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1 APRESENTAÇÃO

As normas da American Psychological Association (APA) compõem um estilo de
escrita e formatação, direcionados especificamente para artigos de periódicos científicos no
campo das ciências sociais e comportamentais, em especial, a Psicologia e Administração.
O Estilo APA, como é conhecido, foi publicado pela primeira vez em 1929 e em
outubro de 2019 foi lançada a 7ª edição do manual.
Este guia constitui-se em um conjunto de orientações sobre a formatação de citações
e referências para padronização de teses e dissertaçõs destinados aos Programas de PósGraduação em Psicologia e Administração da PUC Minas e seguem as atualizações da
APA 7ª edição.
Como a APA não contempla orientações para formatação de alguns elementos do
trabalho acadêmico como: capa, folha de rosto, listas de ilustrações, notas de rodapé,
apêndices, anexos, entre outros, será aplicado a formatação indicada pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Para maiores informações, consulte os arquivos: Orientações para elaboração de
trabalhos acadêmicos: conforme a NBR 14724:2011 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e Orientações para elaboração de sumário e paginação, disponíveis no
site da Biblioteca PUC Minas em orientações para elaboração de trabalhos científicos:
https://portal.pucminas.br/biblioteca/index_padrao.php.
Orienta-se aos leitores que, ao submeter seu artigo a uma revista científica que adote
o Estilo da APA, observe as orientações apresentadas pelo Comitê Editorial e realize as
possíveis adaptações.
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2 ESTRUTURA E ASPECTOS GRÁFICOS DAS TESES E DISSERTAÇÕES

As teses e dissertações devem ser estruturadas em elementos pré-textuais (que precedem
o texto), elementos textuais (compostos de uma parte introdutória, desenvolvimento e uma parte
conclusiva) e, por elementos pós-textuais (são os elementos que tem relação com o texto e
dentre eles se destacam as referências, apêndices e anexos). A ordem de apresentação destes
elementos deve obedecer a descrição aparesentada na Figura 1:

Figura 1
Estrutura trabalho acadêmico
ANEXOS
APÊNDICES
GLOSSÁRIO
Elementos
pós-textuais

REFERÊNCIAS
3 CONCLUSÃO
2 DESENVOLVIMENTO
1 INTRODUÇÃO
Elementos
textuais

SUMÁRIO
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
LISTA DE TABELAS
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
ABSTRACT
RESUMO
EPÍGRAFE

Ficha
catalográfica
(verso da folha
de rosto)

AGRADECIMENTO
DEDICATÓRIA
FOLHA DE APROVAÇÃO

Elementos
pré-textuais

FOLHA DE ROSTO
CAPA

Adaptado de: Informação e documentação - trabalhos acadêmicos – apresentação: NBR
14724, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011.
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2.1 Configuração do trabalho acadêmico

Papel

Utilize papel branco ou reciclado, formato A4 (21 cm x 29,7 cm).

Configuração da página

Margens: superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm.

Fonte

Todo o texto deverá ser digitado em fonte Arial, tamanho 11 ou
Times New Roman tamanho 12, inclusive para as citações acima de
40 palavras (com exceção das notas de rodapé).

Espaçamento entre
linhas

O espaçamento entre linhas adotado em todo texto será de 1,5 cm,
inclusive para as citações acima de 40 palavras e sem espaços entre
os parágrafos.

Alinhamento

Alinhamento justificado

Recuo do parágrafo

O recuo do parágrafo deverá iniciar em 1,25 cm. Exceto para as
referências que serão alinhadas à margem esquerda.
Atenção: O recuo das citações diretas com 40 ou mais palavras será
em nova linha com 1,25 cm da margem esquerda.
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3 CITAÇÕES

Citações são informações retiradas de outras publicações com o objetivo de esclarecer,
apoiar uma hipótese, sustentar uma ideia. Nesse sentido, proporciona ao leitor suporte
imprescindível para que ele possa documentar e confirmar a autenticidade das informações
produzidas, possibilitando seu aprofundamento.
Qualquer trabalho escrito deve representar uma contribuição original e incluir citações
apropriadas dos trabalhos de outros autores.

3.1 Sistema de chamada das citações

O sistema de chamada no texto sugerido pela APA segue a indicação do autor/data (na
citação indireta, direta, citação de citação).
A indicação da obra consultada é feita indicando-se o sobrenome do autor ou o nome
da instituição/entidade responsável ou ainda as primeiras palavras do título (em caso
de publicações que não possuam autor), seguindo-se do ano de publicação,.

3.1.1 Citação indireta

É a apresentação das ideias de um autor consultado. Não se transcreve o texto mas,
utiliza-se apenas as ideias que dele constam. Essas informações são extraídas de publicações,
como livros, artigos, entre outras (Medeiros, 2013).

Citação indireta fora dos
parênteses ou citação
narrative - um autor

Exemplo:

Mencione o sobrenome do autor e informe a data de publicação entre
parênteses a cada novo parágrafo.
Não cite o nome do autor,
apenas o sobrenome, em
caixa baixa seguido da data.

Conforme

Medeiros

(2013),
citação compreende
Apenas o sobrenome, em

informação extraída de outra publicação,
utilizada
ilustrar,
caixa baixa
seguidopara
da data.
esclarecer, comparar ou confirmar o assunto abordado. Sua
função é comprovar a veracidade das informações fornecidas e
possibilitar o seu aprofundamento.
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Citação indireta dentro
dos parênteses - um autor

Forneça o sobrenome do autor e a data de publicação entre parênteses,
separados por uma virgula.

Citação compreende informação extraída de outra
Exemplo:

publicação, utilizada para ilustrar, esclarecer, comparar ou
confirmar o assunto abordado. Sua função é comprovar a
veracidade das informações fornecidas e possibilitar o seu
aprofundamento (Medeiros, 2013).
Apenas o sobrenome, em
caixa baixa seguido da data.

Referência:

Medeiros, J. B. (2013). Português
Apenas oinstrumental
sobrenome,(10a
em ed.). Atlas.
caixa baixa seguido da data.

Citação indireta - dois
autores

Utilize o símbolo “&” dentro dos parênteses e fora dos parênteses usar
“e” para textos em português.

Elaborar uma monografia exige planejamento, ou seja,
Exemplos:

escolher o tema e delimitá-lo, definir os objetivos e pesquisa do
assunto proposto, entre outros (Dias & Silva, 2010).

Para Dias e Silva (2010), escrever uma monografia
exige muito trabalho e planejamento.

Referência:

Souza, D. S., & Silva, M. F. (2010). Como escrever uma monografia:
manual de elaboração com exemplos e exercícios. Atlas.
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Citação indireta – três
autores ou mais autores

Mencione o sobrenome do primeiro autor seguido de “et
al.” em cada citação no texto (desde a primeira citação).
ATUALIZAÇÃO

Afonso et al. (2012) defendem que a noção de
Exemplos:

subjetividade deve sempre estar articulada à de cidadania.

Pesquisadores traçam o perfil epidemiológico do suicídio
no Brasil entre 1980 e 2006 (Lovisi et al., 2009).

Afonso, M. L. M., Vieira-Silva, M., Abade, F. L., Abrantes, T.
M., & Fadul, F. M. (2012). A psicologia no Sistema
Referências:

Único de Assistência Social. Pesquisa e Práticas
Psicossociais, 7(2), 189-200.
Lovisi, G. M., Santos, A. S., Legay, L., Abelha, L., & Valencia
E. (2009). Análise epidemiológica do suicídio no Brasil
entre 1980 e 2006. Revista Brasileira de Psiquiatria,
31(2), 86-94.
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Citação indireta - autor
institucional

As publicações de órgãos governamentais, empresas ou associações
tem a chamada pelo próprio nome por extenso na primeira vez
que for mencionado na citação e abreviados a partir de então
(American Psychological Association [APA], 2010).

Através do cálculo das projeções populacionais, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019)
estima que a população residente no Brasil chegue a 210,1
Exemplos:

milhões de habitantes.

Estima-se através do cálculo das projeções populacionais
que a população residente no Brasil chegue a 210,1 milhões de
habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
[IBGE], 2019).

