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APRESENTAÇÃO 
 

 Este manual visa inserir o aluno da UNISA (Universidade Santo Amaro) 

na comunidade científica, oferecendo instrumentos para o trabalho de estudo e 

pesquisa e, efetivamente, noções e orientações básicas para a confecção de um 

projeto ou artigo cientifico. 

 Assim sendo, este trabalho contém conhecimentos referentes à 

fundamentação e aplicação da metodologia científica, bem como as Normas que 

descrevem a normatização e padronização para referências e apresentação dos 

trabalhos acadêmicos. 

 Como se trata de um manual, o critério para seleção e apresentação 

dos conteúdos foi o de possibilitar ao aluno a consulta, a pesquisa e o 

aprofundamento de forma independente. Neste sentido, buscou-se uma 

linguagem adequada e uma estrutura que facilitasse o uso e a assimilação desses 

conteúdos. 

 A Universidade Santo Amaro (UNISA) acredita que a formação efetiva 

perpassa a necessidade de construção e consolidação do conhecimento pelo 

próprio discente, que ressignifica as competências desenvolvidas com base em 

toda sua história e cultura. Neste sentido, o Manual de Estilo APA é um recurso 

pedagógico estratégico que permite o aprofundamento de conhecimentos e o 

desenvolvimento da habilidade de sintetizar, elaborar e transmitir ideias e 

conceitos. 

 A excelência na escrita é importante para o sucesso da comunidade 

acadêmica. O Estilo APA traz definições para uma clara e precisa comunicação 

acadêmica, colaborando com autores novos e com experientes para alcançarem 

a excelência na escrita. A American Psychological Association (APA) é a 

autoridade responsável pelo Estilo APA. 

 O precursor do APA foi publicado em 1929 como um artigo de 7 

páginas no Psychological Bulletin. Desde então, a American Psychological 

Association tem publicado novas edições do Estilo APA, em resposta às 

necessidades dos pesquisadores, estudantes e educadores das Psicologias, das 

Ciências Humanas e ciências afins. 
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1 PROJETO DE PESQUISA 
 

Para Alves (2007), projeto de pesquisa tem como objetivo nortear o 

pesquisador em seu estudo, evitando custos e consumo de tempo, deve responder as 

questões: “O quê? Por quê? Para quê? Onde? Quando? Como? Com quê?”, e ser 

ordenado de acordo com o que o pesquisador quer apresentar. 

Conforme a ABNT NBR 15287 (2011a), o projeto de pesquisa é composto de 

elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. No quadro abaixo estão as 

orientações para elaboração do projeto. 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

CAPA 
Elemento obrigatório, e deve ser elaborada de acordo 

com as orientações do item 5.1 deste manual.  

FOLHA DE 

ROSTO 

Elemento obrigatório, e deve ser elaborada de acordo 

com as orientações do item 5.2 deste manual. 

 

LISTAS DE 

ILUSTRAÇÕES, 

TABELAS, 

SÍMBOLOS, 

ABREVIATURAS 

E SIGLAS 

Elemento opcional, e devem ser elaboradas de acordo 

com as orientações do item 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 deste 

manual. 

SUMÁRIO 
Elemento obrigatório, e deve ser elaborada de acordo 

com as orientações do item 5.15 e 10 deste manual. 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

PROPOSTA DO 

TEMA 

(INTRODUÇÃO) 

Tema que se deseja provar ou desenvolver. 
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PROBLEMA 

Quando é feita a escolha e delimitação do tema, é 

preciso determinar o problema que é a dificuldade que o autor 

quer resolver com a sua pesquisa.  

HIPÓTESE 
Possível solução do problema com os conhecimentos 

prévios do tema proposto. 

OBJETIVOS 

Definição necessária do que se pretende fazer para 

responder as perguntas do problema da pesquisa e deve ser 

elaborado com clareza. Em conformidade com o tipo de 

pesquisa o objetivo é dividido em geral e específico. 

• Objetivo Geral: é a visão ampla do que vai ser 

investigado; 

• Objetivo Específico: é o detalhamento das etapas que 

vão atingir o objetivo geral.  

JUSTIFICATIVA Justificar a escolha do tema. 

REFERENCIAL 
TEÓRICO 

A parte do trabalho na qual os autores farão a 

fundamentação e justificará a relevância da sua pesquisa, 

baseada em literatura. Segundo Severino (2018), a pesquisa 

bibliográfica pode ser realizada por meio de diversos 

suportes, tais como: livros, artigos, teses, jornais revistas, 

fotos, filmes entre outros.  
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METODOLOGIA 

São os procedimentos metodológicos (percurso) para 

o desenvolvimento da pesquisa. De acordo com Severino 

(2018), servem para mediar a produção da pesquisa, e 

podem ser feitas por diversas formas como, por exemplo: 

delimitando a pesquisa por documentos, pesquisa 

bibliográfica, pesquisa transversal e outros.  

A metodologia pode utilizar diferentes técnicas, como: 

entrevistas, observações, questionário, grupo focal entre 

outros. 

CRONOGRAMA 
DE ATIVIDADES 

De acordo com Alves (2007), o cronograma é a 
organização das fases e etapas do projeto.  

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

REFERÊNCIAS 
Elemento obrigatório. Elaboradas de acordo com o 

item 10 deste manual.  

   
Fonte: Os autores, (2022) 

 
 
Modelo de cronograma 
 

Cronograma 2022 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Montagem do 
projeto  

      

Revisão de 
Literatura  

      

Introdução        

Desenvolvimento        

Conclusão        

Apresentação        
 
Fonte: Os autores (2022).  
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2 PRODUÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO 
 

 
 A NBR 14724 (2011b) especifica os princípios gerais para a elaboração de 

trabalhos acadêmicos (monografias, artigos científicos, teses e dissertações), visando 

sua apresentação à Instituição (banca, comissão examinadora de professores, 

especialistas designados e/ou outros). 

 

2.1 Trabalho Acadêmico 
 
 É o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com seus diversos formatos. 

