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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este manual é baseado nas normas APA e propõe tirar dúvidas sobre como referenciar 

trabalhos acadêmicos. É resultado de dúvidas frequentes de alunos que procuram o Serviço de 

Referências das Bibliotecas da Universidade Metodista de São Paulo e de contribuições de 

docentes que utilizam e trazem sugestões de melhoria e inclusão de informações não 

mencionadas. 

Trata-se de uma ferramenta com exemplos explicativos, na elaboração das citações e 

referências bibliográficas de: livros, capítulos de livros, artigos de periódicas, dissertações e 

teses, fontes eletrônicas, comunicações em conferências e simpósios, legislação, normas, 

páginas de internet e sites, com o objetivo de auxiliar o usuário no processo de realização do 

seu trabalho, seguindo orientações conforme a APA – American Psychological Association, 7ª 

edição. 

1.1 Regras Gerais de Apresentação 

 

Papel: Papel branco, formato A4 (21 cm x 29,7 cm). 

Margens: Superior: 2,54 cm 

      Esquerda: 2,54 cm 

                  Direita: 2,54 cm 

                  Inferior: 2,54 cm 

Fontes: Fonte Calibri – 11 

     Arial – 11 

      Lucida Sans Unicode – 10 

     Times New Roman – 12 

     Georgia – 11 

     Computer Modern – 10 

Cor Preta - para todo o texto. 

Espaçamento e Recuo: Espaço entrelinhas DUPLO para todo o texto 

    Recuo do parágrafo 0,5 polegada ou 1,27 cm 

                Parágrafos alinhados à esquerda (não justificado) 
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Notas de Rodapé: Evitar sempre que possível. Caso seja necessário, a nota deve ser 

indicada por algarismos arábicos, no rodapé da própria página na qual é referida, na mesma 

fonte usada no texto, tamanho 10. 

Resumo / Abstract: O resumo/abstract é apresentado em parágrafo único, espaço 

duplo entre linhas e sem recuo na primeira linha, deve ter entre 150 e 250 palavras para 

artigos, e para dissertações ou teses, não deve ultrapassar 500 palavras, e serve como uma 

apresentação do trabalho realizado, contendo: o objetivo, o método, os resultados e as 

conclusões do documento, usando uma linguagem clara e objetiva, com frases curtas, 

evitando o uso de adjetivos e advérbios, e não deve conter citações. 

Além do texto, devem ser incluídas ao final do resumo, em uma nova linha, entre três 

e cinco palavras-chave representativas do conteúdo do trabalho. Estas devem identificar os 

temas principais tratados pelo trabalho e são escritas em letras minúsculas, separadas por 

vírgula e sem ponto final. 
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2 CITAÇÃO 

 

2.1 Citação no texto  

 

É imprescindível em qualquer trabalho escrito, apresentar uma contribuição original 

e incluir citações apropriadas, e incluir citações adequadas dos trabalhos de outros autores. 

O método de citação usado pela APA é autor, data que inclui o sobrenome do autor, 

seguido da data de publicação do documento. Podem aparecer no texto em formato de 

narrativa ou entre parênteses. 

Citação entre parênteses: Forneça o autor e a data de publicação entre parênteses, 

separados por vírgula e ou “ &”. 

 

2.1.1 Ordem de apresentação de citação no texto 

 

Abaixo temos um quadro com as regras de apresentação da autoria na citação em 

texto, no formato de narrativa no texto e no formato entre parênteses. 

 

Tipo de citação Citação em narrativa no 

texto 

Citação entre 

parênteses 

Sem autor Título abreviado, (ano) (“Título abreviado,” data) 

Um autor                        Gugel (2021) (Gugel, 2021) 

Dois autores Rozendo e Gugel (2021) (Rozendo & Gomes, 1998) 

Três autores ou mais 

autores 

Geovanini et al. (2010) (Geovanini et al., 2010) 

Grupo como autor 

(Instituições,   

Organizações, etc.) 

Primeira citação 

 

Citações seguintes 

 

 

Universidade de São Paulo ([USP], 

2020) 

 

USP (2020) 

 

 

(Universidade de São Paulo 

[USP], 2020) 

 

(USP, 2020) 

2.2 Citação Direta 

 

Citação com menos de 40 palavras, entre aspas. 
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Inclua, autor, ano é número da página precedido de “p.” para uma única página e 

“pp.” para várias páginas. 

 

Exemplos: 

Sintetizando a pesquisa sobre o perfil sociodemográfico e características gerais da 

enfermagem, os autores afirmam que a partir dessa realidade, conjugada com os demais dados 

(que serão apresentados nas próximas subseções) “espera-se contribuir para a elaboração de 

políticas públicas adequadas para esse imenso contingente de [...] profissionais, fundamentais 

para o Sistema de Saúde em nosso país” (Machado et al., 2015a, p. 14). 