Nas citações seguintes:
Indique somente a sigla

IBGE (2019)

ou

(IBGE, 2019)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2019, 28 de
agosto). IBGE divulga as estimativas da população dos
Referência:

municípios para 2019. Agência IBGE Notícias.
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-deimprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25278-ibgedivulga-as-estimativas-da-populacao-dos-municipiospara-2019
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Figura 2
Chamada dos autores no corpo do texto
Tipo de citação

Primeira
citação no
texto

Citações
subsequentes
no texto

Formato entre
parênteses,
primeira
citação no texto

Formato entre
parênteses,
citações
subsequentes
no texto

Trabalho de um Medeiros (2010)
autor

Medeiros (2010)

(Medeiros, 2010)

(Medeiros, 2010)

Trabalho de dois Dias e Silva
(2010)
autores

Dias e Silva
(2010)

(Dias & Silva,
2010)

(Dias & Silva,
2010)

Trabalho de três Silva et al.
(2009)
ou mais autores

Silva et al. (2009)

(Silva et al.,
2009)

(Silva et al.,
2009)

IBGE (2010)

(Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística
[IBGE], 2010)

(IBGE, 2010)

Instituto Butantan
(2021)

(Instituto
Butantan, 2021)

(Instituto
Butantan, 2021)

Entidades
(identificadas
por
abreviaturas)
como autores

Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística
(IBGE, 2010)

Entidades (sem Instituto
Butantan (2021)
abreviatura)
como autores

Adaptado de:

What’s new in the seventh edition publication manual, de American

Psychological Association, 2020, (https://apastyle.apa.org/blog/whats-new-7e).

Citação indireta – sem
autoria: entrada pelo
titulo da obra
Exemplo:

Cite as primeiras palavras do título com as iniciais em letras
maiúsculas e destaque em itálico.

Segundo a publicação Egitomania: O fascinante mundo
do Antigo Egito (2006), dentre as várias esculturas encontradas,
estava um busto da rainha Nefertiti representada com traços
característicos da arte amarniana.

Referência:

Egitomania: O fascinante mundo do Antigo Egito (2006).
Planeta Deagostini.
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Citação indireta - sem
autoria: entrada pelo
titulo da parte da obra
Exemplo:

Quando o autor não for identificado, a chamada será pelo título do
capítulo ou parte da obra entra aspas.

Pesquisa aponta que o Brasil não apareceu na lista de
países mais confiáveis para investimento estrangeiro (“Brasil
deixa ranking de países mais confiáveis”, 2019).
Os títulos dos artigos e capítulos de livros
serão mencionados entre aspas duplas.

Brasil deixa ranking de países mais confiáveis para investimento
Referência:

estrangeiro. (2019, 7 de maio). G1.
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/07/brasildeixa-ranking-de-paises-mais-confiaveis-parainvestimento-estrangeiro.ghtml

Citação indireta de
trabalhos de vários
autores

Apresente os autores em ordem alfabética (na mesma ordem em que
aparecem na lista de referência).

Diversos estudos (Aquino et al., 2009; Esperandio,
2007; Henning & Geronasso, 2009; Panzini & Bandeira, 2007;
Silva, 2008) salientam a importância da Religião e da
Exemplos:

Espiritualidade como agente de proteção à saúde.

Dentro dos parênteses separe com ponto e vírgula (;)
e em ordem alfabética.
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Aquino, T. A. A., Correia, A. P. M., Marques, A. L. C., Souza,
C. G., Freitas, H. C. A., Araujo, I. F., Dias, P. S., &
Araujo, W. F. (2009). Atitude religiosa e sentido da
vida: um estudo correlacional. Psicologia Ciência e
Profissão, 29(2), 228-243.
Referências:

Esperandio, M. R. G. (2007). Narcisismo reativo e experiência
religiosa contemporânea: culpa substituída pela
vergonha? Psicologia & Sociedade, 19(2), 89-94.
Henning, M. C., & Geronasso, T. D. (2009). A influência da
religiosidade do cliente na saúde mental e na prática
clínica da psicologia. Ágora: Revista de Divulgação
Científica, 16(1), 171–176.
Panzini, R. G., & Bandeira, D. R. (2007). Coping
(enfrentamento) religioso/espiritual. Revista de
Psiquiatria Clínica, 34(supl 1), 126-135.
Silva, R. R. (2008). Espiritualidade e religião no trabalho:
possíveis implicações para o contexto organizacional.
Psicologia Ciência e Profissão, 28(4), 768-779.

Appolinário (2006), Mafra (2007) e Martins (2004)
afirmam que a citação é um instrumento de fundamental
Exemplos:

importância na elaboração de trabalhos acadêmicos construídos
a partir da pesquisa bibliográfica.

Appolinário, F. (2006). Metodologia da ciência: filosofia e
prática. Pioneira Thomson Learning.
Mafra, J. J. (2007). Ler e tomar notas: primeiros passos da
Referências:

pesquisa bibliográfica: orientações para produção de
textos acadêmicos. (2a ed.). Edição do Autor.
Martins, R. B. (2004). Metodologia Científica: como se tornar
mais agradável a elaboração de trabalhos acadêmicos.
Juruá Editora.
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Citação indireta de vários
trabalhos de um único
autor

Apresente o autor e as datas seperadas por vírgula em ordem crescente.

Estudos realizados por Pelicioni (1998, 2002, 2006)
Exemplos:

sobre educação ambiental constataram que [...]

Pelicioni, A. F. (1998). Educação ambiental na escola: um
levantamento de percepções e práticas de estudantes de
primeiro grau a respeito de meio ambiente e problemas
Referências:

ambientais. [Dissertação de Mestrado]. Universidade de
São Paulo.
Pelicioni, A. F. (2002). Educação ambiental: limites e
possibilidades de uma ação transformadora. [Tese de
Doutorado]. Universidade de São Paulo.
Pelicioni, A. F. (2006). Ambientalismo e educação ambiental:
dos discursos às práticas sociais. O Mundo da Saúde,
30(4), 532-543.

Citação indireta de
documentos jurídicos

A APA (2010) recomenda: “trate as citações de documentos jurídicos
como trabalhos sem autor; isto é, no texto, cite documentos como casos
judiciais, estatutos e legislação pelas primeiras palavras da referência e
o ano.” (p. 206).

Comumente conhecida como Lei Geral das Micro e
Pequenas Empresas, a Lei Complementar nº 123 (2006), trouxe
em seu escopo além da criação do Simples Nacional, mudanças
importantes no tratamento dado a esses negócios.
Exemplos:

Foi publicada a lei que obriga o profissional de saúde a
notificar a polícia em 24 horas qualquer caso confirmado ou
suspeito de violência (Lei nº 13.931, 2019).
Chamada pelo título do documento jurídico em
itálico e data.
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Referências:

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (2006,
15 de dezembro). Institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Presidência da República.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
Lei nº 13.931, de 10 de dezembro de 2019. (2019, 11 de
dezembro). Altera a Lei nº 10.778, de 24 de novembro
de 2003, para dispor sobre a notificação compulsória dos
casos de suspeita de violência contra a mulher.
Presidência da República.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2019/lei/L13931.htm

Citação indireta de obras
antigas e /ou traduzidas

Exemplo:

Cite a data de publicação da versão original e, em seguida, / e a
data de publicação da obra consultada.

Para Freud (1924/1996), o caráter insuportável da
realidade estará presente tanto na neurose como na psicose.

Referência:

Freud, S. (1996). A perda da realidade na neurose e na psicose.
In Edição Standard Brasileira das Obras Completas de
Sigmund Freud (Vol. 19, pp. 205-209). Imago.
(Trabalho original publicado em 1924).
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Quando o nome do autor
é incluído na frase

É aceitável mencionar a data na citação narrativa, sem parênteses,
quando fizer sentido na frase.

De acordo com revisão sistemática publicada em 2020 por
Benedetti et al., a realização de grupos auxilia na melhoria da
Exemplo:

comunicação entre pais e filhos, além de diminuir práticas parentais
negativas e contribui para autorregulação emocional.

Referência:

Benedetti, T. B., Rebessi, I. P., & Neufeld, C. B. (2020). Programas de
orientação de pais em grupo: uma revisão sistemática.
Psicologia: teoria e prática, 22(1), 399-430.

Quando um mesmo autor
é citado várias vezes
dentro de mesmo
parágrafo

Nas citações narrativas é aceitável omitir o ano nas citações
subsequentes dentro do mesmo parágrafo.

