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Citação — Trabalhos com
um autor
O sobrenome do autor deverá ser escrito com a primeira
letra em maiúsculo e o restante em minúsculo,
independente de estarem fora ou dentro dos parênteses.
Não inclua sufixos como Jr.
Ex:
No texto:

(Koppitz, 1989) ou Koppitz (1989)
Nas referências:
Koppitz, E. M. (1989). O Teste Guestáltico Bender para
crianças. Porto Alegre: Artes Médicas.

Citação — Trabalhos com
dois autores
Quando um trabalho tem dois autores, cite os dois nomes toda
vez que a referência ocorrer no texto. Devem vir primeiro os
sobrenomes seguidos da data de publicação.
Ex:
No texto:
Sousa e Rueda (2017) ou (Sousa & Rueda, 2017)
Nas referências:
Sousa, V., & Rueda, F. J. M. (2017). The relationship between
perceptual motor skills and attention. Paidéia, 27(66), 24–32.
doi:10.1590/1982-432727662017046201704

Citação — Trabalhos de três a
cinco autores
Quando um trabalho tem três, quatro ou cinco autores, faça a chamada para todos na
primeira vez que a citação ocorrer; em citações subsequentes, inclua apenas o
sobrenome do primeiro autor seguido de et al. (sem o itálico e com ponto após o “al”)
e o ano, se for a primeira citação da referência naquele parágrafo.
Ex:
No texto (1ª citação):
Noronha, Santos e Rueda (2013) ou (Noronha, Santos & Rueda, 2013)
No texto (citações subsequentes):
Noronha et al. (2013) ou (Noronha et al., 2013)
Nas referências:
Noronha, A. P. P., Santos, A. A. A., & Rueda, F. J. M. (2013). Habilidad viso-motriz y
deficiencia intelectual: Estudio de validez para el Bender-SPG. Acta Colombiana de
Psicología, 16(2), 115–123. doi: 10.41718/ACP.2013.16.2.11

Citação – Trabalhos com
seis ou mais autores
Quando um trabalho tem seis ou mais autores, citar apenas o
sobrenome do primeiro autor seguido de et al. (sem itálico e
com ponto final após o “al”) e a data de publicação — nas
referências acrescentar todos os autores.
Ex:

No texto:
Alves Filho et al. (2001)
Nas referências:
Alves Filho, A. G., Rachid, A., Nogueira, E., Donadone, J. C.,
Martins, M. F., Truzzi, O. M. S., Bento, P. E. G., Martins, R. A., &
Vanalle, R. M. (2001). O consórcio modular e seus impactos
na cadeia de suprimentos da fábrica de motores VW-São
Carlos (Relatório Final, Projeto Temático, Processo FAPESP
97/13071-9). São Carlos, SP, Universidade Federal de São
Carlos.

Citação — Entidade
como autor
Corporações, associações, órgãos governamentais , entre outros,
deverá ser escrito por extenso na primeira citação e abreviado a
partir de então.
Ex:
No texto (1ª citação):

National Institutes of Health (NIH, 2003)
No texto (citações subsequentes):
NIH (2003) ou (NIH, 2003)
Nas referências:

U.S. Department of Health and Human Services, National
Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute.
(2003). Managing asthma: a guide for schools (NIH Publication No.
02-2650).
Retrieved
from
http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf

Sem autor
Inclusive materiais legais, citar no texto as
primeiras palavras do título, ou o título inteiro
se ele for curto e o ano. Na lista de referências
coloque o título na posição do autor.
Ex:
No texto:
Lei n. 9.984 (2000) ou Constituição (1988)
Nas referências:
Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988. (1998). Brasília. Recuperado em 10 de
abril de 2007.

Citação — Fonte
secundária
Citação de um trabalho discutido em fonte secundária, indicar o
autor da obra original e o ano (se possível), logo após acrescentar
“como citado em” o autor, ano e página da obra utilizada para
consulta.

Na lista de referências indicar apenas os dados da obra secundária
(material que foi utilizado como meio de consulta para a citação).
No caso de citação direta é obrigatório a indicação da página.
Ex:
No texto:

Den Dulk et al. (1999 como citado em Rego & Souto, 2004, p. 32).
Nas referências:
Rego, A., & Souto, S. (2004). Comprometimento organizacional em
organizações autentizóticas: um estudo luso-brasileiro. Revista de
Administração de Empresas, 44(3), 30-43.