 

Nesse sentido, Hall e Chandler (2005, p. 167) trazem delineamento no dilema através 

de relatos de sua pesquisa com desempregados de diversas origens e afirmam “que havia 

consenso de que ter recursos pode, em alguns casos, ser uma barreira para a descoberta de um 

chamado, pois isso remove uma fonte de motivação para explorar e tentar diferentes tipos de 

trabalho”. 

 

Citação direta com 40 ou mais palavras, recuada a 1,27 cm da margem esquerda sem 

aspas, tamanho, fonte e espaçamentos iguais às do texto. Inclua, autor, ano e número da 

página precedido de “p.” para uma única página e pp.” para várias páginas. 

 

Exemplos: 

A aproximação entre Enfermagem e História, nessa concepção, permitiu problematizar 

o passado da profissão, ou seja, analisar a história da enfermagem em seus contextos 

múltiplos, percursos diversos e diferentes personagens, ilustres ou anônimos. O 

apaixonante caminho dos feitos historiográficos, isto é, das construções científicas em 

relação ao estabelecimento dos feitos, indica múltiplas linhas de investigação, nas quais 

o diálogo entre diferentes saberes torna-se imprescindível (Oguisso & Campos, 2013, 

p. 49). 

 

 

Definiu a enfermagem para sua época (Nightingale, 1969): 

Toda enfermeira deve ser uma pessoa com quem se pode contar, isto é, capaz de ser 

uma enfermeira “de confiança”. [...], deve ser estritamente sóbria, honesta e, mais do 
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que isso, ser uma mulher religiosa e devotada. Deve ser uma observadora segura, direta, 

rápida e ser uma mulher de sentimentos delicados e modestos (p. 164). 

2.3 Citação indireta  

 

É quando se reproduz as ideias, sem transcrever as palavras do autor. As citações 

indiretas podem ter mais de um autor, até pelo fato de que você pode ter consultado várias 

obras até chegar a sua conclusão. 

Referencia-se o autor e o ano de publicação, porém, incluindo o número da página, 

facilita a recuperação da informação. 

 

Exemplos: 

De acordo com Keller (1974), em todas as outras ciências, os fatos de observação são 

objetivos, verificáveis, e podem ser reproduzidos por observadores qualificados. 

 

Em todas as outras ciências, os fatos de observação são objetivos, verificáveis, e 

podem ser reproduzidos por observadores qualificados (Keller, 1974, p. 57). 

Citação direta entre parênteses  

“Como a chama terna de uma vela, era assim que eu via pessoas, animais, 

geografias várias”.  (Mourão, 2001, p. 10). 

 

2.4 Citação de citação 

 

É a informação retirada de um documento, da qual não se teve acesso ao documento 

original, porém, devem ser usadas, quando a obra original está esgotada, ou com acesso 

indisponível. 

Inserir o autor da obra original, o ano e a expressão “citado por”. Em seguida citar o 

autor, o ano e página do material consultado. 

Nas referências entra somente os dados da obra consultada. 

 

Exemplos: 

Belcher (2004) citado por Emerson (2017), comenta sobre qual filme deveria ver (p. 

389). 
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Às vezes, é sobre qual filme eu deveria ver (Belcher, 2004 citado por Emerson, 2017, 

p. 389). 

 

2.5 Dois ou mais trabalhos do mesmo autor dentro dos mesmos parênteses  

 

Identifique os trabalhos do mesmo autor por ano de publicação. O sobrenome 

aparece apenas uma vez, acrescido da data dos diferentes trabalhos separados por 

vírgula, iniciando no mais antigo.  

 

 Anos diferentes  

Citação em narrativa no texto: Gil (2002, 2010)  

Citação entre parênteses: (Gil, 2002, 2010)  

 Mesmo ano  

Citação em narrativa no texto: Barreira (1999a, 1999b)  

Citação entre parênteses: (Barreira, 1999a, 1999b) 

 

2.6 Dois ou mais autores dentro dos mesmos parênteses  

 

Identifique os trabalhos por ordem alfabética do sobrenome dos autores, 

independente do ano de publicação. Separe as citações por ponto e vírgula (;).  

 

Exemplos: 

(Badin, 2011; Dawis, 2000)  

(Costa & Polak, 2009; Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) 

 

 

2.7 Citações – tabelas e figuras 

 

Componentes básicos de uma tabela ou figura: 

 

 A numeração das tabelas, figuras, são feitas na sequência, de acordo com a ordem 

no texto (Tabela 1, Tabela 2, etc), assim como as figuras (Figura 1, Figura 2, etc.); 

 O número da tabela ou imagem deve estar a negrito, acima da figura (ex. Tabela 

1); 

 O título deve ser curto e em itálico, colocado numa linha abaixo do número da 

figura, ou tabela (com espaço duplo); 
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 As tabelas são representadas com valores numéricos ou texto, exibidos em linhas e 

colunas, sem ter as bordas fechadas; 

 A legenda abaixo da figura começa com a palavra “Nota” em itálico, seguida de 

ponto “.”, com a descrição. 

