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Como fazer referências e citações
Neste manual você poderá aprender a fazer as citações e referências dos autores
selecionados para seu trabalho. Detalhes sobre os tipos de citação, você encontra em
“Normas para apresentações de Trabalho de G raduação”.
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• Casos gerais

Monografias: livro, folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionários, etc) e
trabalhos acadêmicos (teses, dissertações) consideradas no todo
Autoria

Inicia-se a entrada pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido pelo(s)
prenome(s) abreviado(s) ou extenso. Emprega-se vírgula entre o sobrenome(s) e o(s)
prenome(s). Escolher um modo de apresentar o autor e utilizar até o final do trabalho:
todos abreviados ou todos por extenso.

SOBRENOME, Nome. Título. Edição – Cidade: Editora, ano

No texto:
Para Souza (1982), nonononononono ....
ou
.......nononononononnono (SOUZA, 1982)

Na referência:
SOUZA, SÉRGIO AUGUSTO. Ensaios mecânicos de materiais metálicos. Fundamentos
teóricos e práticos. 5ª edição - São Paulo: Edgard Blücher, 1982.

NOTA: No caso de mais de três autores, indica -se apenas o primeiro, acrescentando se
a expressão latina “et al”, que quer dizer “e outros”.

No texto:
De acordo com Yánez et al (2001), nonononononnononononono.....

ou

......nononononononononononononononononononono (YÁNEZ et al, 2001)

Na referência:
YÁNEZ, T. R.; et al. Characterization of Trip-assisted Multiphase Steel Surface
Topography by Atomic Force Microscopy. Materials Characterization, Oxford, v. 47, p. 93 104, 2001.

NOTA: Em caso de autoria repetida, pode -se substituir o nome do autor por um
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travessão equivalente a cinco caracteres. Deve -se observar, também, o caso de obras do
mesmo autor no mesmo ano, as quais devem ser distinguidas pelo acréscimo de letra
minúscula após a data.

No texto:
Conforme Antônio (2002a), nononononononononono

ou

......nononononononononononononononononononono (ANTÔNIO, 2002b)

Na referência:
ANTÔNIO,

S.

Educação

e

transdisciplinaridade:

crise

e

reencantamento

da

aprendizagem. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002(a).
_____. A utopia da palavra: linguagem, poesia e educação: algumas travessias. Rio de
Janeiro: Lucerna, 2002(b).

Autor entidade e afins
NOME DA ENTIDADE. Título. Cidade, ano.

No texto:
A Universidade de São Paulo (1983) mostra que .....nonononononononononononono

Ou

.....ononononononononononononononononono (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1983 )

Na referência:
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo.
São Paulo, 1993.

No texto:
O Congresso brasileiro de biblioteconomia e documentação (1979) define o noononono

Ou
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......nonononononononoononono (CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E
DOCUMENTAÇÃO, 1979)

Na referência:
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECON OMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10. 1979,
Curitiba. Anais... Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v

No texto:
As Diretrizes para a política ambiental do Estado de São Paulo (1993) apontam
noononononononnoononono

ou

......nonononononononoononono (SÃO PAULO, 1993)

Na referência:
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política ambiental do
Estado de São Paulo. São Paulo, 1993.
No texto:
As propostas do relatório de atividades (1993), nononononnonononono...

ou

......nonononononononoononono (BRASIL, 1993)

Na referência:
BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF, 1993.

NOTA: Não sendo possível identificar o local de edição, usa-se a expressão “sine loco” (sem
local) abreviada entre colchetes [S.l.]; quanto à indeterminação da editora, usa-se sine nomine
(sem nome) entre colchetes [s.n.]. Estes casos podem ocorrer simultaneamente indicando-se:
[S.l.: s.n.].
Para as dúvidas quanto às datas de publicação, no caso de a data não constar na obra,
registrar a data aproximada entre colchetes. Como a seguir:
[1981 ou 1982] um ano ou outro
[1995?] data provável
[1995] data certa não indicada na obra
[entre 1990 e 1998] use intervalos menores de 20 anos
[ca.1978] data aproximada

7

[199-] década certa
[199?] década provável
[19--] para século certo
[19--?] para século provável

• Casos específicos

Partes de obras
AUTOR do capítulo. Título do capítulo. In: AUTOR da monografia. Título. Edição. Local de
publicação: Editora, Data de publicação. Nº de volume, capítulo, página inicial e final da
parte.