2.1.1 Monografia 
 
 Considerem-se, neste tópico, Monografia, Dissertação, Tese, Artigo Científico 

e Projeto Integrador expressando conhecimento de um assunto escolhido, conforme 

a NBR 14724: 

Documento que apresenta o resultado de estudo, devendo expressar 
conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado 
da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa, e outros 
ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. (ABNT, 2011, 
p. 4). 

 

2.1.2 Dissertação 

 É resultado de um estudo que visa à obtenção do título de Mestre nos cursos 

de pós-graduação Stricto Sensu, sendo um: 

Documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou 
exposição de um estudo científico retrospectivo, de tema único e bem 
delimitado em sua extensão, com objetivo de reunir, analisar e interpretar 
informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o 
assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sob a 
coordenação de um orientador (doutor), visando a obtenção do título de mestre. 
(ABNT, 2011, p. 3). 
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2.1.3 Tese 

 A tese é um documento escrito visando à obtenção do título de Doutor ou de 

livre-docente nos cursos de pós-graduações Stricto Sensu, sendo um: 

Documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou 
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 a obtenção do título de doutor, ou similar (ABNT, 
2011.  p. 4). 
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3 REGRAS GERAIS DA FORMATAÇÃO  
 

Para a apresentação de trabalhos acadêmicos, observe os itens a seguir. 

 

3.1 Formato 
 

De acordo com a NBR 14724, os textos devem ser digitados na frente da folha, 

com exceção da Ficha Catalográfica, que deve vir no verso da folha de rosto, em cor 

preta, podendo utilizar outras cores somente para ilustrações. (ABNT, 2011). 

O texto deve ser digitado em papel branco, formato A4 (21 x 297 mm);  

As margens devem ser: 3 cm esquerda e superior, e 2 cm direita e inferior; 

Figura 1 — Margens 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Os autores (2022). 

 

            A fonte deve ser Arial tamanho 12 sem detalhes estéticos para facilitar a leitura 

(tamanho 12 para texto e títulos). O recurso de itálico deve ser utilizado no texto para 

indicar palavras em outros idiomas, com exceção para as expressões latinas como 

apud e et al. 

Tamanho de fonte 10 para, citações com mais de três linhas, notas de rodapé, 
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paginação, legendas das ilustrações e tabelas. 

 

O texto deve ser digitado em parágrafos, deslocando a primeira linha em 1,25 

cm da margem esquerda e justificado, espaçamento de 6 pt após a última linha e 

parágrafo justificado. 
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3.2 Espaçamento 
 

De acordo com a norma NBR 14724 (2011, p. 9):  

• Todo o texto deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre as linhas; 

• As citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas de 

ilustrações e de tabelas, natureza (tipo do trabalho, objetivo, nome da 

instituição e área de concentração), devem ser em espaço simples.  

• As referências, ao fim do trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço 

simples em branco. 

 

3.3 Seções e subseções (Títulos) 
 

Os títulos dos capítulos e subcapítulos devem começar na parte superior da 

folha e alinhados à margem esquerda e devem ser antecedidos por seu indicativo em 

algarismos arábicos e dele separado por apenas um espaço de caracteres, não deve 

ser utilizado ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indicativo de seção ou 

de seu título (ABNT, 2012).  

Devem ser separados do texto que os prossegue por um espaço de 1,5 

entrelinhas, ou seja, sem uma linha em branco. Da mesma forma, os títulos das 

subseções devem ser separados do texto que os antecede por dois espaços de 1,5, 

sendo um espaço em branco. Títulos extenso que não caibam em uma só linha devem 

ter sua continuação, a partir da segunda linha, sob a primeira letra da primeira palavra 

do título.  

Títulos sem indicativo numérico como: errata, agradecimentos, lista de 

ilustrações (figuras, quadros, gráficos etc), lista de tabelas, lista de abreviaturas e 

siglas, lista de símbolos, resumos, sumário, referências, glossário, apêndices, anexos 

e índices devem ser centralizados e com a mesma tipologia da fonte utilizada para as 

seções primárias. São elementos sem título e, portanto, sem indicativo numérico: folha 

de aprovação, dedicatória e epígrafe. (ABNT, 2011, p. 9). 
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Exemplos:  

Seção primária:  

1 Elaboração de Referências Bibliográficas 

 (Recurso utilizado: negrito, justificado, iniciais das palavras significativas do título em 

maiúsculas)  

 

Seção secundária:  

1.2 Modelos de referências  

(Recurso utilizado: fonte negrito, justificado e somente a primeira letra da primeira palavra do 

título maiúsculas)  

 

Seção terciária:  

1.2.1 Monografias 

 (Recurso utilizado: fonte negrito, itálico e justificado)  

 

Seção quaternária:  

1.2.1.1 Livros, folhetos, enciclopédias, dicionários e bíblias  

(Recurso utilizado: itálico e justificado) 

 

Seção quinaria:  

1.2.1.1.1 Capítulos de livros  

(Recurso utilizado: fonte regular e justificado, sem nenhum destaque) 

 

3.4 Paginação 
 

Todas as folhas de um trabalho acadêmico devem ser contadas 

sequencialmente (exceção a capa), mas não numeradas. A numeração é colocada a 
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partir da primeira folha da parte textual, ou seja, da seção referente à introdução do 

trabalho. 

A numeração deve ser colocada, em algarismos arábicos, no canto superior 

direito. 

 

3.5 Notas de rodapé 
 

Notas de rodapé aparecem na parte inferior da página, e são indicações, 

observações ou aditamentos ao texto feitos pelo autor (ABNT, 2011). 

Devem ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um 

espaçamento simples (1,0) entre as linhas. Fonte tamanho 10, numeração indo-

arábica e sequência única e crescente (ABNT, 2011). 

Exemplo de nota de rodapé: 

No texto: Os pais estão sempre confrontados ante duas alternativas: 

vinculação escolar ou vinculação profissional1. 