 

 

 

Tabela 1 

Equipe de Enfermagem Segundo o Tempo de Trabalho e as Fases 

Tempo de 

Trabalho 
Contingente % Fase % 

Menos de 2 anos 125.379 6,9 1ªFase 6,9 

02 - 05 anos 417.467 23,1 
2ªFase 46,4 

06 - 10 anos 419.376 23,2 

11 - 20 anos 428.787 23,8 
3ªFase 34,3 

21 - 30 anos 190.147 10,5 

31 - 40 anos 50.517 2,8 
4ªFase 3,0 

41 - 45 anos 2.951 0,2 

Mais de 45 anos 1.882 0,1 5ªFase 0,10 

Não respondeu 168.028 9,3   9,30 

Total 1.804.535 100,0   100,00 

 

Nota. Fonte: Adaptado pelo próprio autor a partir de Machado, M. H., Oliveira, E., Lemos, W., Lacerda, W, F., 

Aguiar, W., Filho, Wermelinger, M., Vieira, M., Santos, M. R., Souza, P. B., Jr., Justino, E., & Barbosa, C. 

(2015b). Mercado de trabalho da enfermagem: aspectos gerais. Enfermagem em Foco, 6(1/4), 43-78. 

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/06/880499/691-1753-1-sm.PDF 

 

Figura 1- 

Idade versus Fases da Profissão 

 

Nota. Fonte: Adaptado pelo próprio autor a partir de Machado, M. H., Oliveira, E., Lemos, W., Lacerda, W, F., 

Aguiar, W., Filho, Wermelinger, M., Vieira, M., Santos, M. R., Souza, P. B., Jr., Justino, E., & Barbosa, C. 

(2015b). Mercado de trabalho da enfermagem: aspectos gerais. Enfermagem em Foco, 6(1/4), 43-78. 

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/06/880499/691-1753-1-sm.PDF 
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Figura 2 

Resultados Quantitativos por Temas da Revisão (Vocação Nacional n=8) 

 

Nota. Fonte: dados da pesquisa elaborada pelo próprio autor (2021) 
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3 REFERÊNCIAS  

 

As referências devem identificar de forma inequívoca os documentos, colocando os 

detalhes das publicações. Cada referência deve conter as informações prevista pela norma em 

uso. 

A norma APA 7ª edição, inclui quatro elementos principais: 

 

 Autor: quem é o responsável pelo documento? 

 Data: quando foi publicado o documento? 

 Título: qual o nome atribuído ao documento? 

 Fonte: onde posso encontrar o documento? (Pode conter informações como: 

editora, volume, páginas, url, doi). 

 

A lista de referências é única, independentemente do tipo de documento (livro, artigo 

de periódico, leis ou outros materiais), e deve ser apresentada no final do trabalho, contendo 

todos os documentos citados no trabalho. Não se pode omitir nenhum trabalho utilizado no 

desenvolvimento do seu, mesmo que tenha usado apenas parcialmente. 

Conferir se todas as citações usadas no trabalho, foram referenciadas, e se estão com 

entrada idêntica (Citação e referência). 

A primeira linha alinhada à esquerda, sem recuo, e as linhas subsequentes recuam à 

direita 1,27 cm. 

Colocar as referências em ordem alfabética, sempre pelo sobrenome do autor, seguido 

de vírgula e das iniciais do nome (Sobrenome, A. A.). 

Caso o documento não possua autor, deve-se citar o título na lista em ordem 

alfabética pela primeira palavra significativa no título (Título do livro: Subtítulo. (ano). 

Editora.). 

Se houver mais de uma entrada do mesmo autor, a lista é classificada em ordem 

cronológica, começando com a publicação mais antiga. 

Já no caso de ter mais de uma entrada do mesmo autor e do mesmo ano, a lista é 

ordenada em ordem alfabética de título, ao ano da publicação é acrescido imediatamente 

depois letras em minúsculas (a, b, c ...) seguindo a sequência de entradas necessárias: 

Sobrenome, A. A. (2005a). Título do livro. Editor; Sobrenome, A. A. (2005b). Título do 

livro. Editor. 
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Exemplos: 

Knoop, R. (1994a). Relieving stress through value-rich work. The Journal of Social 

Psychology, 134(6), 829-836. 

Knoop, R. (1994b). Work values and job satisfaction. The Journal of Psychology: 

Interdisciplinary and Applied, 128(6), 683-690.  

 

Se um autor tiver obras de autoria exclusiva e também com outros autores, sendo 

ele o principal, deve-se referenciar primeiro as de autoria individual e depois as de autoria 

múltipla. 