Marks et al. (2000) descrevem a Psicologia da Saúde
como um campo interdisciplinar preocupado com a aplicação
dos conhecimentos e técnicas psicológicas à saúde-doença e os
cuidados de saúde. Embora se observe que o foco é normalmente
Exemplo:

na saúde física, mais do que na saúde mental, Marks et al.
ressaltam que esses aspectos não podem ser entendidos
separadamente.
Marks, D. F., Murray, M., Evans, B., & Willig, C. (2000). Health

Referência:

psychology: theory, research and practice. Sage
Publications.
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Citação de vários
trabalhos com três ou
mais autores e a mesma
data

Para evitar ambiguidade, cite quantos autores forem necessários para
distinguir e abrevie os demais com et al.

Para Oya, Tadano, Takihata, Murakami, et al. (2019) as
interações entre certos aglomerados de Clostridium e espécies de
Bacteroides podem desempenhar um papel importante na
preservação da homeostase e imunidade intestinais.
Exemplos:

Oya, Tadano, Takihata, Ikomi, et al. (2019) avaliaram
que a oxigenoterapia hiperbárica deve ser considerada como
tratamento para trauma acústico agudo em casos que envolvam
zumbido e plenitude aural.
Ambas as citações teriam Oya et al. (2019). Para evitar
ambiguidade, deve-se citar de forma a diferenciar os autores.

Oya, M., Tadano, Y., Takihata, Y., Murakami, W., Fujii, S.,
Tamai, K., Morimoto, Y., Ikomi, F., & Tokunaga, T.
(2019). Effects of hyperbaric conditions on fecal
Referências:

microbiota. Bioscience of Microbiota, Food and Health,
38(1), 35-39.
Oya, M., Tadano, Y., Takihata, Y., Ikomi, F., & Tokunaga, T.
(2019). Utility of hyperbaric oxygen therapy for acute
acoustic trauma: 20 years' experience at the Japan
Maritime Self-Defense Force Undersea Medical Center.
International Archives of Otorhinolaryngology. 23(4),
e408–e414.

19

Destacando um trabalho
em particular

Exemplo:

Mencione a citação mais relevante dentro dos parênteses, seguida por
um ponto e vírgula, as palavras "ver também", e as citações restantes
em ordem alfabética.

Além do estudo de (Parsons, 1909/2005; ver também Corey, 1983;
Patterson & Eisenberg, 1988; Pupo & Ayres, 2013; Rogers, 1942),
téoricos que condensaram as etapas do aconselhamento.

Corey, G. (1983). Técnicas de aconselhamento e psicoterapia.
Campus.
Parsons, F. (2005). Choosing a vocation. Houghton Mifflin. (Original
Referências:

publicado em 1909).
Patterson, L. E., & Eisenberg, S. (1988). O processo de
aconselhamento. Martins Fontes.
Pupo, L. R., & Ayres, J. R. C. M. (2013). Contribuições e limites do
uso da abordagem centrada na pessoa para a fundamentação
teórica do aconselhamento em DST/Aids. Temas em
Psicologia, 21(3), 1089-1106.
Rogers, C. R. (1942). Counseling and psychotherapy. Houghton
Mifflin.

Citações de obras de
autores com mesmo
sobrenome e iniciais
diferentes

Exemplo:

Inclua as iniciais dos primeiros autores em cada citação em texto,
mesmo que o ano de publicação seja diferente.

Para P. Abreu (2011), em geral, as pessoas aprendem a se
compadecer com o pedido de ajuda do outro e por isso estariam
propensas a oferecer algum auxílio ou empatia. C. Abreu (2005)
reforça que a relação de ajuda, sempre propiciou significativos
graus de melhora clínica do paciente.

Referências:

Abreu, C. N. (2005). A teoria da vinculação e a prática da psicoterapia
cognitiva. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, 1(2), p.
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43-57.
Abreu, P. R. (2011). Novas relações entre as interpretações funcionais
do desamparo aprendido e do modelo comportamental de
depressão. Psicologia: Reflexão e Crítica, 24(4), 788-797.

Citações de obras de
autores com mesmo
sobrenome e mesmas
iniciais
Exemplo:

Para evitar confusão, inclua o primeiro nome dos autores na citação
no texto.

Outros aspectos foram estudados (ver Regina Duarte
(2013) e Rodrigo Duarte (2019).

Duarte, R. A. P. (2019). Vilém Flusser's media theory between
Referências:

history and geography. Paralaxe, 6, 101-109.
Duarte, R. H. (2013). The city within the city: the University
City, history and urbanism in a Latin America case study.
Iberoamericana, 13(51), 7-26.

Citações de várias obras
de um autor publicadas
no mesmo ano

Diferencie-os colocando letras minúsculas após o ano, Tanto na
citação quanto na entrada da lista de Referência, diferencie com letras

Para Jürgen Habermas (2010a), a política deliberativa
alimenta-se do jogo que envolve a formação democrática da
Exemplos:

vontade e a formação informal da opinião.
Habermas (2010b) procura chamar a atenção para os
riscos que a espécie estaria correndo.

Habermas, J. (2010a). Direito e democracia: entre facticidade e
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Referências:

validade. (2a ed.Vols. 1-2). Tempo Brasileiro.
Habermas, J. (2010b). O futuro da natureza humana: a caminho
de uma eugenia liberal? (2a ed.). Martins Fontes.

3.1.2 Citação direta ou textual

A transcrição literal de textos de outros autores poderá ser com mais de 40 palavras ou
com menos de 40 palavras. Deve-se citar o autor, ano da publicação e o número de localização
da página consultada.

Citação com menos de 40
palavras

A citação com menos de 40 palavras é inserida na sequência normal
do texto entre aspas duplas (“), sem alteração no tamanho da fonte e
espaço entre linhas de 1,5 cm.

Neste

sentido,

faz-se

necessário

“o

estudo

do

comportamento humano nos aspectos da vida relacionados com
Exemplos:

a produção, distribuição e uso dos bens e serviços de nossa
civilização” (Tiffin & McCormick, 1975, p. 3).

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), “os instrumentos
de coletas de dados, de largo uso, são a entrevista, o questionário
e o formulário” (p. 50).
Se os autores e a data forem mencionados antes da
citação, informe o número da página consultada após a
citação.

Referências:

Cervo, A. L., Bervian, P. A., & Silva, R. (2007). Metodologia
científica (6a ed.). Pearson Prentice Hall.
Tiffin, J., & McCormick, E. J. (1975). Psicologia industrial.
EPU.
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Citação com 40 ou mais
palavras

Para citação direta com 40 ou mais palavras, recue a 1,25 cm da
margem esquerda sem aspas. Mantenha o tamanho da fonte e
espaçamentos iguais às do texto. Inclua, autor, ano e número da página
precedido de “p.” para uma única página e “pp.” se houver sequência
de várias páginas.

Lopes et al. (2016) constataram que para a maioria dos
entrevistados, o envelhecer em idade não deve ser comparado ao
sentir-se “velho”:
Como o envelhecimento é uma condição natural da vida
humana, o atingir a terceira idade, quer dizer, para
muitos,

não

envelhecer;

ao

contrário,

significa

crescimento e experiência da vida para aqueles e aquelas
que já viveram e adquiriram, ao longo da jornada,
Exemplo:

experiências positivas e negativas, as quais podem ser
repassadas, por meio da tradição, do ensinar, para os mais
novos sobre o quão é prazeroso, e a um só tempo árduo,
o viver e o envelhecer.
Os

participantes

deste

estudo

veem

o

envelhecimento como ganho de liberdade, sentindo-se
livres para fazerem e agirem de acordo com seu desejo
ou interesse, haja vista que as experiências lhes
ensinaram que pouco ou nada se deve quanto a
satisfações sobre sua vida. O idoso como qualquer outro
ser humano tem a necessidade de se relacionar com o
outro e este convívio com outras pessoas, em um meio
social, é o que lhe move para caminhar em direção ao
futuro (p. 196).
Citação recuada a 1,25 cm (alinhada ao recuo do parágrafo);
a fonte é mantida a mesma do texto sem alterações no
tamanho; espaço entre linhas 1,5 e sem aspas.
Se houver novos parágrafos dentro da citação, recue a 1ª linha
do segundo paragrafo e seguintes, se houver, com mais 1,25
cm.
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Lopes, M. J., Araújo, J. L., & Nascimento, E. G. C. (2016). O
Referência:

envelhecimento e a qualidade de vida: a influência das
experiências individuais. Revista Kairós, 19(2), 181-99.

