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APRESENTAÇÃO GRÁFICA
➢ Recomenda-se que os textos sejam apresentados em papel
branco, formato A4 (21 cm x 29,7 cm), digitados na cor preta,
outras cores são permitidas para as ilustrações.
➢ Recomenda-se a utilização de fonte tamanho 12 para o texto
e tamanho menor para citações de mais de três linhas, notas
de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas. No
caso de citações de mais de três linhas, deve-se observar o
recuo de 4 cm da margem esquerda. As folhas devem
apresentar margens esquerda e superior de 3 cm; direita e
inferior de 2 cm.
➢ Espaçamento: Todo o texto deve ser digitado em espaço 1,5
cm, exceto: as citações de mais de três linhas, as legendas das
ilustrações e das tabelas.
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É a menção, no texto, de uma
informação colhida em outra fonte
(ABNT, 2002).
Existem três tipos de Citações:
Citação Direta;
Citação Indireta;
Citação da Citação.

⦿

Direta:
Transcrição textual (reprodução integral) de parte

•

da obra do autor consultado.
A reprodução de um texto de até três linhas deve
ser incorporada ao parágrafo entre aspas duplas. As
aspas simples são utilizadas para indicar citação no
interior da citação.
● Indicar sobrenome, data e a página.

•
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⦿

Direta:

Ex: “Deve-se indicar sempre, com método e precisão, toda
documentação que serve de base para a pesquisa, assim como ideias
e sugestões alheias inseridas no trabalho." (CERVO; BERVIAN,
1978, p. 97).
•
Ex:
Conforme Cervo e Bervian (1978, p.97) “Deve-se indicar
sempre, com método e precisão, toda documentação que serve de base
para a pesquisa, assim como ideias e sugestões alheias
inseridas no trabalho."

Ex: Segundo Madigan et al. (2010, p. 89) “As vesículas de gás são
•
estruturas fusiformes, preenchidas por gás e constituídas de proteínas;
elas são ocas, porém rígidas, variando quanto ao comprimento e
diâmetro”.

❖ As transcrições com mais de três linhas devem ficar
abaixo do texto, com recuo de 4 cm da margem
esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e
sem aspas.
Ex: Valendo-se de várias hipóteses, Sinhorini (1983, p. 55) constata que
[...] o granuloma tuberculoso é constituído por dois sistemas independentes: o
macrófago que controlaria tanto o escape de antígeno da lesão, quanto o
crescimento bacteriano da mesma, e o imunocompetente, representado pela
hipersensibilidade e expresso morfologicamente pelo halo de células jovens
da periferia da lesão, responsável pelo controle da saída de antígeno do
granuloma e também pelo caráter crônico-produtivo do mesmo.
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⦿Indireta:

É o texto criado com base na obra de autor
consultado, em que se reproduz o conteúdo e idéias
do documento original; dispensa o uso de aspas
duplas.
Ex: Barras (1979) ressalta que, apesar da importância da arte
de

escrever

para

a

ciência, inúmeros cientistas não têm

recebido treinamento neste sentido.

Ex: Apesar da importância da arte de escrever para a ciência,
inúmeros cientistas não têm recebido treinamento neste sentido
(BARRAS, 1979).

•

Transcrição direta ou indireta de um texto em que não se

teve acesso ao original, ou seja, retirada de fonte citada

pelo autor da obra consultada.

•

Indicar, no texto, o sobrenome do(s) autor(es) do documento
não consultado, seguido da data, da expressão latina apud
•
(citado
por) e do sobrenome do(s) autor(es) do documento

consultado, data e página.

•

4

22/04/2018

Ex: "0 homem é precisamente o que ainda não é. O homem não se define
pelo que é, mas pelo que deseja ser." (ORTEGA Y GASSET, 1963, apud
SALVADOR, 1977, p. 160).

Ex: Conforme afirma Ortega y Gasset (1963 apud SALVADOR, 1997, p. 160) 0
homem é precisamente o que ainda não é. O homem não se define pelo que

é, mas pelo que deseja ser.
•

Este tipo de citação só deve ser utilizada nos casos em que o documento original
não foi recuperado (documentos muito antigos, dados insuficientes para a
localização do material etc.).
•

⦿Acréscimo

em Citação

◼ Acréscimos

e/ou
comentários,
quando
necessários à compreensão de algo dentro da
citação, aparecem entre colchetes [ ].

⦿Informação
◼

Verbal

Quando se tratar de dados obtidos através de
informação
verbal
(palestras,
debates,
comunicações, etc.), indicar entre parênteses a
expressão "informação verbal", mencionando-se
os dados disponíveis somente em nota de rodapé.
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•

UM AUTOR -> Citar sobrenome e ano:
[...] duas camadas têm ainda morfologia e funções diferentes (PEREIRA, 2013)
OU
Pereira (2013) mostrou que as duas camadas têm ainda morfologia e funções diferentes.

•

DOIS AUTORES -> Citar os sobrenomes dos autores, entre parênteses, separados por
ponto e vírgula (;). Quando citados fora de parênteses os autores devem ser
separados por “e”:
[...] (RAMOS; PESTANA, 2014) e de acordo com os resultados obtidos na investigação [...]
OU
Ramos e Pestana (2014), obtiveram os resultados de sua investigação [...]