Se existirem autores com o mesmo sobrenome, ordenar alfabeticamente pela 

primeira inicial no nome; 

 

Sobrenome, C. (2018). Título do livro. Editor. 

Sobrenome, P. (2013). Título do livro. Editor. 

O sobrenome de autores espanhóis é indicado logo após o nome próprio, e deve ser 

referenciado como tal (Lorenzo-Seva), da mesma forma que os nomes compostos (Espírito 

Santo, J.) ou com relações familiares (Hair, J. F., Jr.). 

Na referência de normas ou legislação, deve-se identificar a norma ou o diploma 

legal, da mesma forma como é feita na citação em texto. 

Se não for possível localizar e não puder se determinar a data no documento, 

utiliza-se a abreviatura “n.d.” (no date) ou “s.d.” (sem data). 

Utilizar letra maiúscula apenas na primeira letra do título, na primeira letra do 

subtítulo, quando houver, ou ainda em nomes próprios. Todo este campo deve ficar em 

itálico. 

Quanto a edição, deve ser apresenta conforme aparece na fonte, e só é mencionado 

a partir da 2ª edição. Quando não apresenta indicação da edição, presume-se ser a 1ª. 

As informações e os detalhes de cada referência deve ser uniforme, sendo assim, 

seja coerente. 

 

 



15 

 

Ordem de apresentação   

 

Este quadro traz um resumo com os estilos básicos de referenciação por tipo e número 

de responsáveis da obra. 

 

Número de autores Descrição Forma de representação 

bibliográfica 

Sem autor Título abreviado. (Ano) Gil Eannes 

Um autor Sobrenome, Iniciais do autor Zimet, G. D 

Dois a 20 autores (nomes 

hispânicos ou compostos) 

Sobrenome, Iniciais de todos os 

autores. 

Indicar todos os autores, inclusive 

20. 

O último autor é precedido de 

vírgula e & (, &). 

Pipe, T. B., Buchda, V. L., 

Launder, S., Hudak, B., Hulvey, 

L., Karns, K. E., & Pendergast, D. 

21 ou mais autores 

Sobrenome, Iniciais de todos 

os autores, até 19, ... 

(reticências) Sobrenome, 

Iniciais do último autor 

Loannidis, N. M., Rothstein, J. 

H., Pejaver, V., Middha, S., 

McDonnell, S., Baheti, S. Musolf, 

A., Li, Q., Holzinger, E., Karyadi, 

D., Cannon-Albright, L., 

Teerlink, C, C., Stanford, J. L., 

Isaacs, W. B., Xu, J.,Cooney, K., 

Lange, E., Schleutker, J., Carpten, 

J.  

D., ... Weiver, S.  

Autor coletividade (instituições, 

grupo, associação, organizações, 

privadas e governamentais)  

 

Nome do Grupo  

Indicar a designação completa do 

nome do grupo na lista das 

referências 

(não usar a sigla/abreviatura) 

American Psychologycal 

Association 

Brasil. Ministério da Educação. 

Conselho Nacional de Educação 

 

3.1 Livro  

 

Na referência bibliográfica dos livros, a forma geral de apresentação deve seguir a 

seguinte ordem e grafia: 
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Autor ou Editor Data Título Fonte 

Nome da Editora DOI ou URL 

Sobrenome, A. 

A. 

 

Sobrenome, A. 

A., & Autor, B. 

B.  

 

Nome de 

coletividade.  

 

Editor, E. E. (Ed.).  

 

Editor, E. E., & 

Editor, F. F. 

(Eds.). 

(Ano).  Título do livro. 

 

Título do livro.  

 

Título do livro (2ª ed., Vol. 3).  

Título do livro [Audiolivro].  

 

Título do livro (E. E. Editor, 

Ed.).  

 

Título do livro (T. Tradutor, 

Trad.; N.  Narrador, Nar.). 

Nome da editora.  

 

Nome da 1ª editora;  

Nome da 2ª editora. 

http://doi.org.x

xxx  

 

https://www.x

xxxxxxxxxx.x

xx/xxxxxxxx/

xxxxxxxxx 

 

Abaixo seguem os exemplos de cada tipo de entrada (um autor, dois autores, Nome de 

coletividade, Editor/Organizador/Coordenador).  

3.1.1 Livro impresso com um autor  

 

Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo. Edições 70. 

Citação em narrativa no texto: Bardin (2011)  

Citação entre parênteses: (Bardin, 2011)  

 

3.1.2 Livro impresso com dois autores, 25ª edição 

 

Bordenave, J. D., & Pereira, A. M. (2004). Estratégias de ensino-aprendizagem (25ª ed.). 

Vozes. 