Citações extraídas de
material em meio
eletrônico sem paginação

Inúmeras fontes eletrônicas não indicam números de página. Se o
documento não possuir página acrescente número do parágrafo;
número de capítulo; seção ou cabeçalho; Tabela, etc. (APA, 2019).

Para Calderaro (2020), “não somente os profissionais de
Gestão de Pessoas são responsáveis por desempenhar esta
função, cabendo as lideranças e direção das empresas
participarem ativamente do cotidiano deste assunto cada vez
mais estratégico e determinante para o futuro do negócio” (para.
10).
Exemplos:

A matriz FOFA é um instrumento que permite conhecer
as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que influem nos
negócios de uma empresa (Aquino, 2011, Slide 25).

(Gecht-Silver & Duncombe, 2015, seção Osteoartrite).
(Tavares, 2018, capítulo 3)
(Medeiros & Mendes, 2019, Tabela 1)

Calderaro, V. G. (2020, 30 de setembro). Gestão de pessoas e
Referências:

empreendedorismo: novos desafios. Fundace blog.
https://blog.fundace.org.br/gestao-de-pessoas-eempreendedorismo-novos-desafios/
Aquino, L. (2011). Plano de negócios: ferramenta fundamental
para o empreendedor [Slides de PowerPoint].
SlideShare.
https://pt.slideshare.net/leticiaaquino10/plano-denegcios-slides-facilitadores
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Citação direta de
documentos jurídicos

Indique a citação direta e informe o título do documento jurídico, ano
e a página consultada.

O art. 144 estabelece que: “A segurança pública, dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio” (Constituição da República Federativa do
Brasil, 1988/2001, p. 2).

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação estabelece
Exemplos:

em seu art. 1º: “A educação abrange os processos formativos
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.” (Lei nº 9.394, 1996, p. 2).

A Súmula 652 (2003): “não contraria a Constituição o art.
15, § 1º, do decreto-lei 3365/1941 (Lei da desapropriação por
utilidade pública).” (p. 8).
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (2001).
(21a ed.). Saraiva.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (1996, 23 de
dezembro).Estabelece as diretrizes e bases da educação
Referências:

nacional. Presidência da República.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
Súmula 652 (2003, 13 de outubro). Não contraria a
Constituição o art. 15, § 1º, do Dl. 3.365/41 (Lei da
Desapropriação por utilidade pública). Supremo
Tribunal Federal.
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seqsumula652/false
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3.1.3 Citação de comunicação pessoal

Mensagens de texto, chats online ou mensagens diretas, entrevistas pessoais, conversas
telefônicas, discursos ao vivo, palestras em sala de aula não gravadas, memorandos, cartas,
mensagens de grupos de discussão não publicados/divulgados ou quadros de avisos on-line
podem ser citados no trabalho, entre parênteses, com a indicação (comunicação pessoal), e em
nota de rodapé, os dados disponíveis sobre a fonte. Este tipo de informação não é incluído na
lista de referências porque não fornecem informações recuperáveis.

Brinquedos pedagógicos especiais para o deficiente
visual, se constituem um avanço na busca de meios para ajudar
a criança cega durante seu desenvolvimento (M. Siaulys,
comunicação pessoal, 07 de novembro de 2000)1.
Informe as (s) iniciais e sobrenome do comunicador e
forneça a data mais aproximada possível.
Exemplos:

Para M. Siaulys (comunicação pessoal, 07 de novembro
de 2000), brinquedos pedagógicos especiais para o deficiente
visual, se constituem um avanço na busca de meios para ajudar
a criança cega durante seu desenvolvimento.
Não inclua essas informações na lista de
referências e sim na nota de redapé.
_____________________
1 Palestra proferida por Mara Siaulys no V Congresso Nacional de ArteEducação, Brasília, 07 nov. 2000.
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3.1.4 Citações de participantes da pesquisa

Citações de participantes
da pesquisa

Use a mesma formatação adotada para citações diretas: a citação com
menos de 40 palavras virá entre aspas, dentro do texto; citação com 40
palavras ou mais, recuo do parágrafo a 1,25.
Observe os aspectos éticos da pesquisa e garanta o anonimato dos
entrevistados, se for necessário.
Não inclua essas na lista de referências.

Sobre se estas duas ênfases são suficientes, a
coordenadora de estágio e a segunda supervisora entrevistadas
disseram que:
A ênfase “PÓS” não está nas ênfases sugeridas nas
Exemplo:

diretrizes curriculares, houve reformulação, a ênfase
tornou-se mais coesa, consistente. Esta oferece uma base
para se trabalhar de maneira mais crítica nas
organizações, engloba então um aspecto mais social.
Cresce a demanda de alunos no interesse desta ênfase,
está ficando menos fragmentada, menos “Frankenstein”
(C1).
O que eu posso dizer é que as ênfases, que são as
ênfases mais tradicionais, organizações e trabalho quanto
clínica, eu acho que elas têm um bom suporte. Agora, tem
outras áreas que eu creio que eles vão tendo se eles
direcionarem para elas, por exemplo, hospitalar, etc., ao
longo do curso também eles tem algumas coisas neste
sentido, tem as jornadas também que ajudam, mas, eu
creio que vai de toda forma . . . sempre vai ter alguma
coisa para eles continuarem se aperfeiçoando. Acho que
a Universidade nunca consegue realmente suprir tudo não
(S2).
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3.1.5 Citação de citação

Informação retirada de um documento consultado, cuja obra original não se teve acesso.
Cita-se direta ou indiretamente a ideia de um autor, a partir da citação de outro autor.

Citação de citação

Insira o autor, ano da obra não consultada, utilize a expressão “como
citado em” e insira o autor, ano e página da obra que está sendo
consultada. Indique nas referências os dados da obra consultada.

Lasswell (1952 como citado em Chizzotti, 2006) sugere
que, na análise de conteúdo, precisamos responder cinco
questões básicas: “quem fala?”, “para dizer o que?”, “por quais
Exemplos:

meios?”, “a quem?”, “com quais efeitos?”

Ensinar uma língua é ensinar a comunicar, isto é, a
desenvolver adequadamente e a reconhecer e avaliar
“numa pluralidade de discursos”, percorridos por uma
multiplicidade de funções que em cada um se cumulam
especificamente, “uma pluralidade de atos”, nos quais
cada homem se define, se assume e assume o mundo, e
se integra na práxis social (Fonseca & Fonseca, 1977, pp.
44-45 como citado em Suassuna, 1995, p. 125).
Evite este tipo de citação e, consulte de
preferência, a fonte primária.

Chizzotti, A. (2006). Pesquisa qualitativa em ciências humanas
Referências:

e sociais (3a ed.). Vozes.
Suassuna, L. (1995). Ensino de língua portuguesa: uma
abordagem pragmática. Papirus.
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Citação direta de
trabalhos dentro de outra
citação

Não omita as citações incluídas no texto consultado que você está
citando. Os trabalhos citados dentro da citação direta não serão
apresentados na lista de referências, somente o autor consultado.

Na literatura científica, um dos conceitos mais aludidos,
no campo da saúde é aquele enunciado, em 1920, por
Winslow (1920), em que ele diz que Saúde Pública é a
ciência e a arte de evitar a doença, prolongar a vida e
promover a saúde física e mental, e a eficiência, através
de esforços organizados da comunidade, visando o
saneamento do meio, o controle das infecções
comunitárias, a educação do indivíduo nos princípios da
Exemplo:

higiene pessoal, a organização de serviços médicos e de
enfermagem para o diagnóstico precoce e o tratamento da
doença e o desenvolvimento dos mecanismos sociais que
assegurarão a cada pessoa na comunidade o padrão de
vida adequado para a manutenção da saúde, organizando
estes benefícios de tal modo que cada indivíduo esteja em
condições de gozar de seu direito natural à saúde e à
longevidade. Destacar-se, ser a saúde pública o esforço
organizado da sociedade para ampliar as possibilidades
de os indivíduos poderem gozar as melhores condições
possíveis de saúde (Almeida, 2013, p. 5).
Leve para a lista de referências apenas o autor
consultado: Almeida (2013).

Almeida, N. D. (2013). A saúde no Brasil, impasses e desafios
Referência:

enfrentados pelo Sistema Único de Saúde: SUS. Revista
Psicologia e Saúde, 5(1), 01-09.
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3.1.6 Alterações em uma citação direta

Supressão de parte do
texto

Use reticências com pontos separados por espaços para indicar que o
texto foi suprimido . . .
Evite o uso de reticências no início ou fim da oração, a não ser que seja
necessário enfatizar que a citação começa ou termina no meio da frase.