•

TRÊS AUTORES -> Citar os sobrenomes dos autores entre parênteses, devem ser
separados por ponto e vírgula (;). Quando citados fora de parênteses os autores
devem ser separados por vírgula sendo o último separado por “e”:
[...] o acesso ao protótipo (OLIVEIRA; FERREIRA; MASCARENHAS, 2013).
OU
Conforme Oliveira, Ferreira e Mascarenhas (2013), o protótipo [...]

•

QUATRO AUTORES OU MAIS -> Indicar o sobrenome do primeiro autor seguido da
expressão latina et al., sem itálico
[...] com o grupo de jovens (SENA et al., 2012).
OU
Sena et al. (2012) pesquisando um grupo de jovens [...]

▪ Elemento obrigatório, que consiste na relação das obras
consultadas e citadas no texto, de maneira que permita a
identificação individual de cada uma delas.
▪ As referências devem ser organizadas em ordem alfabética,
caso as citações no texto obedeçam ao sistema autor-data,
ou conforme aparecem no texto, quando utilizado o
sistema numérico de chamada.
•

As referências devem ser digitadas, usando espaço simples.

•

Entre uma referência e outra as linhas devem estar em
espaço duplo para separá-las.
⦿ Tipos de Referência:
◼ Livros e Capítulos;
◼ Artigos e Trabalhos acadêmicos;
◼ Eletrônicos;
◼ Autor entidade (entidades coletivas, governamentais, públicas, etc.)
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⦿

Livros
◼

•

SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es). Título da obra: subtítulo (se
houver). Edição. Local de publicação (cidade): Editora, data da publicação.
Paginação. Série. Notas. ISBN.

SMITH, E. B. Basic chemical thermodynamics. 6th ed. London: Imperial College Press, 2014.
GOMES, C. B.; KEIL, K. Brazilian stone meteorites. Albuquerque: University of New Mexico,
1980.

Capítulo de Livro

⦿

◼ SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es) do capítulo. Título do
capítulo. In: SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es) do documento.
Título da obra: subtítulo (se houver). Edição. Local de publicação
(cidade): Editora, data da publicação. Páginas ou indicação do
capítulo. Série. Notas. ISBN.
•

MOSS, D. W.; HENDERSON, A. R. Clinical enzymology. In: BURTIS, C. A.; ASHWOOD, E. R. (Ed.).
Tietz textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 1999. cap. 22, p.
617-721.
MONTGOMERY, R.; CONWAY, T. W.; SPECTOR, A. A. Estructuras de las proteínas. In:______.
Bioquímica: casos y texto. 5. ed. St. Louis: Mosby, 1992. cap. 2, p. 41-90.

⦿

Artigo
◼

SILVA, V. A.; ANDRADE, L. H. C. Etinobotânica Xucuru: espécies
místicas. Biotemas, Florianópolis, v. 15, n. 1, p. 45-57, 2002.
RIVITTI, E. A. Departamento de Dermatologia: histórico, seus professores e suas
contribuições científicas. Revista de Medicina, São Paulo, v. 81, p. 7-13, nov. 2002.

•

⦿

Dissertação ou Tese
◼

•

SOBRENOME, PRENOME abreviado
abreviado
Título:
subtítulo (se houver). Nome do periódico, Local de publicação,
volume, número ou fascículo,paginação, data de publicação do
periódico.

SOBRENOME, Prenome do autor. Título: subtítulo (se houver). Ano.
Nº de folhas ou páginas. Grau (Mestrado/Doutorado/TCC/Monografia
entre outros) – Unidade de defesa, local, data de defesa.

FANTUCCI, I. Contribuição do alerta, da atenção, da intenção e da
expectativa temporal para o desempenho de humanos em tarefas de tempo
de reação. 2001. 130 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia,
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2001.
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⦿

Eletrônicos
◼

•

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:
<http://www.scielo.br/>. Acesso em: 12 mar. 2001.

⦿

Autor entidade (entidades coletivas, governamentais,
públicas, particulares etc.)
◼

•

SOBRENOME, PRENOME(s) abreviado. Título: subtítulo (se
houver). Nome do periódico, local de publicação, volume,
número ou fascículo, mês(s) abreviado. ano. <endereço da
URL>. Data de acesso:

As obras de responsabilidade de autor entidade (órgãos
governamentais, empresas, associações, etc.) têm entrada
pelo próprio nome da entidade, por extenso.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Manjuba
(ancharella lepidentostole) no rio Ribeira de Iguape. São Paulo: Ibama,
1990. 125 p.

ASSOCIAÇÃO
informação
2002.

BRASILEIRA
DE
NORMAS TÉCNICAS.
NBR
10520:
e documentação: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro,

__________.
NBR
6023.
Elaboração. Rio de Janeiro, 2002.

informação

e Documentação

—

Referências

LEFFA, V. J. Normas da ABNT - Citações e Referências Bibliográficas.
em: http://www.leffa.pro.br/textos/abnt.htm. Acesso em: 20 setembro 2013.

—

Disponível

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Sistema Integrado de Bibliotecas da USP. Diretrizes para
apresentação de dissertações e teses da USP : parte I (ABNT) / Sistema Integrado de Bibliotecas
da USP ; Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro, coordenadora ; Vânia Martins Bueno de
Oliveira Funaro... [et al.]. 3.ed. rev. ampl. mod. São Paulo : SIBiUSP, 2016. 100p. : il. (Cadernos
de
estudos
;
9.
Disponível
em:
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/
portaldelivrosUSP/catalog/view/111/95/491-1 . Acesso em: 20 abril 2016.
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