No texto:
Para Pádua (1997), nonononononono ....
ou
.......nononononononnono (PÁDUA, 1997)

Na referência:
PÁDUA, E. M. M. de. O trabalho monográfico como iniciação à pesquisa científica. In:
CARVALHO, M. C. M. de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica; fundamentos e
técnicas. 6 ed. Campinas: Papirus, 1997. p. 147-1 75.

Periódicos
TÍTULO DA PUBLICACÃO. Local (cidade): Editora, ano do primeiro volume. Periodicidade.
No texto:
O texto Conjuntura econômica (1984) define o noononono
Ou
......nonononononononoono (CONJUNTURA ECONÔMICA, 1984)
Na referência:
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10. 1979,
Curitiba. Anais... Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v

No texto:
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A pesquisa por amostra de domicílio (1983), nononononnonononono...

Ou

......nonononononononoono (PESQUISA POR AMOSTRA DE DOMICÍLIO, 1983)

Na referência:
PESQUISA POR AMOSTRA DE DOMICÍLIO. Mão-de-obra e previdência. Rio de Janeiro:
IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.

No texto:
A revista Veja (1998), nononononnonononono...

ou

......nonononononononoono (VEJA, 1998)

Na referência:
VEJA. Guia da Copa. São Paulo: Abril, v. 31, n. 23, 1998. Especial
.

Artigos completos publicados em periódicos
AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico, (abreviado ou não), cidade de
publicação, seguido do número do volume, seguido do número do fascículo, seguido dos
números da página inicial e final, separados entre si por hífen, mês abreviado(se houver).
Ano.

No texto:
Para De Rey Neto et al (2004), nonononononono ....
Ou
.......nononononononnono (DE REY NETO, 2004)
Na referência:
DE REY NETO, E. C. ; DE ARAUJO, J. C. N.; AGUIAR, O. D.. Wave polarizations for a beamlike gravitational wave in quadratic curvature gravity. Classical and Quantum Gravity,
Inglaterra, v. 21, n. 7, p. S541-S544, 2004.
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Apresentações de trabalho em eventos e resumos publicados em anais de
congressos
SOBRENOME, Nome. Título. In: Nome do evento, numeração do evento (se houver), ano e
local (cidade) de realização, título do documento (Anais, Resumos, etc), local, editora,
data de publicação e página inicial e final da parte referenciada.

No texto:
De acordo com Elisei et al (2007), nonononononono ....
ou
.......nononononononnono (ELISEI et al, 2007)

Na referência:
ELISEI,C.C.A. ; ABDALLA, A.J. ; MIYAKAWA, W. ; PEREIRA, M.S. . Caracterização de um Aço
Multifásico de Baixo Carbono Utilizando Microscopia Óptica, Eletrônica de Varredura e de
Força Atômica. In: XXVIII Congresso Brasileiro de Aplicações de Vácuo na Indústria e na
Ciência, 2007, Natal. Anais... CBRAVIC, 2007.

No texto:
Conforme Castilho (2007), nonononononono ....
Ou
.......nononononononnono (CASTILHO, 2007)
Na referência:
CASTILHO, Luciana Tomé de Souza. Uma análise linguística dos objetivos de um material
didático sob a perspectiva da gramática sistêmica funcional. In: 16º Inpla –intercâmbio de
Pesquisas em Linguística Aplicada, 2007, Resumos... São Paulo. 16º Inpla - Linguagem em
atividade, 2007. p 70.

Apostilas
AUTOR. Título. Local. Ano (Apostila de...)