Nas palavras de Lacan (1964), “o inconsciente freudiano
Exemplo:

. . . se situa neste ponto em que, entre a causa e o que ela afeta,
há sempre claudicação” (p. 27).

Referência:

Lacan, J. (1964). O seminário livro 11: os quatro conceitos
fundamentais da psicanálise. Jorge Zahar.

Interpolação (acréscimo
ou comentários)

Use colchetes para incluir um acréscimo ou explicação na citação.

Caprariello e Reis (2013) afirmaram que “considerações
Exemplo:

sociais são provavelmente intrínsecas às decisões [das pessoas]
sobre gastar dinheiro discricionário em experiências” (p. 211).

Referência:

Caprariello, P., & Reis, H. (2013). To do, to have, or to share?
valuing experiences over material possessions depends
on the involvement of others. Journal of Personality and
Social Psychology, 104(2), 199-215.
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Ênfase ou destaque em
alguma informação

Para enfatizar uma palavra na citação, use fonte em itálico e logo
após insira, entre colchetes, a expressão [ênfase adicionada].

“A percepção que o aluno tem de mim não resulta
Exemplo:

exclusivamente de como atuo, mas também de como o aluno
entende [ênfase adicionada] como atuo” (Freire, 2011, p. 95).

A habilidade de prever não é aprendida, é antes uma
“maneira natural [ênfase adicionada] de encontrar sentido”
(Smith, 1999, p. 72).

Freire, P. (2011). Pedagogia da autonomia: saberes necessários
Referência:

à prática educativa. Paz e Terra.
Smith, F. (1999). Leitura significativa. Artmed.

Erro ortográfico ou
outros

Para erro de ortografia, pontuação ou gramática em uma citação, insira
a palavra [sic] após o erro.

Exemplo:

Nas palavras de Monteiro (1995), “a prerrogativa da
edição de MP . . . é essencial na determinação do resultado final
da interação estratégica do executive e [sic] a legislatura” (p.
66).

Referência:

Monteiro, J. V. (1995). O poder de propor: ou, a economia das
medidas provisórias. Revista de Administração Pública,
29(3), 59-72.
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Citações de obras sem
data

Se a data da publicação de uma obra for desconhecida, use “n.d.” (que
significa “sem data” ou “No date”.) no lugar de um ano de publicação.

Não se trata, portanto, de se perguntar o que pretende
cada um fazer com a psicologia, mas antes e fundamentalmente,
Exemplo:

para onde vai, levado por seu próprio peso, o quefazer
psicológico; que efeito objetivo a atividade psicológica produz
em uma determinada sociedade (Martín-Baró, n.d.).
Martín-Baró, I. (n.d.). Etica psicológica. Universidad

Referência:

Citações de obras sem
autor e data

Centroamericana José Simeon Cañas.

A chamada será pelo título da obra, seguido da informação sem data
(n.d.) abreviado.

O livro Um guia do adolescente. (n.d.) explorou . . .
Exemplo:
Referência:

Um guia do adolescente. (n.d.). Criarte.
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Citações de autores com
sobrenome composto,
hispânico e com hífen.

Inclua ambos nomes na citação.

A obra de García Márquez (2014) proporciona ao leitor
vivências cerca do amor, da velhice, do corpo e da morte.
Trata-se de um compêndio de harmonizações e arranjos
Exemplos:

sobre músicas folclóricas e populares (Villa-Lobos, 2009).

García Márquez, G. (2014). El amor en los tiempos del cólera.
Referências:

Debolsillo.
Villa-Lobos, H. (2009). Guia prático. Academia Brasileira de
Música.

Sobrenome indicando
sufixos como: Jr., Filho,
Neto, II, III

Não inclua na citação sufixos como “Júnior”, “Filho”, “Neto” etc.

Para Almeida e Maciel (2005) a pós-graduação é de suma
Exemplo:

importância para a formação universitária.

Referências:

Almeida, A. F., Jr., & Maciel, R. (2005). Parecer CFE n.
977/65, aprovado em 3 dez. 1965. Revista Brasileira de

O sufixo virá após o último nome
abreviado, depois de vírgula.

Educação, 30, 162-173.
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Quando usar itálico?

a) Quando mencionar termos ou frases-chave, muitas vezes
acompanhados por uma definição.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1978,
p. 2), o termo saúde, reafirmado como direito fundamental,
Exemplo:

passou a ser definido como “um estado de completo bem-estar
físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou
enfermidade”.

Referência:

Organização Mundial da Saúde (1978). Atención primária de
salud: Informe de la Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de
septiembre de 1978.
https://medicinaysociedad.files.wordpress.com/2011/06/
declaracion-de-alma-ata.pdf

b) Quando mencionar títulos de livros, relatórios, páginas da web e
outras obras autônomas.

Trabalho, saúde e adoecimento mental: percursos na
Exemplo:

rede de atenção do SUS

c) Em títulos de periódicos e números de volume periódicos (menos
a vírgula):
Exemplo:

American Journal of Nursing, 119(9), 47-53.

d) No uso de palavras, frases ou abreviaturas em outro idioma
quando os leitores não estiverem familiarizados com elas.
Exemplo:

Seu termo favorito de carinho era mon petit chou.
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3.2 Apresentação das tabelas e figuras

A APA apresenta apenas duas modalidades para apresentação das ilustrações: as tabelas
e as figuras.
Tudo o que não for tabela será considerado figura. Exemplos: desenho, esquema,
fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem,
tabelas, entre outros.
As tabelas e figuras devem ser elaboradas de acordo com a ordem apresentada no texto
e devem ser inseridas o mais próximo possível da informação a que se referem.

3.2.1 Tabelas

O título da tabela deverá ser sucinto e explicativo. Sua apresentação será no canto
superior esquerdo, logo abaixo da palavra Tabela (com a inicial maiúscula), acompanhada do
número que a designa (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, etc.). As tabelas são apresentadas com
números arábicos de forma sequencial.
A fonte do título da tabela deve ser a mesma utilizada no texto, em negrito e com
espaçamento 1,5 cm entre o número da tabela e o título de sua identificação que aparecerá
abaixo alinhado à esquerda e em itálico.
Indicar a fonte quando a tabela for extraída de outra obra (não indicar se for do próprio
autor). Referencie o documento consultado.
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Exemplos:

Tabela 1
Análise da estrutura discursiva dos resumos
Presente

Ausente

Itens do Resumo
%

n

n

%

Frase inicial

12

50

12

50

Objetivos

19

79,2

5

20,8

Descrição dos participantes

22

91

2

8,3

Método

22

91

2

8,3

Resultados

22

91

2

8,3

Conclusão

19

79,2

5

20,8

Se a tabela for elaborada pelo
próprio autor, não informe a fonte.

Tabela 2
Distribuição dos domicílios segundo faixas de renda, em salários mínimos per capita (%)
Campinas e Goiânia
Faixas de renda

Campinas

Goiânia

0 (s/ renda declarada)

4,12

26,7

1 (até 0,5 SM)

3,11

8,7

2 (0,5 a 1 SM)

10,46

17,7

3 (1 a 2 SM)

24,25

20,0

4 (2 a 3 SM)

16,57

8,3

5 (3 a 5 SM)

14,35

4,9

6 (5 a 10 SM)

5,67

1,8

7 (10 a 15 SM)

1,78

0,5

8 (15 a 20 SM)

1,45

0,4

Nota: Recuperado de Estudo multicêntrico sobre consumo alimentar, de Galeazzi, M. A. M.,
Domene, S. M. A., Schieri, R., 1997, p. 11.

Se for adaptada de outra
obra, informe a fonte.

36

3.2.2 Figuras

A identificação das figuras deve aparecer na parte superior, precedida da palavra Figura
e do número, em algarismos arábicos na sequencia do texto (Figura 1, Figura 2, Figura 3, etc.)
e do respectivo título.
Indicar a fonte quando a figura for extraída de outra obra (não indicar se a figura for
do próprio autor). Referencie o documento consultado.
O título da Figura deve ser conciso, porém descritivo.

Exemplos:

Figura 1
Fluxograma de seleção de artigos sobre a temática autoestima e autoimagem.
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Figura 2
Descrição de documentos.
Documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou
Tese

exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser
elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real
contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a coordenação de um
orientador (doutor) e visa à obtenção do título de doutor, ou similar.