Citação em narrativa no texto: Bordenave e Pereira (2004)  

Citação entre parênteses: (Bordenave & Pereira, 2004)  
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3.1.3 Livro impresso com Editor/Organizador/Coordenador  

 

Luzzo, D. A. (Ed.). (2000). Career counseling of college students: An empirical guide to 

strategies that work. American Psychological Association.  

Citação em narrativa no texto: Luzzo (2000)  

Citação entre parênteses: (Luzzo, 2000) 

3.1.4 E-book com Editor/Organizador/Coordenador 

 

Minayo, M. C S., & Souza, E. R. (Org.). (2003). Violência sob o olhar da saúde: 

Infrapolítica da contemporaneidade brasileira. Fiocruz.  

https://doi.org/10.7476/9786557081150 

Citação em narrativa no texto: Minayo e Souza (2003)  

Citação entre parênteses: (Minayo & Souza, 2003)   

 

3.1.5 Coletividade como autor 

 

American Psychiatric Association. (1969). The mentally ill emplyee his treatment and 

rehabilitation. Harper & Row. 

Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. (2021). Programa de Direito 

Sanitário. Ministério da Saúde, Prodisa/Fiocruz. 

 

Existem outros tipos de coletividades como Associações ou Câmaras Municipais. 

Nestes casos, o nome da localidade onde se encontra a coletividade ou a divisão 

administrativa onde a atividade é exercida, deve ser acrescentada depois do nome da 

coletividade.  

 

Exemplos:  

Conselho Regional de Psicologia de São Paulo  

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo  

Câmara Municipal de São Bernardo do Campo 

 

https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&q=au:%22Brasil.%20Minist%C3%A9rio%20da%20Sa%C3%BAde%22
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&q=au:%22Funda%C3%A7%C3%A3o%20Oswaldo%20Cruz.%20Programa%20de%20Direito%20Sanit%C3%A1rio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&q=au:%22Funda%C3%A7%C3%A3o%20Oswaldo%20Cruz.%20Programa%20de%20Direito%20Sanit%C3%A1rio%22
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3.2 Capítulo de livro com editores/coordenadores  

 

Na referência bibliográfica de capítulos publicados em livros com 

editores/coordenadores/etc., a forma geral de apresentação deve seguir a seguinte ordem 

e grafia: 

 

Autor(es) do 

capítulo 
Data Título do 

capítulo 
Fonte 

Informação do livro DOI ou URL 

Autor 

Sobrenome, A. 

A., & 

Sobrenome,  

B. B. 

(Ano).  Título do 

capítulo.  

In E. E. Editor (Ed.), Título do 

livro (pp. x-y). Nome da Editora.  

In E. E. Editor & F. F. Editor 

(Eds.), Título do livro (2ª ed. Vol. 

1, pp. x-y). Nome da Editora.  

In E. E. Editor, F. F. Editor, & G. 

G. Editor (Eds.), Título do livro 

(pp. x-y). Nome da Editora. 

http://doi.org.xxxx  

 

https://www.xxx

xxxxxxxx.xxx/xx

xxxxxx/xxxxxxx

xx 

 

  Abaixo seguem os exemplos de cada tipo de entrada (capítulo de livro, Ebook e com 

DOI). 

 

3.2.1 Capítulo de livro impresso com Organizador(es)  

 

Yunes, M. A. M., & Szymanski, H. (2001). Resiliência: Noção, conceitos afins e 

considerações críticas. In J. Tavares (Org.), Resiliência e educação (pp. 13-42).  

Cortez.  

Citação em narrativa no texto: Yunes e Szymanski (2001)  

Citação entre parênteses: (Yunes & Szymanski, 2001)   

 

3.2.2 Capítulo de e-book com coordenadores  

 

Gadelha, C. A. G., & Costa L. S.  (2013). A saúde na política nacional de desenvolvimento: 

Um novo olhar sobre os desafios da saúde. In P. Gadelha (Coord.), A saúde do Brasil 

em 2030: Desenvolvimento, Estado e políticas de saúde (Vol. 1). Fiocruz. 
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https://books.scielo.org/id/895sg/pdf/noronha-9788581100159-05.pdf  

Citação em narrativa no texto: Gadelha e Costa (2013)  

Citação entre parênteses: (Gadelha & Costa, 2013)   

3.2.3 Capítulo de livro com DOI  

 

Morais, C. S., Pimenta, R. E., Ferreira, P. L., Boavida, J. M., & Amorim, J. P. (2015). 

Assessing diabetes health literacy, knowledge and empowerment in northern 

Portugal. In Á. Rocha, A. M.  Correia, S. Constanzo, & L. P. Reis (Eds.), New 

contributions in information systems and technologies (pp. 63-71). Springer. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-16528-8_7  

Citação em narrativa no texto: Morais et al. (2020)  

Citação entre parênteses: (Morais et al., 2020)   

3.3 Artigo de periódico  

 

Na referência bibliográfica de artigos publicados em publicações periódicas, a forma 

geral de apresentação deve seguir a seguinte ordem e grafia: 

 

Autor do artigo Data Título do 

artigo 
Fonte 

Dados do periódico DOI ou URL 

Sobrenome, A. A. 