No texto:
Para Sartori (2009), nonononononono ....
ou
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.......nononononononnono (SARTORI, 2009)

Na referência:
SARTORI, A. Obtenção do alumínio. Curso de Processos Metalúrgicos. Data completa 2009.
Notas de Aula. Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba.

Normas
SIGLA DO ÓRGÃO. Título. Local, nome completo do órgão, ano.

No texto:
A Abal (2004), mostra que nonononononono ....
Ou
......nonononononononoono (ABAL, 2004)

Na referência:
ABAL. Guia Técnico do Alumínio - Laminação. São Paulo, Associação Brasileira de Alumínio
(ABAL), 2004. Volume II, 2ª edição.
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Referências a documentos em meio eletrônico
Deve-se lembrar de que durante o texto do trabalho as fontes de Internet devem
apresentar-se pela chamada AUTOR-data, sendo a data indicada aquela do acesso, neste
caso pode-se usar o ano de consulta a uma página ou a um portal, por exemplo; as demais
informações (dia, mês e hora de acesso) deverão ser indicadas na listagem das
Referências.
Quando se tratar de obras consultadas on-line, também são essenciais as
informações sobre o endereço eletrônico, apresentado entre os sinais < >, precedido da
expressão “disponível em:” e a data de acesso ao documento, precedida da expressão
“Acesso em:”, opcionalmente acrescida dos dados referentes a hora, minutos e segundo.
As referências devem obedecer aos padrões indicados para o documento em
questão, acrescidas de informações relativas ao meio el etrônico. Tratando-se de citação
a documentos em arquivo de texto (como um artigo de revista acadêmica ou mesmo uma
dissertação de mestrado), as páginas também ser indicadas nas citações feitas na
Monografia.
A seguir, listam-se os casos como devem constar nas listas das obras referenciadas
em um trabalho de graduação.

Monografias: livro, folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionários, etc) e
trabalhos acadêmicos (teses, dissertações) consideradas no todo - On-line.
AUTOR. Título. Local (cidade ): editora, data. Disponível em: < endereço>. Acesso em:
data.

No texto:
De acordo com Kogan e Houaiss (1998), nononononono ....

Ou

.......nononononononnono (KOGAN; HOUAISS, 2002)

Na referência:
KOGAN, André; HOUAISS, Antonio (ed.) Enciclopédia e dicionário digital 98. Direção
geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD - ROM.
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No texto:
Segundo Alves (2002), nononononono ....
Ou

.......nononononononnono (ALVES, 2002)

Na referência:
ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]. Virtual books, 2000. Disponível em:
<http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/pot/Lport2/navionegreiro.htm > Acesso em;
10 de jan. 2002, 16:30:30.

Artigo e/ou matéria de revista, boletim, jornal, etc. online

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico, (abreviado ou não), cidade de
publicação, seguido do número do volume, seguido do número do fascículo, mês
abreviado(se houver). Ano. Disponível em :

Acesso em:

No texto:
De acordo com Silva (1998), nononononono ....

Ou

.......nononononononnono (SILVA, 1998)

Na referência: SILVA, Ives Gandra da. Pena de morte para o nascituro. O Estado de São
Paulo, São Paulo, 19 set 1998. Disponível em:
<http://providafamilia.org/pena_morte_nascituro. htm>. Acesso em 20 set 2004
.

Trabalho apresentado em evento em meio eletrônico
SOBRENOME, Nome. Título. In: Nome do evento, numeração do evento (se houver), ano e
local (cidade) de realização, título do documento (Anais, Resumos, etc), local, editora,
data de publicação. Informações relativas à descrição física do meio eletrônico (CD, etc.)
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No texto:
Conforme Castilho (2009), nonononononono ....

Ou

.......nononononononnono (CASTILHO, 2009)

Na referência:
CASTILHO, Luciana Tomé de Souza. Um olhar sobre os discursos de perfis encontrados em
blogs. In: 5º Sepla - Seminário de Pesquisas em Linguística Aplicada, 2009, Anais
eletrônicos... Taubaté. SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM LINGÜÍSTICA APLICADA (SePLA),
5, 2009. CD-Rom 1.