No rodapé da página:  

______________ 

1 Sobre essa opção dramática, ver também Morice (1996, p. 269–290). 

 

3.6 Aspas, itálico e negrito 
 

✓ ASPAS (“”) 

• Usam-se em citação direta com até 3 linhas; 

• Em apelidos, gírias ou sentido de ironia; 

• Para definir um conceito ou um termo. 

 

✓ ITÁLICO: 

Usa-se em palavras de língua estrangeira. 

 

✓ NEGRITO:  

Usa-se para destacar títulos. 
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3.7 Entrega dos trabalhos acadêmicos  
 

 
Os trabalhos acadêmicos elaborados pelos discentes da UNISA, com nota 

acima de 9, devem ser enviados pelo coordenador do Curso, em formato PDF, à 

Biblioteca. Os trabalhos só serão insertos no Repositório Institucional se estiverem 

normalizados de acordo com este Manual. 

Todos os trabalhos deverão apresentar uma Autorização para publicação 

eletrônica, que fica disponível no Anexo 1 deste manual. Já para trabalhos com mais 

de 1 (um) autor, deve-se preencher uma autorização por discente. 

Os parágrafos devem ser iniciados em 1,25 cm na régua, a partir da margem 

esquerda, e configurados com espaçamento de 10 pt após a última linha e parágrafo 

justificado. 
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4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

 
A estrutura básica de um trabalho acadêmico é formada a partir de três 

elementos: pré-textuais, textuais e pós-textuais. Alguns elementos do trabalho são 

obrigatórios, e outros opcionais, conforme quadro abaixo:  

Quadro 1 — Estrutura do trabalho  

 

 Fonte: os autores (2022). 
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Figura 1 — Estrutura do trabalho  

 

 

Fonte: os autores (2022). 
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5 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
 

Os itens pré-textuais de um trabalho acadêmico, a saber: capa, lombada, folha 

de rosto, composição institucional e ficha catalográfica, errata, folha de aprovação, 

dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustrações, tabelas 

e símbolos e sumário 

 

5.1 Capa 
 

É elemento obrigatório, que tem por objetivo proteger e dar melhor 

apresentação ao trabalho, sendo representado pelos seguintes elementos, na ordem 

apresentada:  

Nome da Instituição: centralizado, em letras maiúsculas (Arial 16), em negrito, 

e junto à margem superior da página;  

Nome do Curso ou Programa de Pós-Graduação: centralizado, em letras 

iniciais maiúsculas (Arial 16), em negrito, e localizado abaixo do nome do hospital;  

Nome do Autor: centralizado, em letras iniciais maiúsculas (Arial 14), em 

negrito e abaixo do nome do curso;  

Título do Trabalho e Subtítulo (se houver): centralizado, em letras 

maiúsculas (Arial 14), em negrito e abaixo do nome do(s) autor(es); o subtítulo será 

precedido de dois pontos;  

Local (cidade onde o trabalho foi apresentado): centralizado, em letras 

iniciais maiúsculas (Arial 14), em negrito e junto à margem inferior da página;  

Ano (de entrega/depósito): (Arial 14), centralizado, em negrito e abaixo do 

nome do Local  
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Modelo de Capa 

 

 

 

5.2 Folha de rosto 
 

A folha de rosto é obrigatória, e é composta por elementos essenciais à 

identificação da obra, apresentados na seguinte ordem:  

Nome do Autor: centralizado, em letras iniciais maiúsculas (Arial 14), e em 

negrito; 

Título do Trabalho e Subtítulo (se houver): centralizado, em letras 

maiúsculas (Arial 14), em negrito e abaixo do nome do(s) autor(es); o subtítulo será 

precedido de dois pontos;  

Nota explicativa: Indicação da natureza do trabalho, Letra inicial maiúscula 

(Arial 11), com recuo de 8 cm da margem esquerda da página, espaço simples e 

parágrafo justificado;  

Orientador e, se houver, coorientador: letras iniciais maiúsculas (Arial 11), 

abaixo da Nota Explicativa;  

Local (cidade onde o trabalho foi apresentado): centralizado, em letras 

iniciais maiúsculas (Arial 14), em negrito e junto à margem inferior da página;  

Ano (de entrega/depósito): centralizado, (Arial 14), em negrito e abaixo do 

nome do Local.  
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Modelo de Folha de Rosto 

 

Modelos de notas explicativas 

• Categoria: Graduação 

 

 

 

 

• Categoria: Especialização / MBA  

 

 

 

 

 

• Categoria: Mestrado  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Universidade Santo Amaro — UNISA, como requisito parcial para obtenção do 
título de Mestre em …. 
 
Orientador: Prof. Dr. …. 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de ........... da 
Universidade Santo Amaro – UNISA, como requisito parcial para obtenção do 
título Bacharel em ...........                             
 
Orientador: Prof. Dr. ............................................ 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização (ou MBA) apresentado ao 
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade Santo Amaro – 
UNISA, como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em ......                                                                                                           
Orientador: Prof. Dr. ............................................ 
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• Categoria: Doutorado  

 

 

 

 

 

5.3 Ficha Catalográfica 
 

Elemento obrigatório para TCC, Dissertação e Tese. Deve ser impressa no 

verso da folha de rosto, ser confeccionada por um profissional bibliotecário, e atender 

as normas do AACR – Código de Catalogação Anglo-Americano.  

Segundo o Conselho Federal de Biblioteconomia (2017) “é obrigatório que 

conste o número de registro no CRB do bibliotecário abaixo das fichas catalográficas 

de publicações de quaisquer natureza e trabalhos acadêmicos”.  

A ficha deverá ser solicitada através do link: 

https://forms.office.com/r/VZ57s9gA9m. E o prazo de entrega é de até 10 dias úteis. 

 

5.4 Folha de Aprovação 
 

A folha de aprovação é obrigatória e deve conter:  
 

Nome do Autor: centralizado, em letras iniciais maiúsculas (Arial 14), e em 

negrito;  

Título do Trabalho e Subtítulo (se houver): centralizado, em letras 

maiúsculas (Arial 14), em negrito e abaixo do nome do(s) autor(es); o subtítulo será 

precedido de dois pontos;  

Nota explicativa (mesma nota explicativa da folha de rosto): Indicação da 

natureza do trabalho, Letra inicial maiúscula, fonte Arial 12, espaçamento 1,5cm, sem 

negrito e parágrafo justificado.   