 

(Ano).  

(Ano, Mês).  

(Ano, Mês, 

Dia). 

Título do 

artigo.  

Título do periódico,   

volumel(nº), páginas 

(xx-xx).  

Título do periódico,   

Vol(Nº), Artigo nº.  

Título do periódico. 

http://doi.org.xxxx  

https://www.xxxx

xxxxxxx.xxx/xxxx

xxxx/xxxxxxxxx 
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3.3.1 Artigo de periódico impresso  

 

Li, Y.-L., Cao, F.-L. & Liu, S.-S. (2011). Investigation of specific adversity and 

cumulative adversity on adolescents in the rural of Shandong province. Chinese 

Journal of Child Health Care, 19, 590-592.  

Citação em narrativa no texto: Li, Cao e Liu (2011)  

Citação entre parênteses: (Li, Cao, & Liu, 2011)   

 

3.3.2 Artigo em periódica com DOI 

 

Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2007). Calling and vocation at work. The Counseling 

Psychologist, 37(3), 424-450. https://doi.org/10.1177/0011000008316430  

Citação em narrativa no texto: Dik e Duffy. (2007)  

Citação entre parênteses: (Dik & Duffy, 2007) 

 

Manyena, S. B. (2006, November). The concept of Resilience revisited. Disasters, 30(4), 

433-450. https://doi.org/10.1111/j.0361-3666.2006.00331.x 

Citação em narrativa no texto: Manyena (2006)  

Citação entre parênteses: (Manyena, 2006) 

 

3.3.3 Artigo de periódico online 

 

Pesce, R. P., Assis, S. G., Avanci, J. Q., Santos, N. C., Malaquias, J. V., & Carvalhaes, R. 

(2005, março-abril). Adaptação transcultural, confiabilidade e validade da escala de 

resiliência. Cadernos de Saúde Pública [online], 21(2), 436-448. 

http://www.scielosp.org/pdf/csp/v21n2/10.pdf 

Citação em narrativa no texto: Pesce et al. (2005)  

Citação entre parênteses: (Pesce et al., 2005)   

 

https://doi.org/10.1111/j.0361-3666.2006.00331.x
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v21n2/10.pdf
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3.3.4 Artigo de periódico com número do artigo ou elocator 

 

Caldas, A. J., & Araújo, C. A. (2020). A práxis da enfermagem de reabilitação e os 

contributos da osteopatia. Revista de Enfermagem Referência, Série V(1), Artigo 

e19076.  http://dx.doi.org/10.12707/RIV19076  

Citação em narrativa no texto: Caldas e Araújo (2020)  

Citação entre parênteses: (Caldas & Araújo, 2020)   

 

3.3.5 Artigo de periódico com número especial  

 

Pasquali, L. (2009, Dezembro). Psicometria. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 

43(Esp.), 992-999. https://doi.org/10.1590/S0080-62342009000500002  

Citação em narrativa no texto: Pasquali (2009)  

Citação entre parênteses: (Pasquali, 2009)  

 

3.3.6 Artigo de periódico no prelo (in press)  

Marques, G. (no prelo). Educação histórica infantil: Quadro epistemológico e 

conceptual. Revista Cultura, Espaço e Memória (CEM).  

Citação em narrativa no texto: Marques (no prelo)  

Citação entre parênteses: (Marques, no prelo) 

 

Silva, B., Cruz, G., Rocha-Rodrigues, S., Clemente, F. (in press). Monitoring 

physical performance and training load in young surf athletes. Journal of Human Sport and 

Exercise.  https://doi.org/10.14198/jhse.2021.162.03  

Citação em narrativa no texto: Silva et al. (in press)  

Citação entre parênteses: (Silva et al., in press) 

  

 

https://doi.org/10.1590/S0080-62342009000500002
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3.4 Conferências e Apresentações  

 

Aqui são apresentados pôsteres, comunicações e apresentações realizados em 

eventos como congressos, encontros, conferências ou simpósios.  

Esses tipos de comunicações ou eventos, a sua referência é feita como se de um 

capítulo de livro ou artigo de revista.   

Para referenciar sessões de conferências e apresentações use as seguintes regras de 

apresentação:  

 

Autor Data Título Fonte 

Dados da 

conferência 
DOI ou URL 

Sobrenome, A. 

A., & Sobrenome, 

B. B. 

(Ano, Mês, 

Dia Dia).  

(2020, Mês 

Dia Mês 

Dia). 

Título da contribuição 

[Tipo de 

contribuição]. 