Citação — Autores com o
mesmo sobrenome
Indique as iniciais do primeiro autor em todas as chamadas de
citações no texto, mesmo que o ano de publicação seja diferente.
As iniciais ajudam a evitar que o leitor se confunda com o texto e
a localizar o item na lista de referências.
No texto:

Dentre os estudos, nós analisamos M. A. Figueiredo e Figueiredo
(2008) e I. Figueiredo (2006).
Nas referências:
Figueiredo, I. (2006). Título do trabalho: subtítulo do trabalho.
Cidade, Sigla: Editora.
Figueiredo, M. A., & Figueiredo, I. H. (2008). Título do trabalho:
subtítulo do trabalho. Cidade, Sigla: Editora.

Referências — Livros considerados
no todo
Caso a cidade onde se localiza a Editora não seja uma cidade conhecida,
acrescente o Estado ou País (usar abreviaturas para o Estado).
Coloque dois pontos após a localização. Se duas ou mais localidades de
publicação são apresentadas, indicar a localidade primeiramente listada no
livro ou, caso especificado, a localização da matriz da editora.

Ex:
Koppitz, E. M. (1989). O Teste Guestáltico Bender para crianças. Porto Alegre:
Artes Médicas.

Referências — Capítulo de livro
Autor, A. A. & Autor, B. B. (ano de publicação). In A, Editor, B. Editor & C.
Editor (Eds.), Título do livro (pp. xx-xx). Localidade: Editora.
Ex:
Marturano, E., Elias, L., & Leme, V. (2014). Comportamentos agressivos e
habilidades sociais em uma perspectiva de desenvolvimento. In J. Borsa
& D. Bandeira (Orgs.), Comportamento agressivo na infância da teoria à
prática (pp. 59–78). São Paulo: Casa do Psicólogo.

Referências — Periódico ou revistas
eletrônicas
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do
artigo. Nome do eletrônico Periódico, volume (número),
páginas. Recuperado em dia mês, ano, endereço eletrônico
completo.
Ex:
Noronha, A. P. P., Santos, A. A. A., & Rueda, F. J. M. (2013).
Habilidad viso-motriz y deficiencia intelectual: Estudio de
validez para el Bender-SPG. Acta Colombiana de Psicología,
16(2), 115–123. doi: 10.41718/ACP.2013.16.2.11

Referências — Teses e dissertações
Autor, A. A. (ano de publicação). Título do Trabalho. Tipo do documento,
Instituição, cidade, estado, país.
Ex:
Souza, M. S. (2018). Treinamento de Habilidades Sociais para alunos do
ensino fundamental I em situação de vulnerabilidade social. Dissertação de
mestrado, Universidade Salgado de Oliveira, Niterói, RJ, Brasil.

Referências — Documentos
eletrônicos
Documentos eletrônicos devem indicar o ano de publicação ou, caso a fonte
seja atualizada regularmente, a data de atualização mais recente. Após o
título, usar os termos “recuperado” ou “de” e indicar o endereço eletrônico,
permitindo o acesso imediato ao documento.
Ex:
Word Health Organization (2014). Health for the World’s Adolescents. A
second chance in the second decade. Geneva: WHO. Recuperado de
http://apps.who.int/iris/bitstream/
10665/112750/1/WHO_FWC_MCA_14.05_eng.pdf?ua=1

Referências — Artigo de revista
científica no prelo

Mansilla, H. C. F. (no prelo). La controversia entre universalismo y
particularismo en la filosofía de la cultura. Revista
Latinoamericana de Psicologia.

Referências — Trabalho apresentado
em evento
Brayner, A. R., & Medeiros, C. B. (1994, Setembro). Incorporação do
tempo em SGBD orientado a objetos. In E.E. Presidente
(Organizador), Simpósio brasileiro de banco de dados. Simpósio
conduzido em Anais, São Paulo

Referências — Trabalho apresentado em
evento e publicado em meio eletrônico
Guncho, M. R. (1998, Outubro). A educação à distância e a
biblioteca universitária. In: Seminário de bibliotecas
universitárias, Fortaleza. Anais (nome do evento).