Data de aprovação (local, dia, mês, ano): Letras iniciais maiúsculas; Fonte 

Arial 12, sem negrito, espaçamento de 1,5cm. 

 
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Universidade Santo Amaro — UNISA, como requisito parcial para obtenção do 
título de Doutor em …. 
 
Orientador: Prof. Dr. …. 

https://forms.office.com/r/VZ57s9gA9m
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Banca examinadora: letras iniciais maiúsculas (Arial 12), abaixo da data de 

aprovação;  

Conceito final: em letras iniciais maiúsculas (Arial 12), em negrito e junto à 

margem inferior da página;  

Modelo: 

 

5.5 Errata  
 

Elemento opcional. Seu fim é apresentar erros presentes no trabalho, após o 

mesmo já estar concluso. Todos os possíveis erros devem constar numa única errata, 

apresentado em folha avulsa, contendo as referências de acordo com o padrão 

definido. 

Modelo 

PEREIRA, A. C. O tomador de decisões no século XXI. 2014. 50 f. Dissertação 

(Mestrado em Administração) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2014. 

Errata 

Folha Parágrafo Linha Onde se lê Leia-se 

23 5 7 Tabela Quadro 
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5.6 Dedicatória 
 

Elemento opcional para homenagear alguém. O tipo e tamanho da letra são de 

livre escolha, e não se deve por título na página, nem palavra DEDICATÓRIA. 

 

5.7 Agradecimentos  
 

Elemento opcional. Seu fim é mencionar aqueles que contribuíram para a 

realização do trabalho. Tipo e tamanho da letra são de livre escolha. 

 

5.8 Epígrafe 
 

Elemento opcional. O autor escolhe uma citação relacionada ao tema 

abordado. Tipo e tamanho de letra são de livre escolha, e não se deve colocar nenhum 

título na página, nem a palavra EPÍGRAFE. 

 

5.9 Resumo em língua portuguesa e estrangeira 
 

O Resumo é um elemento obrigatório, e tem como objetivo fornecer elementos 

capazes de permitir ao leitor decidir sobre a necessidade de consulta ao texto original 

e/ou transmitir informações de caráter complementar.  

Deve ressaltar os objetivos, métodos e conclusão do trabalho. Segundo ABNT 

6028, “Constituído por uma sequência de frases concisas e objetivas e não de uma 

simples enumeração de tópicos”.  

O resumo deve ser redigido na terceira pessoa do singular, verbo na voz ativa, 

sucedido por palavras-chave/ keywords, e apresentado da seguinte forma: 

A palavra RESUMO/ABSTRACT deve estar centralizada na margem superior 

da folha, em letras maiúsculas, fonte Arial 12, e em negrito, o texto deve ser: 

• Separado da palavra RESUMO por apenas uma entrelinha (um “Enter”); 

• Digitado em apenas um parágrafo; 

• Fonte Arial, tam. 12; 

• Espaçamento simples (1,0); 

• Texto justificado 
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Quanto ao tamanho deve ter:  

a) De 150 a 500 palavras para trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, etc.); 

b) De 150 a 250 palavras para artigos de periódicos; 

c) De 50 a 90 palavras para destinados a indicações breves. (ABNT, 2021).  

Devem ser evitadas fórmulas, equações, diagramas, citações, entre outros, 

quando não forem de extrema importância. (ABNT, 2021). 

 

Modelo de resumo em língua portuguesa 

 

Modelo de resumo em língua estrangeira 

 

5.10 Palavras-chave / Keywords 
 

São termos que representam assuntos abordados no documento. Segundo a 

ABNT (2021), as palavras-chave devem estar sob o resumo, precedidas da expressão 

Palavras-chave / Keywords, separadas por ponto e finalizadas também por ponto. 

Devem ser listadas no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) palavras-chave. 



27 

 

As palavras-chave são definidas com base em vocabulários controlados 

voltados para suas respectivas áreas: 

• Para área da saúde é usado o vocabulário da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). 

• Para área da educação é usado o vocabulário do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

• Para área de Exatas / Humanas é usado o vocabulário SIBI/USP. 

 

5.11 Listas de ilustrações 
 

Elemento opcional. É a relação de itens como gráficos, tabelas, desenhos, 

esquemas, fluxogramas, mapas, organogramas, plantas, quadros, entre outros. São 

representadas em lista na ordem em que aparecem no texto, e identificadas por título 

e número de páginas. Recomenda-se fazer uma lista por tipo de item sempre que a 

quantidade for superior a 5 (cinco) itens. 

    Modelo de lista 

 

 

 

 

 

 

 

5.12 Lista de abreviaturas e ou siglas 
 

Elemento opcional. É uma relação de todas as abreviaturas e ou siglas usadas 

no texto, seguidas da respetiva forma por extenso, com espaçamento de 1 cm, indo 

da abreviatura para seu significado. Devem ser separadas por item e em ordem 

alfabética. 

Obs.: No texto, na primeira vez que a sigla aparece, deve ser escrita por 

extenso, a seguir entre parênteses, e nas demais vezes pode ser mencionada apenas 

pela sigla correspondente. Devem ser separadas por item e a mesma deve estar em 

ordem alfabética.  

Lista de Tabelas 

Tabela 1: Idade .......................................................... 25 

Tabela 2: Gênero ....................................................... 26 

Tabela 3: Religião ...................................................... 29 

Tabela 4: Procedência ............................................... 35 
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Modelo de siglas no texto:  

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Modelo de lista de siglas e / ou abreviaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13  Lista de símbolos  
 

Elemento opcional. “Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto com seu 

devido significado” (ABNT, 2011, p.8). 