Dissertação Publicação que apresenta resultados de experiências ou estudo retrospectivo
de tema único, bem delimitado. Deve apresentar conhecimento na literatura
existente e capacidade de síntese do candidato, sob a supervisão de um
orientador (doutor) e visa à obtenção do título de mestre.
Monografia Trabalho de conclusão de curso de graduação ou especialização - documento
que apresenta resultados de um estudo, devendo expressar conhecimento do
TCC

assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente decorrido da disciplina,
módulo independente, curso, programa, e outros ministrados. Deve ser feito
sob a coordenação de um orientador.

Trabalho

Ligado a uma disciplina ou módulo, apresenta-se de acordo com os objetivos

acadêmico

do curso, podendo apresentar conteúdos de revisão de literatura, relatos de
experiências, estudos de casos, resenhas, resumos, entre outros. O orientador
do trabalho acadêmico é o professor da disciplina ou módulo do curso.

Adaptado de Informação e documentação - trabalhos acadêmicos – apresentação: NBR
14724 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011.
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4 REFERÊNCIAS

Referência é elemento obrigatório e consiste na identificação individual de cada
documento (livros, artigos de periódicos, publicações on-line, entre outros) citado no corpo do
texto.
A lista de referências no final do trabalho fornece as informações necessárias para
identificar e acessar cada fonte.
A APA indica que comunicações pessoais, citações de participantes da pesquisa,
menções gerais de sites inteiros, periódicos inteiros, softwares e aplicativos citados no texto;
não serão incluídos na lista de referências.
A norma considera que as fontes citadas no trabalho científico devem ser:
a) listadas no final do trabalho em ordem alfabética pelo último sobrenome do autor
(caixa baixa), seguido das iniciais dos primeiros nomes e data entre parênteses;
b) deslocamento na segunda linha de 1,25 cm a partir da segunda linha e alinhamento
à esquerda;
c) para vários trabalhos do mesmo autor, liste as entradas em ordem cronológica, do mais
antigo ao mais recente;
d) independentemente do suporte físico (livro, artigo de periódico, slide, CD-ROM, DVD,
documentos em meio eletrônico etc.), apresentar as obras citadas em lista única;
e) para destaque no título/subtítulo das publicações e dos periódicos utiliza-se o itálico.
As referências são compostas geralmente por quatro elementos: autor, data, título e
fonte. E cada elemento responde a uma pergunta:
Figura 3
Composição das referências
Autor:

Quem é responsável por este trabalho?

Data:

Quando esse trabalho foi publicado?

Título:

Como se chama esse trabalho?

Fonte:

Onde posso recuperar este trabalho?

Adaptado de: What’s new in the seventh edition publication manual, de American
Psychological Association, 2020, (https://apastyle.apa.org/blog/whats-new-7e).
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4.1 Autoria

a) Informe o sobrenome, seguido por uma vírgula e as iniciais do autor.
b) Separe os autores com virgulas.
c) Use um espaço entre as iniciais dos autores.
d) Informe o & (e comercial) antes do último autor.

Autor único

Informe o sobrenome, vírgula e as iniciais do autor.

Medeiros, J. B. (2010). Português instrumental (9a ed.). Atlas.

De 2 a 20 autores

Se a obra possuir de 2 a 20 autores, usar & antes do último autor.

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J.
(2019). Emotions in storybooks: A comparison of
storybooks that represent ethnic and racial groups in the
United States. Psychology of Popular Media Culture,
8(3), 207-217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Obras que possuem
acima de 21 autores

Se a obra possuir mais de 21 autores incluir os primeiros 19 nomes de
autores e inserir . . . e informar o ultimo autor.

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kirtler, R., Collins, W., Deaven, D.,
Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J.,
Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W.,
Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J.,
Leetma, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR
40-year reanalysis project. Bulletin of the American
Meteorological Society, 77(3), 437-471.
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Autor institucional
(entidades coletivas,
governamentais,
públicas, particulares
etc.)

Mencione o nome por extenso na lista de referências

American Counseling Association. (2014). 2014 ACA code of
ethics. https://www.counseling.org/docs/defaultsource/default-document-library/2014-code-of-ethicsfinaladdress.pdf
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and
statistical manual of mental disorders (5th ed.).
https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). Perfil dos
municípios brasileiros: Assistência social: 2009.
Exemplos:

ATUALIZAÇÃO: Quando o autor é o mesmo editor
- OMITIR o nome do editor

Ministério da Saúde. (2014). Guia alimentar para a população
brasileira (2a ed.). Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Atenção Básica.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_aliment
ar_populacao_brasileira_2ed.pdf
Worth Health Organization. (2019). International statistical
classification of diseases and related health problems
(11th ed.). https://icd.who.int/

Correto: Organização Mundial da Saúde
Incorreto: Organização Mundial da Saúde (OMS)
Incorreto: OMS
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4.2 Data de publicação

Indique o ano de publicação da obra e, para publicações periódicas, informe o ano
seguido do mês ou mês e dia de publicação, separados por vírgula e entre parênteses.

Figura 4
Data de publicação
Apenas ano

(2020)

Data exata

(2020, 26 de agosto)

Ano e mês

(2018, julho)

Ano e estação

(2019, Inverno)

Para obras não publicadas

(no prelo)

Data da publicação aproximada

ca. 1999

Quando não for possível determinar a data
de publicação.

(n.d.)

Observação: Em documentos eletrônicos,
informe a data de recuperação quando o
conteúdo não é arquivado e sai do ar com o
tempo.

Recuperado em 30 de setembro de 2020, de
https://xxxxx

Adaptado de:

What’s new in the seventh edition publication manual, de American

Psychological Association, 2020, (https://apastyle.apa.org/blog/whats-new-7e).
4.3 Título
Indicação de
título/subtítulo da obra

Destaque em itálico o título/subtítulo da obra e inicie usando letra
maiúscula.

Dias, D. S., & Silva, M. F. (2010). Como escrever uma
Exemplo:

monografia: manual de elaboração com exemplos e
exercícios. Atlas.
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Indicação de títulos de
parte da obra

Não deixe o título de parte da obra (capítulos) em itálico

Beltrão, M. (2005). Métodos em arqueologia. In L. Hegenberg,
Exemplo:

& M. F. A. Silva (Orgs.), Métodos (2a ed., pp. 91-100).
EPU.

Indicação do título de
períodico

O título períodico será em itálico e não o título do artigo.

Exemplo:

Phillips, S. D., Blustein, D. L., Jobin-Davis, K., & White, S. F.
(2002). Preparation for the school-to-work transition:
the views of high school students. Journal of Vocational
Behavior, 61(2), 202-216.

4.4 Edição

De acordo com a APA, a edição das publicações deve ser escrita a partir da segunda, de
forma abreviada e no idioma da publicação.

Figura 5
Edições das publicações
Idioma

Edição

Alemão

2 Aufl.

3 Aufl.

4 Aufl.

5 Aufl.

6 Aufl.

Francês

2e ed.

3e ed.

4e ed.

5e ed.

6e ed.

Inglês

2nd ed.

3rd ed.

4th ed.

5th ed.

6th ed.

Italiano

2a ed.

3a ed.

4a ed.

5a ed.

6a ed.

Português

2a ed.

3a ed.

4a ed.

5a ed.

6a ed.

Adaptado de:

What’s new in the seventh edition publication manual, de American

Psychological Association, 2020, (https://apastyle.apa.org/blog/whats-new-7e).
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Edição

Inclua após o título a edição entre parênteses sem pontuação

Kotler, P., & Keller, K. L. (2005). Administração de marketing
(12a ed.). Prentice Hall.
Exemplos:

Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: comparing
values, behaviors, institutions, and organizations across
nations (2nd ed.). Sage Publications.

4.5 Volume

Volume

Inclua volumes após a edição (separando-os por vírgula).

Flippo, E. B. (1978). Princípios de administração de pessoal (2a
ed., Vol. 1). Atlas.

Se um volume numerado tiver seu próprio título, inclua o número
de volume e o título como parte do título principal.

Coll, C., Marchesi, A., & Palacios, J. (Orgs). (2004).
Desenvolvimento psicológico e educação: Volume 1:
Psicologia evolutiva (2a ed). Artes Médicas.
Informe como subtítulo se o
volume tiver o seu próprio título
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Figura 6
Abreviaturas aceitáveis na lista de referências
Abreviaturas

Partes de livros e outras publicações

Rev. ed.

