
 

ANEXO  - ORIENTAÇÕES PARA FORMATAÇÃO, CITAÇÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1) Certificar-se que no caso de citação literal (direta), o trecho deve aparecer entre aspas, com 

indicação, logo após a citação, do sobrenome da autora, ano da obra e número da(s) 

página(s) de onde foi retirado. Trechos com mais de 40 palavras devem ser colocados em 

bloco separado, sem aspas, nem itálico, com recuo 

de cinco espaços com relação à margem esquerda, com fonte tamanho 10 e espaço entre 

linhas 1,15. 

 

2) Certificar-se que todas as citações direta de leis, resoluções e outros documentos normativos 

tenham a indicação do artigo, parágrafo e/ou inciso do trecho utilizado.  

 
3) Certificar-se que todas as vezes em que forem utilizadas siglas, na primeira vez em que for 

mencionada, seja colocado primeiro a descrição por extenso e depois a sigla. 

Por exemplo: Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 
 

4) Certificar-se que todas as palavras estrangeiras (e apenas elas) estejam em itálico, sem aspas 

ou outro recurso de digitação. 

 

5) Certificar-se que as citações de diários de campo tenham as informações  referentes à sua 

data, com dia (numeral), mês (por extenso) e ano (numeral). Exemplo: Extraído do Diário de 

Campo de 15 de novembro de 2019. 

 
6) Certificar-se que todas as referências citadas de forma direta ou indireta no texto (e somente 

elas) estejam nas Referências Bibliográficas 

 
7) Citações de diferentes obras do mesmo autor ou de diferentes normativas que sejam do 

mesmo ano, devem ser diferenciadas alfabeticamente. Por exemplo: Foucault (1990a), 

Foucault (1990b); Brasil(2005a), Brasil(2005b), Brasil (2005c) 

 
8) Certificar que todas as citações e referências seguem as orientações do presente e-book, 

enviada junto à chamada do mesmo: 

 

 

 

EXEMPLIFICANDO CITAÇÕES E OUTROS: 

Fonte de referência - Revista Arquivos Brasileiros de Psicologia: 

http://pepsic.bvsalud.org/revistas/arbp/pinstruc.htm  (Acessado em: 21/07/2020) 

 

http://pepsic.bvsalud.org/revistas/arbp/pinstruc.htm


 

Citações 

As remissões bibliográficas sem a citação literal devem ser incorporadas ao texto, entre parênteses, 

seguindo o padrão:  

- até dois autores, sobrenome(s) e ano de publicação em todas as citações; 

Ex: Foucault (1980) ou Silva e Tavares (2017), (Foucault, 1980, p. 30) ou (Foucault, 1980, pp.30-

34) ou (Silva & Tavares, 2017, p. 47). 

- de três a cinco autores, o sobrenome dos autores é citado na primeira inserção e, da segunda vez 

em diante, somente o do primeiro autor seguido de "et al." e ano de publicação;  

Ex: 1ª citação 

Silva, Tavares, Freire Filho, e Cardoso (2008) 

(Silva, Tavares, Freire Filho, & Cardoso, 2008) 

  

Citações subsequentes 

Silva et al. (2008) (Silva et al., 2008) 

Nas referências: Alves Filho, A. G., Cerra, A. L., Maia, J. L., Sacomano Neto, M., & Bonadio, P.V. 

G. (2004). Pressupostos do gerenciamento da cadeia de suprimentos: evidências de estudos sobre a 

indústria automobilística. Gestão & Produção , 11(3), 275-288. 

Ex: Silva et al. (2008) 

 

 

Referências 

Indicar as que constam no texto e somente estas. 

As Referências deverão ser relacionadas alfabeticamente, imediatamente após o final do texto, 

pelos últimos sobrenomes dos autores e cronologicamente por autor, conforme normas da 5a edição 

do Publication Manual da American Psychological Association (APA), de 2001. 