 

Modelo de Lista de Símbolos  

 

 

 

 

  

 

 

5.14 Equações e fórmulas 
 

Devem ser numeradas em algarismos arábicos entre parênteses e alinhadas a 

direita, na ordem em que aparecem no texto e devem ser separadas por uma 

entrelinha. 

Modelo de equação 

                                            

                                                       (1)  (1) 

Lista de Abreviaturas 

Apo  A-IApolipoproteína A-I 

CD36 Cluster diferenttiation  

CL Colesterol livre 

FE Fitoesteróis 

 

Lista de símbolos 

@  Arroba  

©  Copyrigth 

®   Marca Registrada  
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5.15 Sumário 
 

Elemento obrigatório. O Sumário é o último elemento pré-textual onde são 

apresentados os seus capítulos e os subcapítulos, na mesma ordem e grafia em que 

decorrem o corpo do texto (ABNT, 2012). 

• A palavra SUMÁRIO, deve estar centralizada junto a margem superior da folha, 

em fonte Arial no tamanho 12; 

• O indicativo numérico deve estar alinhado junto a margem esquerda, seguido 

de um espaço;  

• Número da folha que consta ligado por linha pontilhada; 

• Os elementos pré-textuais não são inseridos no sumário, porém as páginas são 

contadas; 

• Elementos como: referências, glossário, apêndice e anexos aparecem no 

sumário, mas não são numerados como capítulo.  

 
 Modelo de Sumário  
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6 ELEMENTOS TEXTUAIS 
 

De acordo com a ABNT NBR 14724 (2011, p. 8) “O texto é composto de uma parte 

introdutória, que apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração; o 

desenvolvimento, que detalha a pesquisa ou o estudo realizado; e uma parte conclusiva”. 

 

6.1 Introdução 
 

A Introdução deve expressar de forma sucinta como o trabalho irá se 

desenvolver. O texto deve apresentar um referencial teórico que esclareça o tema 

abordado, além da especificidade e da extensão que se pretende abordar, ressaltar a 

relevância do tema e dos objetivos estabelecidos de maneira a justificar a sua 

realização, apresentar os capítulos a serem desenvolvidos e a metodologia 

empregada no corpo do trabalho.   

 

6.2 Desenvolvimento (Capítulos)  
 

É a parte do trabalho que exibe de forma precisa o assunto e suas 

características. O desenvolvimento é dividido em seções e subseções, ou capítulos e 

subcapítulos, sempre numerados e não existe um padrão para sua organização, a 

ordem vai depender da natureza da pesquisa. 

 

6.3 Conclusão  
 

Parte do texto construída pelo autor do trabalho, onde se deve demonstrar se 

as questões do problema apresentadas na Introdução foram devidamente 

respondidas e os objetivos atingidos.  
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7 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 
 

7.1 Referências 
 

Referência é o “conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de 

um documento, que permite sua identificação individual. ” (ABNT, 2018). 

É um item obrigatório, onde irá conter a relação das obras utilizadas no texto 

por meio de citações e/ou notas de rodapé. 

A palavra “REFERÊNCIAS” deve comparecer em caixa alta, em negrito e 

centralizada, e não deve ser numerada, já que também não é considerada um 

capítulo. 

Obs.: Não é permitida a apresentação de uma bibliografia consultada, 

composta por obras não citadas no texto; inserir somente as que fizeram parte da 

leitura citada pelo autor do trabalho.  

 

7.2 Glossário 
 

Elemento opcional. São palavras com sentido pouco conhecido.  

Modelo de Glossário 

Deslocamento: peso da água deslocada por um navio flutuando em águas 

tranquilas; 

Duplo Fundo: robusto fundo interior no fundo da caverna. 

 

7.3 Apêndice 
 

Material ou texto elaborado pelo autor do trabalho acadêmico para 

complementar a sua argumentação. São reconhecidos pela palavra APÊNDICE 

seguidos de uma letra do alfabeto iniciada em A, e apresentadas da seguinte forma: 

• Em letras maiúsculas, seguida de travessão; 

• Fonte Arial tamanho 12; 

• Paginação continuada a do texto principal. 
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Modelo de Apêndice 

APÊNDICE A – Título 

APÊNDICE B – Título 

 

7.4 Anexo(s) 
 

Elemento opcional. Texto ou documento que não foi produzido pelo autor do 

trabalho, e que contribui para melhor entendimento do trabalho.  

Identificadas pela palavra ANEXO e apresentadas da seguinte forma:  

• Em letras maiúsculas, seguida de travessão; 

• Fonte Arial tamanho 12; 

  Modelo de anexo 

   ANEXO A – Título  

   ANEXO B – Título 

  

7.5 Índice 
 

Elemento opcional. Relação de palavras e/ou frases que são ordenadas 

conforme o critério determinado, remetem a informações inseridas no texto. (ABNT, 

2004).  

O índice deve ser impresso no final do documento, com a paginação 

consecutiva. 

A elaboração do Índice é feita por meio da ABNT NBR: 6034:2004. 

Modelo de Índice  

 

 

 

 

 

6 ELEMENTOS DE APOIO AO TEXTO 

 

 

ÍNDICE 
  
    Palavra 1  ......................................................................................... 2 
    Palavra 2  ......................................................................................... 3 
    Palavra 3  ......................................................................................... 8 
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8 ELEMENTOS DE APOIO AO TEXTO 
 

Apresentação de dados sendo eles ilustrativos ou complementares podem ser 

feitas em forma de tabelas, gráficos, quadros figuras entre outros, a inserção desses 

dados pode ser feita próximo ao texto ou em forma de anexo, e deve ser representada 

da seguinte forma:  

• Fonte Arial, tamanho 10 ou 11; 

• Indicativo numérico e títulos separados por hífen indicados na parte superior e em 

negrito; 

• Na parte inferior é obrigatório indicação da fonte, exceto quando for resultado 

elaborados pelo autor; 

• O tamanho do item não deve ultrapassar as margens estabelecidas;  

Modelo de Título  

Tabela 1 – Óbitos ocorridos entre 1998 e 2008  

Gráfico 3 – Demonstrativo de produção 

 

Fonte: O autor 

Fonte: (Chiavenato, 2011)1 

Fonte: Adaptado de Chiavenato1 

     

 

8.1 Gráficos  
 

Representação gráfica de tendências e evolução dos fenômenos abordados. 