Base de Dados em Cd-Rom: no todo
AUTOR. Título. Local: Editora, data. Tipo de suporte. Notas.

No texto:
O Instituto brasileiro de informação em ciência e tecnologia (1996) define o noononono
Ou
......nonononononooono (INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, 1996)
Na referência:
INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBICT. Bases de
dados em Ciência e Tecnologia. Brasília: IBICT, n. 1, 1996. CD- ROM.

Base de Dados em Cd-Rom: partes de documentos
AUTOR DA PARTE. Título da parte. In: AUTOR DO TODO. Título do todo. local: Editora,
data. Tipo de suporte. Notas.

No texto:
De acordo com Peixoto (1996) noononono
Ou
......nonononononooono (PEIXOTO, 1996)
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Na referência:
PEIXOTO, Maria de Fátima Vieira. Função citação como fator de recuperação de uma rede de
assunto. In: IBICT. Base de dados em Ciência e Tecnologia. Brasília: IBICT, n. 1, 1996. CDROM.

Publicações Periódicas consideradas no todo (On -line)
TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. L ocal (cidade): Editora, volume, número, mês, ano.
Disponível em: <endereço>. Acesso em: data.

No texto:
......nonononononononoono (CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO , 1998)
Na referência:
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, Brasília, [s.n]. v.26.
<http://www.ibict.br/cionline >. Acesso em: 19 maio 1998.

n.3,

1997.

Disponível

em:

Artigos de Periódicos (On-line)
AUTOR. Título do artigo. Título da publicação seriada, local, volume, número, mês ano.
Paginação ou indicação de tamanho. Disponível em: <Endereço.>. Acesso em: data.

No texto:
Maloff (1998), afirma que noononono

Ou

......nonononononooono (MALOFF, 1998)

Na referência:
MALOFF, Joel. A internet e o valor da "internetização". Ciência da Informação, Brasília, v.
26, n. 3, 1997. Disponível em: < http://www.ibict.br/cionline/ >. Acesso em: 18 maio 1998.
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Artigos de Jornais (On-line)
AUTOR. Título do artigo. Título do jornal, local, data de publicação, seção, caderno ou
parte do jornal e a paginação correspondente. Disponível em: <Endereço>. Acesso em:
No texto:
Conforme Taves (1998), noononono

Ou

......nonononononooono (TAVES, 1998)

Na referência:
TAVES, Rodrigo França. Ministério corta pagamento de 46,5 mil professores. Globo, Rio
de Janeiro, 19 maio 1998. Disponível em:<http://www.oglobo.com.br/>. Acesso em: 19
maio 1998.

No texto:
Maloff (1998), afirma que noononono

Ou

......nonononononooono (MALOFF, 1998)

Na referência:
MALOFF, Joel. A internet e o valor da "internetização". Ciência da Informação, Brasília, v.
26, n. 3, 1997. Disponível em: < http://www.ibict.br/cionline/ >. Acesso em: 18 maio 1998.

UFSC não entrega lista ao MEC. Universidade Aberta: online. Disponível em:
<http://www.unaberta.ufsc.br/novaua/index.html >. Acesso em: 19 maio 1998.

Textos da internet com autoria e data desconhecida
NOME. Título. Disponível em: <Endereço>. Acesso em: data.

No texto:

.......nononononononnono (O NOVO..., s.d.)
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Na referência:
O novo Windows. Disponível em< http://windows.microsoft.com/pt -br/windows-8/meet>.
Acesso em: 18 jun. 2014.

Homepage
AUTOR.

Título.

Informações

complementares

(Coordenação,

desenvolvida

por,

apresenta..., quando houver etc...). Disponível em: <Endereço>. A cesso em: data.

No texto:
O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (2004), nononoonono ....

Ou

.......nononononononnono (CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA, 2002)

Na referência:
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA. Divulgação e
serviços da instituição. Disponível em: < http://www.centropaulasouza.com.br >. Acesso em:
05 ago. 2002