Edição revisada

Trad.

Tradutor(s)

p. (pp.)

Página(s)

Vol.

Volumes [como em Vols. 1-4]

No.

Número

Pt.

Parte

Suppl.

Suplemento

Adaptado de Manual de publicação da American Psychological Association, da American
Psychological Association, 2010, p. 209.

4.6 Descrição do suporte

Suporte

Forneça o nome do suporte entre colchetes deixando a primeira
letra maiúscula
Barks, H., & Howls, I. (2013). Directions of Generosity
[Database record]. The McAdoo Database of Fictional

Exemplos:

Titles. http://dx.doi.org/62.2366/34-28.466
Customized Synergy [Computer software]. (2014).
http://customizedsynergy.com
Esolang, A. N. (2014). Obscure Reference Generator
[Computer software]. E & K Press.
Above The Noise. (2017, October 18). Can procrastination be
a good thing? [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=FQMwmBNNOnQ
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4.7 Descrição da fonte

Fonte

Após a referência informe a URL ou DOI
Curran, P. (1917). The sorry tale: A story of the time of Christ.
Holt. http://books.google.com

Exemplos:

Spreng, R. N., & Turner, G. R. (2019). Structure and function of
the aging brain. In G. R. Samanez-Larkin (Ed.), The
aging brain: Functional adaptation across adulthood
(pp.

9–43). American

Psychological

Association.

https://doi.org/10.1037/0000143-002

4.8 Exemplos de referências

Sobrenome, N. (data). Título: subtítulo (se houver) (Edição a
Livro

partir da 2a, informações adicionais – se houver). Editora.
Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our

Exemplo:

best and worst. Penguin Books.
Não inclua a localização da editora.
Sobrenome, N. (data). Título: subtítulo (se houver) (Edição a

E-book

partir da 2a, informações adicionais – se houver).
Editora. URL ou DOI.

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From
attitudes to social action (2nd ed.). American
Psychological
Exemplo:

Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000
Se o e-book estiver armazenado em
bancos de dados, não incluia a URL.
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Livros publicados por
editores, coordenadores
ou organizadores

Sobrenome, N. (Responsabilidade). (data). Título: subtítulo (se
houver) (Informações adicionais – se houver). Editora.

Informe a responsabilidade
entre parênteses.
Sansone, C., & Harackiewicz, J. M. (Eds.). (2000). Intrinsic
Exemplo:

and extrinsic motivation: The search for optimal
motivation and performance. Academic Press.

Quando a publicação tem como responsável: editor, organizador entre outros, informe
o sobrenome, nome completo abreviado. (Ed. ou Coord. ou Org.).

Figura 7
Responsabilidade pela autoria
Um editor

(Ed.)

Mais de dois

(Eds.)

Um organizador

(Org.)

Mais de dois

(Orgs.)

Um coordenador

(Coord.)

Mais de dois

(Coords.)

Um compilador

(Comp.)

Mais de dois

(Comps.)

Adaptado de Manual de publicação da American Psychological Association, de American
Psychological Association, 2010, p. 209.
Livro – Tradudor ou
ilustrador

Sobrenome, N. (data). Título: subtítulo (se houver)

Exemplo:

Piaget, J. (1996). A construção do real na criança (3a ed., R. A.

(Informações adicionais se houver). Editora.

Vasques Trad.). Ática.
Informe após o título e
entre parênteses.
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Livro – Reimpressão

Sobrenome, N. (data). Título: subtítulo (se houver)
(Informações adicionais – se houver). Editora.

Freud, S. (2010). O mal-estar na cultura (R. Zwick Trad.).
Exemplo:

L&PM. (Trabalho original publicado em 1930)
Russell, B. (1998). The problems of philosophy (2nd ed.).
Oxford University Press. (Original work published
1912)
Incluir a data de publicação original
entre parênteses fora da pontuação e não
acrescentar o ponto final.

Sobrenome, N. (data). Título do capítulo ou parte. In N.
Capítulo de livro

Sobrenome (Responsabilidade Eds., Orgs., Coords.),
Título do livro (Edição a partir da 2a ed., pp.). Editora.

Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M.
B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.), Media
effects: Advances in theory and research (4th ed., pp.
115–129). Routledge.
Exemplos:

Motta, F. P., & Vasconcelos, I. G. (2002). Teoria geral da
administração (Cap. 5, pp. 131-168). Thomson.
Quando o autor do capítulo é o
mesmo autor do livro.
Pádua, E. M. M. de. (2011). O pôster como estratégia de
socialização de trabalhos acadêmicos. In M. C. M.
Carvalho (Org.), Construindo o saber: Metodologia
científica, fundamentos e técnicas (pp. 140-150).
Papirus.
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Verbete de Dicionário

Autor. (data). Verbete. In Título do dicionário. Editora.
Instituto Antonio Houaiss. (2009). Automatização. In

Exemplo:

Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Objetiva. =
Autor. (data). Verbete. In Título do dicionário. Editora. URL

Verbete de Dicionário online

ou DOI.

Merriam-Webster. (2003). Litmus test. In Merriam-Webster’s
collegiate dictionary (11th ed., p. 727).
Exemplos:

Merriam-Webster. (n.d.). Semantics. In Merriam-Webster.com
dictionary. Recuperado em 4 de janeiro de 2020,
de https://www.merriamwebster.com/dictionary/semantics

Informe a data de recuperação do documento quando o
conteúdo não é arquivado e sai do ar com o tempo.

Verbete de
Enciclopédia

Autor. Verbete. (data). In Título da enciclopédia.
Erasmo de Rotterdam. (2007). In: Enciclopédia Barsa

Exemplo:

Verbete de
Enciclopédia on-line

Universal (Vol. 7, p. 2209).
Autor. Verbete. (data). In Título da enciclopédia. URL.
Revolução Francesa. (2022). In Britannica escolar.
https://escola.britannica.com.br/artigo/Revolu%C3%A7

Exemplo:

%C3%A3o-Francesa/482359
Utilitarismo. (2020, 09 de dezembro). In Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo
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Sobrenome, N. (data). Título: subtítulo do artigo. Título da
Artigo de periódico

periódico, volume (número), páginas de localização do
artigo.
Hollanda, B. B. (2014). No tempo do futebol-arte. Revista
História da Biblioteca Nacional, 9(105), 58-59.

Exemplo:

Sobrenome, N. (data). Título: subtítulo do artigo. Título da
Artigode periódico
eletrônico

periódico, volume (número), páginas de localização do
artigo. URL ou DOI.
Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J.
(2019). Emotions in storybooks: A comparison of

Exemplo:

storybooks that represent ethnic and racial groups in the
United States. Psychology of Popular Media Culture,
8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Sobrenome, N. (ano, dia e mês). Título: subtítulo do artigo.
Artigo e/ou matéria de
jornal

Título do jornal.
Crédito à agropecuária será de R$ 156 bilhões até 2015. (2014,

Exemplo:

20 de maio). Jornal do Commercio.

Sobrenome, N. (ano, dia e mês). Título: subtítulo do artigo.
Artigo e/ou matéria de
jornal eletrônico

Título do jornal. URL.
Silva, I. G. (1998, 19 de setembro). Pena de morte para o
nascituro. O Estado de São Paulo.
http://www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.ht
m

Exemplos:

Carreño, L. (2020, 9 de febrero). La disputa gremial por los
aranceles a las prendas de vestir. El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/la-disputagremial-por-los-aranceles-las-prendas-de-vestirarticulo-903768
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Sobrenome, N. (data). Título: subtítulo. [Tipo de documento,
Trabalhos acadêmicos
(Dissertações/teses/monog
rafias) em repositórios

Grau, Instituição]. Repositório. URL

Ávila, L. A. L. (2010). Uma teoria semântica fundada em
formalismos lógicos para a análise linguística das
regras de predicação e intermediação de conceitos
jurídicos [Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais]. Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da PUC Minas.
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Letras_AvilaL
AL_1r.pdf
Exemplos:

Informe o nome do repositório
onde o trabalho foi depositado.

Castro, I. L. (2004). Do valor à lealdade: A construção de
relações duradouras em uma instituição de educação
[Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais]. Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da PUC Minas.
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Administracao_
CastroIL_1r.pdf

Sobrenome, N. (Ano, dia mês). Título. [Tipo de contribuição].
Trabalhos apresentados
em Evento

Nome do evento, Local.