Existem vários tipos de gráficos: barras, lineares, de círculos, entre outros. 
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Modelo de Gráfico  

 

Gráfico 1 — Demonstrativo de produção de Petróleo de Jun/12 a Jun/13 

 

Fonte: (ANP, 2013, p.23) 

 

8.2 Tabelas 
 
 As tabelas são abertas lateralmente e não tem divisões entre as linhas e 

colunas. Os dados numéricos se destacam como informações essenciais. 

 

Modelo de Tabela  

Tabela 1 — Óbitos ocorridos entre 1998 e 2008 por natureza do óbito e sexo.  

 

Fonte: (IBGE, 2008, p.28) 

 

8.3 Quadro 
 

De maneira oposta da tabela os quadros as informações aparecem de forma 

textual, são fechados dos 4 (quatro) lados, as linhas e as colunas são separadas por 

linhas verticais e horizontais. 
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Modelo de Quadro 

Quadro 1 – Reforma da atenção primária de saúde 

 

Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008. 

 

8.4 Figuras 
 
 É a representação por meio de uma imagem, foto, ilustração, desenho entre 

outros. A figura deve ficar centralizada, na página. 

Importante lembrar que o título e a fonte devem ficar perto do trecho onde se 

menciona. Fazer a menção a fonte e/ou página que se extraiu a figura.  
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Modelo de Figura      

             

 Figura 3 — Censo 2010: São Paulo 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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9 CITAÇÕES ESTILO APA 
 

Segundo a American Psychological Association (APA, 2020), devem-se citar 

trabalhos de autores cujas ideias, teorias ou pesquisas influenciaram diretamente seu 

trabalho. Citem-se apenas trabalhos que foram lidos, com ideais incorporadas a seu 

trabalho. Busque, quando possível, citar sempre fontes primárias, e fontes 

secundárias moderadamente. Ao se reproduzir ou adaptar uma tabela ou figura, pode 

ser necessário pedir autorização do autor, além de creditá-lo. 

O número de fontes citadas em seu trabalho depende do propósito do mesmo. 

Devem-se citar fontes mais representativas para cada ponto-chave. Deve-se evitar a 

hipocitação e a hipercitação. Hipocitação pode levar ao plágio ou ao autoplágio. 

Mesmo quando algumas fontes não podem ser recuperadas (como comunicação 

pessoal), é necessário creditá-las no texto (todavia, devem-se evitar fontes não 

recuperáveis). Hipercitação pode distrair e ser exaustiva. Considera-se hipercitação a 

repetição da mesma citação em cada oração quando fonte e tópico continuam os 

mesmos. 

Exemplo de um nível apropriado de citação: 

Note-se que o autor deu citações representando cada nova ideia no texto. 

 

9.1 Plágio 
 

É o ato de apresentar palavras, ideias, imagens de outros autores como se 

fossem suas, não dando os devidos créditos ao autor ou criador do conteúdo (APA, 

2020). Seja deliberado ou acidental, o plágio viola princípios éticos acadêmicos. 

Pesquisadores que plagiam desrespeitam os esforços do autor original ao não 

certificar suas contribuições, impedindo outros pesquisadores e leitores de traçarem 

tais ideias de suas fontes originais, e desprezando injustamente aqueles que 

exerceram esforços para completar seus trabalhos. 

O humor tem importante papel no cotidiano (Bressler & Balshine, 2006; Earleywine, 
2010; Tornquist & Chiappe, 2015). Algumas pessoas têm mais inteligência social que 
outras. Neste estudo, examinamos o papel das habilidades cognitivas na produção 
do humor, tema já há muito estudado (e.g., Feingold & Mazzella, 1991; Galloway, 
1994) que recentemente tem chamado mais a atenção (Greengross & Miller, 2011; 
Kellner & Benedek, 2016). 
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Para evitar plágio, deve-se creditar todas as fontes consultadas sempre que se 

parafrasear ideias alheias, usar as palavras diretas de outrem, fornecer dados, e ou 

copiar ou adaptar tabelas ou figuras (mesmo imagens gratuitas e ou de domínio 

público). 

É igualmente antiético fabricar ou falsificas citações e referências inexistentes 

apenas para parecer que obras e autores (fictícios e ou irrecuperáveis) foram 

consultados. 

Há também o autoplágio, que é a apresentação de seu próprio trabalho, já 

publicado anteriormente, como algo novo e original, sendo um ato igualmente 

antiético. Todavia, pode-se usar trabalhos anteriores próprios, desde que se façam a 

autocitação e sua correspondente autorreferência. 

 

9.2 Correspondência entre Lista de Referência e Texto 
 

 
O Estilo APA usa o sistema de citação “autor–data”, em que uma breve citação 

no texto direciona o leitor a uma entrada completa na lista de referências (APA, 2020). 

Cada trabalho citado no texto deve aparecer na lista de referências, e cada entrada 

na lista de referências deve corresponder a uma citação no texto. Deve-se certificar 

da escrita correta dos nomes dos autores e das datas de publicações para que sejam 

idênticas nas citações e em suas referências. O elemento de data, na lista de 

referências, dia e mês, além do ano, mas a citação só inclui o ano. 

Há algumas exceções, como comunicação pessoal, que só deve ser citada no 

texto; menções gerais a sites ou periódicos inteiros, ou programas e aplicativos 

comuns nem sempre requerem uma citação ou entrada na lista de referências; a fonte 

da epígrafe que, usualmente, não aparece na lista de referências; e citações de 

participantes/entrevistados (identificados ou anonimizados) da própria pesquisa 

podem ser apresentados e discutidos no texto, sem lista de referências. 

