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Conceito:

.

Especifica as características exigíveis para citação em documentos. Quando
há menção no texto de uma informação extraída de outra fonte.
Localização:
• No texto ou;
• Em notas de rodapé.

Motivos para utilizar citação
.

✓ Credibilidade,

profissionalismo,

ética,

respeito

e

embasamento/fundamentação ao trabalho científico;
✓ Fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na
área de pesquisa;
✓ Exemplificar pontos de vista semelhantes ou não sobre o assunto de

sua pesquisa.

Sistema de Chamada – autor-data
A chamada “pandectista havia sido a forma particular pela qual o direito romano fora integrado no

século XIX na Alemanha em particular.” (LOPES, 2000, p. 225).
Lopes (2000, p. 225) destaca que “pandectista havia sido a forma particular pela qual o direito romano
fora integrado no século XIX na Alemanha em particular”.

“[...] tanto de forma explícita (nos serviços de atendimento direto ao público), quanto na forma
implícita (na condução de serviços internos, os serviços meio)”. (ALMEIDA JUNIOR, 2015, não
paginado).
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Sistema de Chamada - numérico
Quintana (2006, p. 25) metaforicamente destaca, “eles passarão, eu passarinho”. (1)
OU
Quintana (2006, p. 25) metaforicamente destaca, “eles passarão, eu passarinho”. 1
De acordo com as novas tendências da jurisprudência brasileira², é facultado ao magistrado decidir sobre a matéria.
________________
1 QUINTANA, Mario. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2006.
²CRETELLA JÚNIOR, José. Do impeachment no direito brasileiro. [São Paulo]: R. dos Tribunais, 1992. p. 107.
OU
REFERÊNCIAS
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(2) CRETELLA JÚNIOR, José. Do impeachment no direito brasileiro. [São Paulo]: R. dos Tribunais, 1992. p.
107.

Tipos de citação

Citação direta

São transcrições literais de um texto ou parte dele, ou seja, quando um texto
citado for transcrito fielmente obedecendo às características originais quanto à
redação, ortografia e pontuação.
Dois tipos:
✓ Citação direta curta e;
✓ Citação direta longa

Tipos de citação
Citação direta – até 3 linhas

“[...] devem estar contidas entre aspas duplas. As aspas simples são
utilizadas para indicar citação no interior da citação”. Devem
apresentar autor, ano e página.

Exemplo 1:
“pandectísta havia sido a forma particular pela qual o direito romano fora
integrado no século XIX na Alemanha em particular.” (LOPES, 2000, p. 225).
Exemplo 2:
Segundo Sá (1995, p. 27): “[...] por meio da mesma ‘arte de conversação’ que
abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência cotidiana [...]”

Tipos de citação
Citação direta com mais de 3 linhas

“[...] devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda,
com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. Espaço
simples entre linhas”. Utilizar um espaço em branco de 1,5
entrelinhas antes e depois da citação.
Exemplo:
Conforme ressalta o autor:
Há quatro instituições básicas que não podem ser
esquecidas, quando se pretende entender o que foi o
século XIX, e suas consequência para
o século
imediatamente posterior. Dessas instituições duas são de
natureza econômica e duas de natureza política.
(MOTTA, 1986, p. 49).

Tipos de citação
Citação indireta

Trata-se de um texto baseado em uma obra consultada. Nas citações
indiretas reproduz-se as ideias contidas no texto consultado, embora seja
escrito com outras palavras. Faz-se necessário indicar o autor e data. O
número da página é opcional, e não é necessário fazer uso das aspas.

Exemplo 1:
Segundo Alves (2003) os poetas são criaturas que aprendem a brincar com as palavras e
delas fazer belas frases.
Exemplo 2:
Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos, quaisquer que sejam
os métodos ou procedimentos empregados (MARCONI; LAKATOS, 2007).

Tipos de citação
Citação de citação
É uma citação direta ou indireta de uma obra a qual não se teve acesso a original,
ou seja, a informação citada é de um autor que mencionou outro autor. Nas
referências deve constar a obra consultada.

Autor sem acesso >> ano da obra sem acesso >> apud >> autor consultado >> ano
da obra consultada >> número da página consultada
Exemplo 1:
Segundo Cesarine (1990 apud SOUZA, 1994, p. 482) “da mesma forma que a
Universidade é o retrato da sociedade, um currículo é também a cara da instituição”.

"[...] o viés organicista da burocracia estatal e antiliberalismo da cultura política de
1937, preservado de modo encapuçado na Carta de 1946." (VIANNA, 1986, p. 172
apud SEGATTO, 1995, p. 214-215).