Nome da 

Conferência, 

Localização. 

http://doi.org.xxxx  

https://www.xxxx

xxxxxxx.xxx/xxxx

xxxx/xxxxxxxxx 

 

Exemplos: 

Batista, R. L., & Oliveira, A. F. (2008, 16 a 19 de julho). Validação da escala de resiliência 

para o contexto organizacional [Resumos]. Sociedade Brasileira de Psicologia 

Organizacional e do Trabalho (Org.), III CBPOT – Congresso Brasileiro de 

Psicologia Organizacional e do Trabalho. CBPOT. 

http://www.sbpot.org.br/iiicbpot/trabalhos/1297.html 

Citação narrativa no texto: Batista e Oliveira (2008)  

Citação entre parênteses: (Batista & Oliveira, 2008)   

Brayner, A. R. A., & Medeiros, C. B. (1994, 7 de setembro). Incorporação do tempo em 

SGBD orientado a objetos [Apresentação de painel]. Simpósio Brasileiro de Banco de 

Dados, São Paulo. 

Citação narrativa no texto: Brayner e Medeiros (1994)  

Citação entre parênteses: (Brayner & Medeiros, 1994)   
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Zuben, A. V., Casanova, C., Baldini, M. B. D., Rangel, O., Angerami, R. N., Rodrigues, R. 

C. A., & Presotto, D. (2010, 29 de outubro). Vigilância epidemiológica da 

leishmaniose visceral americana (LVA) em cães no município de Campinas [Sessão 

de pôsteres]. Reunião de Pesquisa Aplicada em Doenças de Chagas, Uberaba. 

Citação narrativa no texto: Zuben et al. (2010)  

Citação entre parênteses: (Zuben et al., 2010)   

 

Andrade, K. E. S. (2016, 22 a 24 de agosto). Aplicação dos princípios de sustentabilidade na 

cidade: exercício analítico no bairro do comercio. [Apresentação de trabalho]. Anais 

do 5º Simpósio do Instituto de Ciências Sociais. PUC Minas. 

Citação narrativa no texto: Andrade (2016)  

Citação entre parênteses: (Andrade, 2016)   

 

3.5 Trabalhos Acadêmicos  

    

3.5.1 Não publicado 

 

Estes documentos, quando não publicados, devem conter o título em itálico e, o tipo 

de trabalho deve ser identificado como: Tese de doutorado ou Dissertação de mestrado, não 

publicado entre colchetes “[ ]”, depois do título, a instituição. 

 

Autor Data Título Fonte 

Sobrenome, 

A. A.  

 

 

 

Sobrenome, 

A. A 

(Ano). 

 

 

 

 

(Ano). 

Título da tese ou dissertação [Tese de doutorado ou 

Dissertação de mestrado não publicada].  

 

Título da tese ou dissertação [Tese de 

doutorado ou Dissertação de mestrado, 

Nome da Instituição que concede o grau]. 

Nome da Instituição 

que concede o grau. 

 

https://www.xxxxxxxx

xxx.xxx/xxxxxxxx/xxx

xxxxxx 

 

Exemplos: 

Bittencourt, M. A. (2020). Interação entre governo, empresas e bancos na dinâmica da 

economia brasileira. [Tese de doutorado não publicada]. Universidade de Brasília. 
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Citação narrativa no texto: Bittencourt (2020)  

Citação entre parênteses: (Bittencourt, 2020) 

 

Siqueira, N. A. S. (2002). Substituição da força de venda própria por distribuidores: Um 

estudo de caso [Dissertação de mestrado, Fundação Escola de Comércio Álvares 

Penteado - FECAP]. 

Citação narrativa no texto: Siqueira (2002)  

Citação entre parênteses: (Siqueira, 2002) 

3.6 Legislação (Lei / Decreto-lei / Despacho / Portaria) 

 

As Normas APA 7º edição, mencionam apenas como proceder para legislação dos 

EUA, sendo assim, sugerimos ser utilizado o mesmo modelo de referência como se de um 

livro, porém o autor sendo o órgão governamental que publicou, caso não tenha essa 

informação, pode referenciar como uma obra sem autor, entrando pelo nome/número da 

lei, decreto, etc. .... e a data, bem como outras informações descritivas necessárias, e 

identificando o número e a série do Diário da República em que  foi publicado, terminando 

com o url sempre que possível. 

 

Autor Título Data Publicação Fonte 

País. 

Instituição. 

(Ano) 

Título e número da lei, 

decreto, etc. e a data, 

instituição emissora e, outras 

informações descritivas se 

achar necessário. 