 

9.3 Fontes primárias e secundárias 
 

 
Segundo a APA (2020), fonte primária (fonte “a”) é a que apresenta o conteúdo 

original. Fonte secundária (fonte “b”) faz referência à fonte original (fonte “a”). Deve-
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se usar uma fonte secundária cuidadosamente, apenas quando realmente não é 

possível encontrar a fonte primária por estar descatalogada, indisponível ou disponível 

numa linguagem não compreensível. Sempre que possível, para uma boa prática 

acadêmica, deve-se fazer o possível para encontrar a fonte primária, lendo-a e 

citando-a diretamente, em vez de se usar fonte secundária. Por exemplo, em vez de 

ler o resumo que alguém faz de alguma obra (que não é sua), deve-se pesquisar, 

encontrar, ler e citar diretamente a fonte primária (a não que ser que o professor tenha 

indicado a leitura de um resumo feito por outrem). 

Quando se citar uma fonte secundária, deve-se fazer uma entrada na lista de 

referência para a fonte secundária. No texto, deve-se identificar a fonte primária, 

escrevendo em seguida apud (expressão latina que significa “citado por”) e a fonte 

secundária consultada. Por exemplo, se se leu o trabalho de Lyon et al. (2014), em 

que Rabbitt (1982) foi citado, e não se conseguiu localizar a fonte primária, i.e., o 

trabalho de Rabbit, cite o trabalho de Rabbitt como fonte original, seguido de Lyon et 

al. como fonte secundária. Já na lista de referências, apenas se lista Lyon et al.: 

(Rabbitt, 1982, apud Lyon et al., 2014). 

Se o ano da fonte primária for desconhecida, apenas se omite: 

Diário de Allport (apud Nicholson, 2003). 

 

9.4 Entrevista 
 

 
É um diálogo entre pessoas (APA, 2020). Podem ser usadas em três 

categorias: entrevistas publicadas, entrevistas pessoais, e entrevistas com 

participantes de pesquisa. 

 Entrevistas publicadas: aparecem numa variedade de locais, como revistas, 

jornais, rádio, TV, podcast, YouTube ou transcrições. O entrevistado não 

necessariamente figura no elemento de “autor” na referência; quando for o caso, pode-

se integrar o nome do entrevistado na narrativa do texto. 

Entrevista pessoal: feita pelo próprio estudante como forma de obter 

informações que deem suporte a algum ponto-chave do trabalho (e.g., um e-mail a 
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um autor, informando-se sobre algum trabalho seu). Como os leitores não poderão 

recuperar tal tipo de entrevista, deve ser citada como “comunicação pessoal”. 

Entrevista com participante de pesquisa: feita como parte da metodologia do 

próprio trabalho. Não requer citação, pois não se cita o próprio trabalho quando o 

mesmo está sendo reportado por primeira vez. 

 

9.5 Comunicação Pessoal 
 

Trabalhos que não podem ser recuperados são citadas como comunicação 

pessoal. Isso inclui e-mails, mensagens, chats, entrevistas pessoais, telefonemas, 

lives, aulas expositivas não gravadas, memorandos, cartas, grupos de discussões, 

entre outros. Pode-se usar a comunicação pessoal apenas quando uma fonte 

recuperável não estiver disponível. 

Como os leitores não poderão recuperar informações de comunicações 

pessoais, as comunicações pessoais não são listadas nas referências, apenas no 

texto. Informa-se as iniciais e o sobrenome do comunicador, e uma data o mais exato 

possível: 

Citação narrativa: E. Paradis (comunicação pessoal, 08 de agosto de 2020). 

 

Citação parentética: (T. Nguyen, 24 de fevereiro de 2021). 

 

 

9.6 Sistema de Citação Autor–Data 
 

Deve-se usar o Sistema de Citação Autor–Data para se citar no texto em Estilo 

APA. Neste sistema, cada trabalho consultado tem duas partes: a citação e sua 

referência (APA, 2020). A citação aparece no corpo do trabalho (ou tabela, figura, nota 

de rodapé, apêndice) e identifica brevemente o trabalho citado por autor e data de 

publicação (somente o ano). A citação permite ao leitor localizar a correspondente 

entrada alfabética nas referências, ao fim do trabalho. Cada referência informa quatro 

elementos: autor, data, título e fonte do trabalho citado no texto. 
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Correspondência de Lista de Referência e Citação no Texto 

         Os quatro elementos na lista de referências incluem autor, data, título e fonte. 

As citações no texto correspondentes incluem somente o autor e o ano equivalentes 

à entrada na lista de referências. 

Na citação, deve-se informar o sobrenome do autor ou o nome do grupo autor. 

Não se devem incluir sufixos na citação no texto, como “Jr.”, nem agnomes.  

Autor: Antônio Ferreira Silva Júnior 

(Agnomes/sufixos não seguem o sobrenome na citação) 

 

A data deve ser exatamente a mesma da referência. Usa-se somente o ano na 

citação, mesmo que a referência informe uma data mais específica (ano e mês). 

Citação narrativa: Autor (2022). 

Citação parentética: (Autor, 2022). 

Referência: Autor, A. (2022, abril). Título do artigo. Título do periódico, v.(n.), p. 

Para trabalhos sem data, usa-se “n.d.”. 

Citação narrativa: Autor (n.d.). 

Citação parentética: (Autor, n.d.). 

Trabalhos aceites para publicação, ainda não publicados, usa-se “em prelo”. 

Citação narrativa: Autor (em prelo). 

Na lista de referência: 
García-Gómez, A. (2022). Propuesta de tres dimensiones complementarias al 
Inventario del Espectro Autista de Rivière. Psicología Educativa, 28(1), 81–90. 
https://doi.org/10.5093/psed2020a24 
 
Citação parentética: 
(García-Gómez, 2022). 
 
Citação narrativa: 
García-Gómez (2022). 

https://doi.org/10.5093/psed2020a24
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Citação parentética: (Autor, em prelo). 

Cada citação deve corresponder a uma única referência. 