Trabalhos sem autoria explícita

• No texto:
“Os alunos em geral gostam muito de quadrinhos, mas nem sempre percebem os
detalhes mais significativos da linguagem utilizada nessa arte.” (MANUAL...,
1998, p. 4).
• Nas referências:
MANUAL Pedagógico da Biblioteca da Escola. Brasília: FNDE, 1998. 90 p.

Coincidência de sobrenomes

Exemplo 1:
(BARBOSA, C., 1958)
(BARBOSA, O., 1959)
Exemplo 2:
(MARQUES, Miguel, 1992)
(MARQUES, Marcos, 1998)

Até três autores
No texto:

[...] para a mitigação dos efeitos perversos da pandemia Brasil em diversas áreas, das
quais cabe exemplificar: economia, educação, mercado de trabalho e saúde mental
(SILVA; SANTOS; OLIVEIRA, 2020).
Na lista de referências:
SILVA, Hengrid Graciely Nascimento; SANTOS, Luís Eduardo Soares dos; OLIVEIRA,
Ana Karla Sousa de. Efeitos da pandemia no novo Coronavírus na saúde mental de
indivíduos e coletividades. J. nurs. health. 2020, v. 10 (n. esp.). Disponível em:
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/06/1097482/4-efeitos-da-pandemia-do-novocoronavirus-na-saude-mental-de-i_fNxf8zd.pdf. Acesso em: 14 nov. 2020.

Mais de três autores
No texto:
[...] se consolidou como um dos principais desafios enfrentados pela humanidade no Século XXI
ao impor, no cenário global, severos impactos à saúde pública e à economia (PIRES BRITO et al.,
2020).
Na lista de referências:
PIRES BRITO, Sávio Breno et al. Pandemia da COVID-19: o maior desafio do século XXI.
Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia – Visa em Debate [...].
OU
PIRES BRITO, Sávio Breno; BRAGA, Isaque Oliveira; CUNHA, Carolina Coelho; PALÁCIO,
Maria Augusta Vasconcelos; TAKENAMI, Iukary. Pandemia da COVID-19: o maior desafio do
século XXI. Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia – Visa em Debate
[...].

Diferentes autores e trabalhos do mesmo tema
Exemplo:
Ela polariza e encaminha, sob a forma de “demanda coletiva”, as necessidades de todos.
(FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997).

Igual autoria e obras publicados em anos diferentes

Exemplo 1:
(FERNANDES, 1989, 1991, 1995)

Exemplo 2:
(CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000)

Citações inseridas no texto

(FERNANDES, 2000)

Fernandes (2000) afirma que...

(FERNANDES; MARQUES;
MARINHO, 2020, p. 16)

Conforme Fernandes, Marques e Marinho
(2020, p. 16)...

(SOUZA et al., 2007, p. 5)

Como ressaltam Souza et al. (2007, p. 5)

(AS FLORES..., 2017)

Analisa As flores... (2017)

(EMBRAPA, 2019)

EMBRAPA (2019) coloca que...

Uso dos colchetes

Os colchetes são utilizados em citações diretas para suprimir parte do que achar necessário [...]
ou para acréscimos ou comentários [ ].

Exemplo :
“As lágrimas não são todas iguais. Quimicamente, [...] são diferentes daquelas que choramos
quando enterramos o nosso pai. As lágrimas, todas elas, [texto texto texto] contêm óleos,
anticorpos e ensimas [sic]”. (CRUZ, 2015, p.8).

Ênfase ou destaque: grifo nosso ou grifo do autor

Exemplo 1:

“O poeta tinha os olhos fechados, o rosto orientado para o céu. As gotas caíam-lhe
na cara. Parecia que chorava muito”. (CRUZ, 2015, p. 34, grifo nosso).

Exemplo 2:
“Confrontei-a com a situação da autoridade exercida pelo pai, que me parecia
fora dos limites”. (CRUZ, 2015, p. 34, grifo do autor).

Informação verbal
Para citações de informações verbais obtidas em palestras, debates, entrevistas e comunicações. É
necessário indicar (informação verbal) na citação. Dados como autor, título, evento, local e ano devem
ser descritos apenas em nota de rodapé.

No texto
O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre (informação verbal)¹
No rodapé da página
___________________
¹ Notícia fornecida por John A. Smith no Congresso Internacional de Engenharia Genética, em Londres,
em outubro de 2001.
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