Andrade, K. E. S. (2016, 22 a 24 de agosto). Aplicação dos
Exemplo:

princípios de sustentabilidade na cidade: exercício
analítico no bairro do comercio. [Apresentação de
trabalho]. 5º Simpósio do Instituto de Ciências Sociais,
Puc Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais.
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Sobrenome, N. (Ano, dia mês). Título. [Tipo de contribuição].
Trabalhos apresentados
em Evento publicado em
meio eletrônico

Nome do evento, Local. URL ou DOI

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). Evolutionary theory of social
connections: Past, present, and future [Conference
presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention
Exemplo:

of the Western Psychological Association, Pasadena,
CA, United States. https://westernpsych.org/wpcontent/uploads/2019/04/WPA-Program-2019-Final2.pdf
Sobrenome, N. (Responsabilidade). (data). Titulo. Editora.

Anais de eventos
publicados em livro

Sbragia, R., Marcovitch, J., & Vasconcellos, E. (Orgs.). (1996).
Exemplo:

Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica. USP.

Sobrenome, N. (Responsabilidade). (data). Titulo. Editora.
Anais de eventos
publicados em livro
eletrônico

URL ou DOI

Rêgo, R. U. (Org.). (2016). Anais do segundo congresso do
Instituto Politécnico da PUC Minas. PUC Minas.
Exemplo:

http://bib.pucminas.br:8080/pergamumweb/vinculos/00
0031/000031b2.pdf

Sobrenome, N. (data). Título do trabalho apresentado. In N.
Trabalhos apresentados
em eventos e publicados
em livro (parte)

Sobrenome (Responsabilidade). Título. Editora. URL ou
DOI.
Alvarenga, C. T., Mazzaro, F. S., Silva, E. C. R., Alves, A. M.,
& Santos, A. H. A. (2016). Influência da cura térmica
no concreto colorido de alta resistência. In R. U. Rêgo

Exemplo:

(Org.). Anais do segundo congresso do Instituto
Politécnico da PUC Minas. PUC Minas.
http://bib.pucminas.br:8080/pergamumweb/vinculos/00
0031/000031b2.pdf
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Sobrenome, N. (data). Título do trabalho apresentado. Título de
Trabalhos apresentados
em eventos e publicados
em periódico (parte)

periódico. Volume (número), página. URL ou DOI

Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly,
D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and
Exemplo:

noncognitive predictors of success. Proceedings of the
National Academy of Sciences, USA, 116(47), 23499–
23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116

Documentos jurídicos

Título do documento jurídico. (data). (Informações acionais).
Editora.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (2001).

Exemplo:

(21a ed.). Saraiva.

Entrada pelo título do
documento jurídico.

Constituição da França de 1958. (1987). Edições Trabalhistas.
Documentos jurídicos em
meio eletrônico

Título do documento jurídico. (data). (Informações acionais).
Editora. URL ou DOI
Lei nº 23203, de 27 de dezembro de 2018. (2018). Institui o
Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo.
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Exemplo:

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/c
ompleta.html?tipo=LEI&num=23203&comp=&ano=20
18. Acesso em: 04 fev. 2019
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (1993, 6 de julho).
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.
Presidência da República.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.ht
m
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Normas em meio
eletrônico

Autor. (data que entrou em vigor). Título da norma. (Número
da norma). URL
Associação Brasileira de Normas Técnicas. (1990).
Participação dos intervenientes em serviços e obras de
engenharia e arquitetura (ABNT NBR 5671: 2018).
http://www.cbcs.org.br/selecaoDeFornecedores/images/

Exemplos:

nbr05671.pdf
International Organization for Standardization.
(2018). Occupational health and safety management
systems: Requirements with guidance for use (ISO
Standard No.
45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html
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Sobrenome, N. (data). Título do slide [Slides de PowerPoint].
Slides disponíveis em
meio eletrônico

Nome do site. URL

Jones, J. (2016, 23 de março). Guided reading: Making the
most of it [Slides de PowerPoint].
Exemplos:

SlideShare. https://www.slideshare.net/hellojenjones/gui
ded-reading-making-the-most-of-it
Mack, R., & Spake, G. (2018). Citing open source images and
formatting references for presentations [Slides de
PowerPoint].
Canvas@FNU. https://fnu.onelogin.com/login
Se não for possível recuperar a fonte, cite
como comunicação pessoal.
Sobrenome, N. (Diretor). (data). Título do filme [Filme].

Filme

Produtora.
Fleming, V. (Diretor). (1939). Gone with the wind [Filme].
Selznick International Pictures; Metro-Goldwyn-Mayer.

Exemplos:

Stone, N. (Diretor). (2008). Florence Nightingale [Filme].
BBC.

Videos no YouTube

Autor. (data). Título. [Video]. URL
Faculdade de Psicologia da PUC Minas. (2020, 11 de
setembro). #FAPSIcomVC - ao vivo: A psicanálise em
terradois: precisamos de uma clínica além do Édipo
[Vídeo]. YouTube. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=D2cXTY1wI4c&t=
849s
Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for

Exemplos:

jellyfish [Video].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWT
YfxMs
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Asian Boss. (2020, June 5). World’s leading vaccine expert
fact-checks COVID-19 vaccine conspiracy: Stay curious
#22 [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=WQdLDMLrYIA

Canais do YouTube

Sobrenome, N. (data). Título [Canal do YouTube]. URL
APA Publishing Training. (n.d.). Home [YouTube channel].
Recuperado em 20 fevereiro de 2020,

Exemplos:

de https://www.youtube.com/user/PsycINFO/
Walker, A. (n.d.). Playlists [YouTube channel]. YouTube.
Recuperado em 8 de outubro de 2019,

Quando não for possível identificar a
data do documento eletrônico,
informe (n.d.) e indique antes da
URL: Recuperado em e a data de
acesso

Postagem noFacebook

de https://www.youtube.com/user/DjWalkzz/playlists

Autor. (data). Título. Facebook. URL
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. (2014, 23
dezembro). O Museu de Ciências Naturais PUC Minas
inaugurou esta semana, a ampliação da exposição de

Exemplo:

crocodiliformes: a exposição é constituída de esqueletos
completos, crânios e reconstituição de jacarés atuais e
de fósseis. Facebook.
https://www.facebook.com/pucminasoficial/timeline

Página no Facebook

Autor. (data). Título. [Página no Facebook]. Facebook. URL
National Park Service. (n.d.). Home [Facebook page].
Facebook. Recuperado em 12 de janeiro de 2020,

Exemplo:

de https://www.facebook.com/nationalparkservice/
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Blog

Sobrenome, N. (data). Título do post. Título do Blog. URL
Ouellette, J. (2019, 15 November). Physicists capture first
footage of quantum knots unraveling in superfluid. Ars

Exemplo:

Technica. https://arstechnica.com/science/2019/11/study
-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-willsoon-untie-itself

Autor [@identificador do Instagram]. (data do post). Título
Instagram

[Descrição]. Instagram. URL
Philadelphia Museum of Art [@philamuseum]. (2019, 3 de
Dezembro). “It’s always wonderful to walk in and see

Exemplo:

my work in a collection where it’s loved, and where
people are [Fotografia].
Instagram. https://www.instagram.com/p/B5oDnnNhOt
4/
Autor. (data do post). Título [Descrição da página]. LinkedIn.

LinkedIn

URL.
John Tyler Community College. (n.d.). Home [LinkedIn page].
LinkedIn. Recuperado em 9 de janeiro de 2020,

Exemplo:

de https://www.linkedin.com/school/john-tylercommunity-college/

Autor [@Identificador do Twitter]. (data da postagem). Título.
Twitter

Imagem, Video com link anexado]. [Tweet]. Twitter:
URL
FMD PUC Minas Coreu [@fmdcoreu]. (2020, 7 Agosto). Saiba
como participar da reunião do projeto "Ler no Direito".

Exemplo:

[Imagem anexada] [Tweet]. Twitter.
https://www.instagram.com/p/CDlzWrpfH4/?igshid=1ovj3mfiqdlmj

57

REFERÊNCIAS

American Psychological Association. (2010). Manual de publicação da American
Psychological Association.
American Psychological Association. (2020a). Tutorials and webinars.
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/tutorials-webinars
American Psychological Association. (2020b). What’s new in the seventh edition publication
manual. https://apastyle.apa.org/blog/whats-new-7e
Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2011). Informação e documentação - trabalhos
acadêmicos – apresentação: NBR 14724.