Trabalhos com um único autor deverão vir antes dos trabalhos de autoria múltipla, quando o 

sobrenome é o mesmo. Em caso de trabalhos em que o primeiro autor seja o mesmo, mas os co-

autores sejam diferentes, deverá ser assumida como critério a ordem alfabética dos sobrenomes dos 

co-autores. 

Trabalhos com os mesmos autores deverão ser ordenados por data, vindo em primeiro lugar o mais 

antigo. Trabalhos com a mesma autoria e a mesma data: acrescentar uma letra minúscula após a 

data da obra consultada. Ex: (Foucault, 1950/1979a), (Foucault, 1968/1996b) ou Freud (1905a), 

Freud (1915b). 

  

-Livros e obras tomados na íntegra: 

QUEIRÓZ, E. O Primo Basílio: 25. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1878  

ADES, L.; KERBAUY, R. R. Análise sobre o Comportamento de Compra: 5. ed. São Paulo: Editora 

USP, 2002 



 

 

-Capítulos de coletâneas: 

BANKS-LEITE, L. As questões lingüísticas na obra de Piaget: apontamentos para uma reflexão 

crítica. In: ________. (Org.). Percursos piagetianos. São Paulo: Cortez, 1997. p. 207-223. 

GRIZE, J. B. Psicologia genética e lógica. In: BANKS-LEITE, L. (Org.). Percursos piagetianos. 

São Paulo: Cortez, 1997. p. 63-76. 

  

-Artigos em periódicos científicos: 

SILVA, V. A.; ANDRADE, L. H. C. Etinobotânica Xucuru: espécies místicas. Biotemas, 

Florianópolis, v. 15, n. 1, p. 45-57, 2002.  

SANTEIRO, T. V. Criatividade em psicanálise: produção científica internacional (1996- 1998). 

Psicologia: Teoria e Prática, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 43-59, jul./dez. 2000. 

  

-Artigo de revista científica paginada por fascículo:  

Proceder de acordo com o indicado acima, e incluir o número do fascículo, entre parênteses, 

imediatamente após o número do volume.  

Ex. ABREU E SILVA NETO, N. Pelo desenvolvimento no Brasil da psicologia científica. 

[Editorial]. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v.15, n.1, p. iii-iv, set./dez., 1999. 

  

-Obra antiga e reeditada em data posterior: 

Primeiramente o ano de publicação original, seguido pelo ano da publicação consultada.  

Ex: Foucault (1969/1980). 

  

-Nas referências: 

FREUD, S. (1909). Duas histórias clínicas (o pequeno Hans e o homem dos ratos). Trad. Sob a 

direção de Jayme Salomão. Rio de Janeiro, Iamgo, 1977. (Edição Standard Brasileira das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v.10).] Obs.: A primeira data (1909), refere-se a data da 

1ª edição a segunda (1977) refere-se á edição consultada. 

 

-Teses ou dissertações não publicadas: 

RODRIGUES, M. V. Qualidade de vida no trabalho. 1989. 180f.. Dissertação não publicada 

(Mestrado em Administração) - Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte. 

  

-Autoria institucional: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: referência – elaboração. Rio de Janeiro, 2000. 

  

-Citações secundárias: 



 

Quando for absolutamente inevitável, pode-se citar um texto contido em outra publicação 

consultada, sem que o original tenha sido consultado. Neste caso, deve-se citar na seção de 

Referências apenas a obra consultada e no corpo do texto, indicar autores e datas dos dois textos, 

conforme o exemplo: "Piaget (1932, citado por Flavell, 1996)". 

  

-Material obtido da internet:  

PAIVA, G. J. Dante Moreira Leite: um pioneiro da psicologia social no Brasil. Psicologia USP, São 

Paulo, v. 11, n. 2, jul./ago. 2000. Disponível em:<www.        > . Acesso em: 12 mar. 2001. 

FACULDADE DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL. Manual de referências bibliográficas. Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/agronomia/manualcap1.htm. Acesso em: 20 de ago. 2002. 

 

 
  
 
 


