Orientação para Normalização de Trabalhos Acadêmicos
CITAÇÃO – Exemplos
Citação é a menção no texto de uma informação ou de trechos extraídos de outra fonte com a
finalidade de esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado.
As citações podem aparecer:
- no texto;
- em notas de rodapé.
Para indicar as fontes citadas no texto, deve-se adotar o sistema autor-data ou o sistema
numérico.
Os exemplos apresentados abaixo seguem o padrão sistema autor-data, por ser o mais
utilizado. No entanto é necessário observar:
Uso de Maiúsculo e Minúsculo na sentença e final da sentença.
1.
2.

Na sentença – Autoria (data, páginas) – só data e página(s) entre parênteses.
Final da sentença – (AUTORIA, data, páginas) todos entre parênteses.

CITAÇÃO DIRETA
Citação direta curta (com até três linhas)

De acordo com Barros (1991, p. 62), “Interpretar significa buscar o sentido mais
explicativo dos resultados da pesquisa".
Segundo Chiavenato (1992, p. 125), “treinamento é o ato intencional de fornecer os
meios para proporcionar a aprendizagem.”

Citação direta longa (com mais de três linhas)
Recuo de 4 cm da margem esquerda, entrelinhamento
simples, letras tamanho (10). Obrigatório indicar página(s).

Poder-se-ia afirmar que dependendo dos recursos disponíveis pelo grupo
para o atendimento das necessidades expressas e/ou sentidas, em maior
ou menor grau em relação às estimulações do meio ambiente (rural ou
urbana) onde se insere a família, desenvolve-se mais facilmente um
processo de restabelecimento da ordem social interna ou então se institui
uma racionalização espontânea para a adequação dos recursos existentes
a favor da manutenção da instituição familiar. (BARROS; LEHFELD, 1991,
p. 22).

CITAÇÃO INDIRETA
Paráfrase

Na sentença
Segundo Lima (1990), função pode dar a ideia de algo relacionado a atividade ou tarefa.

Pós sentença
A lei não pode ser vista como algo passivo e reflexivo, mas como uma força ativa e
parcialmente autônoma, a qual mediatiza as várias classes e compele os dominantes a
se inclinarem às demandas dos dominados. (GENOVESE, 1974).

Condensação

Na sentença
Thompson (1977) analisa a sociedade inglesa dos séculos XVII e XIX, tenta recuperar o
espaço da luta de classes, a estrutura do domínio, o ritual da pena capital, e dedica
especial atenção à hegemonia que a lei estabelece nesse campo.

Pós sentença
Analisa a sociedade inglesa dos séculos XVII e XIX, tenta recuperar o espaço da luta
de classes, a estrutura do domínio, o ritual da pena capital, e dedica especial atenção à
hegemonia que a lei estabelece nesse campo. (THOMPSON, 1977).

Citação de citação

Na sentença
1

Segundo Oke (1978 citado por DANNI-OLIVEIRA, 1999) a camada limite urbana (urban
bondary layer) corresponde a parcela de baixa atmosfera que tem base o nível dos
telhados e cujas características são governadas pela natureza geral da superfície urbano.
ou
1

Segundo Oke (1978 apud DANNI-OLIVEIRA, 1999) a camada limite urbana (urban
bondary layer) corresponde a parcela de baixa atmosfera que tem base o nível dos
telhados e cujas características são governadas pela natureza geral da superfície urbano.

No Rodapé
1

OKE, T. R. Air pollution in the boundary layer. London: Mathuen, 1978.

Na lista de referência
DANNI-OLIVEIRA, I. M.; CONTI, J. B. A cidade de Curitiba/PR e a poluição do ar:
implicações de seus atributos urbanos e geoecológicos na dispersão de poluentes em
período de inverno. 1999. 320 f. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo,
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 1999.

Pós-sentença
A camada limite urbana (urban bondary layer) corresponde a parcela de baixa atmosfera
que tem base o nível dos telhados e cujas características são governadas pela natureza
geral da superfície urbano. (OKE1, 1978 citado por DANNI-OLIVEIRA, 1999).
ou
A camada limite urbana (urban bondary layer) corresponde a parcela de baixa atmosfera
que tem base o nível dos telhados e cujas características são governadas pela natureza
geral da superfície urbano. (OKE1, 1978 apud DANNI-OLIVEIRA, 1999).

No Rodapé
1 OKE, T. R. Air pollution in the boundary layer. London: Mathuen, 1978.

Na lista de referência
DANNI-OLIVEIRA, I. M.; CONTI, J. B. A cidade de Curitiba/PR e a poluição do ar:
implicações de seus atributos urbanos e geoecológicos na dispersão de poluentes em
período de inverno. 1999. 320 f. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo,
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 1999.
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