(Ano).  Diário da República 

n.º xx, Série I  ou II 

de ano-mês-dia. 

https://ww

w.xxxxxxx

xxxx.xxx/x

xxxxxxx/x

xxxxxxxx 

 

Exemplos: 

Brasil. Presidência da República. Casa Civil. (2012). Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 

2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990. Casa Civil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12764.htm 
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Citação narrativa no texto: Brasil (2012)  

Citação entre parênteses: (Brasil, 2012) 

 

Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. (2001). Resolução nº 3, 

de 07 de novembro de 2001. Institui as Diretrizes curriculares nacionais do curso 

de graduação em Enfermagem. Conselho Nacional de Educação. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES03.pdf 

Citação narrativa no texto: Brasil (2001) 

Citação entre parênteses: (Brasil, 2001) 

 

Decreto nº 14024 de 06/06/2012. (2012). Aprova o Regulamento da Lei nº 10.431, de 20 de 

dezembro de 2006, que instituiu a Política de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade do Estado da Bahia, e da Lei nº 11.612, de 08 de outubro de 2009, que 

dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=242454 

Citação narrativa no texto: Decreto nº 14024 (2012) 

Citação entre parênteses: (Decreto nº 14024, 2012) 

 

3.7 Normas, relatórios ou literatura cinzenta  

 

Para referenciar uma norma, norma técnica ou diretrizes, identifique o autor, data, 

título e fonte do trabalho, tal como de um relatório ou literatura cinzenta.  

No caso, das normas, utilize o autor, o organismo nacional ou internacional, título 

da norma, data, edição (se constar), quem publica (nestes casos, é normal ser o autor), 

terminando com o url sempre que disponível.   

No texto, o nome da organização, instituto pode ser abreviado. A primeira vez que 

o citar coloque como indicado nos exemplos seguintes. Quando citar novamente a mesma 

organização, instituto, use apenas a abreviatura. Contudo, na referência bibliográfica 

nunca abrevie o nome da organização. 
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Autor Data Publicação Fonte 

Publicação URL 

Autor, A. A.  

Nome da organização 

ou instituição 

(Ano).  

(Ano, Mês, 

Dia).  

Título do relatório.  

Título do relatório  

(Relatório nº xxx).  

Título da norma (Nº da  

norma).  

Título da literatura cinzenta 

[Descrição do documento]. 

Nome da 

editora  

https://www.x

xxxxxxxxxx.

xxx/xxxxxxx

x/xxxxxxxxx 

 

Exemplos: 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2018). Informação e documentação: Artigo 

em publicação periódica técnica e/ou científica: Apresentação (NBR 6022:2018)* 

(2a ed.). ABNT.  

* No final do título, entre parênteses e sem itálico, identifica-se o número da norma.  

Citação narrativa no texto: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2018)   

Citação entre parênteses: (Associação Brasileira de Normas Técnicas [ABNT], 2018)   

International Organization for Standardization. (2018). Guidelines for auditing 

management systems (ISO 19011:2018)* (3a ed.). ISO.  

* No final do título, entre parênteses e sem itálico, identifica-se o número da norma.  

Citação narrativa no texto: International Organization for Standardization 

(ISO, 2018) 

Citação entre parênteses: (International Organization for Standardization 

[ISO], 2018)  

 

3.8 Páginas de internet e sites 

 

A referência a um site ou página da internet deve ser utilizada apenas se não 

existir outra categoria de documento que possa usar.   
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No texto, se fizer uma menção geral de um site, sem indicação de uma determinada 

informação, ou de uma página específica desse site, não é necessária nenhuma entrada na 

lista de referências ou citação. Deve apenas mencionar o nome do site no texto e, entre 

parênteses indicar o url.  

Por outro lado, se citar várias páginas do mesmo site, crie uma referência para cada 

uma. 

 

Autor Data Publicação Fonte 

Site da 

internet 
URL 

Autor, A. A.  

Nome da organização 

ou instituição 

(Ano).  

(Ano, Mês, 

Dia).  

Título do trabalho  Nome do site  
https://ww

w.xxxxxxx

xxxx.xxx/x

xxxxxxx/x

xxxxxxxx  

 

Exemplos: 

World Health Organization. (2018, May 24). The top 10 causes of death. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

Citação narrativa no texto: World Health Organization (2018)   

Citação entre parênteses: (World Health Organization, 2018) 

 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo. (2021). Candidaturas a mestrados e 

pós-graduações.  http://www.ipvc.pt/candidaturas  

NOTA: Quando o autor e o nome do site são o mesmo, omitimos o nome do site 

da referência.  

Citação em narrativa no texto: Instituto de Psicologia da USP (IPUSP, 

2021) 

Citação entre parênteses: (Instituto de Psicologia da USP [IPUSP], 

2021)   

 

Priberam. (2020, December 20). Dicionário Priberam da língua portuguesa.   

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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https://dicionario.priberam.org/  

Citação narrativa no texto: Priberam (2020)   

Citação entre parênteses: (Priberam, 2020) 
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