 

9.7 Citações Parentéticas e Narrativas 
 

 

9.7.1 Citações Parentéticas 
 

Em citação parentética, nome do autor e ano aparecem em parênteses, 

separados por uma vírgula. Pode aparecer dentro ou após a sentença. Quando for 

após a oração, põe-se o ponto final antes dos parênteses:  

O aumento de internações foi de 85 a 139 (Sousa & Maria, 2013) 

 
Se outro texto aparecer com a citação parentética, usa vírgula após o ano: 

(ver Sousa & Maria, 2013, para mais detalhes) 

 
Quando um texto vier antes, separar com ponto e vírgula: 
(e.g., o aumento de internações foi de 85 a 139; Sousa & Maria, 2013) 

 

9.7.2 Citações Narrativas 
 

A citação narrativa é incorporada ao texto como parte da oração. O autor 

aparece no texto e a data em parênteses: 

Sousa e Maria (2013) informaram um aumento de internações. 

 

Autor e data podem aparecer na narrativa, sem parênteses: 

Em 2013, Sousa e Maria informaram um aumento de internações. 
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9.8 Citação de Múltiplas Obras 
 

Quando se citam múltiplas obras parenteticamente, citam-se em ordem 

alfabética, separando-as com ponto e vírgula: 

(Lorena, n.d.; Mayer, 2011; Piletti & Rossatto, 2012). 

 

Quando há mais de uma obra do mesmo autor, arranjam-se em ordem 

cronológica, sendo as sem data (n.d.) antes, e “em prelo” após todas: 

(Conselho Federal de Psicologia, n.d., 2020a, 2020b, 2021, em prelo) 

 

Múltiplas citações podem ser narrativas, sem ordem alfabética: 

  

Piletti & Rossatto (2012), Lorena (n.d.) e Mayer (2011) checaram… 

 

9.9 Citação de Parte da Obra 
 

Informa-se a citação de autor–data + informação sobre a específica parte, que 

pode ser página, parágrafo, seção, tabela, figura, suplemento, nota, webpage, 

capítulo, prefácio, linha, tempo específico, entre outros. 

(CID, 2020, p. 9) 

(Shima, 2021, Cap. 3) 

(Freud, 1900/2022, pp. 2–13) 

(Shadí, 2019, § 2)  

(Thomson, 2019, §§ 1–3) 

(Kova & Horvá, 2020, Slide 7) 

(Kova, 2020, Tab. 1) 

(Escola de Psicanálise, 2018, 1:30) 

(Camões, 1550/2022, Parte I) 



44 

 

Na referência, informa-se uma entrada completa para a obra (não somente a 

parte consultada). 

 

9.10 Autor desconhecido ou anônimo 
 

Quando um autor não é mencionado, pode ser desconhecido ou anônimo. Para 

autor desconhecido, incluem-se título e ano na citação. Se o título é italicizado na 

referência, também o será na citação. Mas se não é italicizado na referência, deve-se 

pô-lo em aspas na citação. Cada inicial do título deve ser maiúscula na citação. 

Livro sem autor: (Habilidades Interpessoais, 2022) 

 

Artigo de revista sem autor: (“Entendendo a Memória”, 2021) 

Quando um autor é declarado anônimo, “anônimo” entra como autor: 

(Anônimo, 2022). 

 

9.11 Data de tradução, reimpressão, republicação ou relançamento 
 

Tais referências contêm duas datas na citação: o ano original e o da tradução, 

reimpressão, republicação ou relançamento. Anos são separados por barra, devendo 

o original aparecer antes: 

Freud (1900/1953) 

(Piaget, 1966/2000) 

 

9.12 Omissão de ano em citações narrativas repetidas 
 

Geralmente se incluem autor e data em cada citação. Se preciso repetir a 

citação, repete-se toda (não se usa, e.g., “ibid.”). Mas o ano pode ser omitido quando 

múltiplas citações narrativas da mesma obra aparecem no mesmo parágrafo. 
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9.13 Número de Autores em Citações 
 

Para obras com 1 ou 2 autores, incluem-se seus nomes em cada citação. 

Para 3 ou mais autores, inclui-se o primeiro autor + et al. em cada citação. 

Autor Citação Parentética Citação Narrativa 

1 autor (Mello, 2020) Mello (2020) 

2 autores (Morris & Maisto, 2004) Morris e Maisto (2004) 

3 ou mais autores (Martin et al., 2022) Martin et al. (2022) 

Entidade com abreviação 

(primeira citação) 

(Universidade Santo 

Amaro [Unisa], 2022) 

Universidade Santo 

Amaro (Unisa, 2022) 

Entidade com abreviação 

(citações seguintes) 

(Unisa, 2022) Unisa (2022) 

Em citação parentética, usa-se “&”. Em citação narrativa, usa-se “e”. 

 

9.14 Trabalhos com mesmo autor e mesmo ano 

Inclui-se uma letra minúscula, a partir de “a”, após o ano. A combinação ano–

letra se usa na citação e na referência: 

 

Koehler (2016) viu como a cobertura jornalística influencia a percepção 
pública. Koehler também… 
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(Muller, 2012a)  

(Muller, 2012b) 

(Muller, n.d.-a, n.d.-b) 

 

9.15 Autores com o mesmo sobrenome 
 

Somente em tais casos se inclui a inicial do autor na citação, mesmo se o ano 

de publicação for diferente: 

(J. Silva, 2015; A. Silva, 2022) 

 

Se diferentes autores têm o mesmo sobrenome numa mesma obra, incluem-

se os sobrenomes de ambos: 

(Pease & Pease, 2005)  

 

9.16 Citação Indireta e Direta 
 

 

9.16.1 Citação Indireta 
 

A citação indireta (paráfrase) reafirma a ideia de outro autor em seu trabalho 

(APA, 2020, p. 269). A citação indireta é importante, pois permite ao novo autor 

sumarizar e sintetizar ideias de uma ou mais fontes, focando em informações 

significativas, e comparando e contrastando detalhes relevantes. Segundo a APA, a 

citação indireta é mais comum e recomendável que a direta. Deve-se usar tom 

profissional ao descrever conceitos, ideias e descobertas em suas próprias palavras. 

Não é obrigatório inserir a página consultada, mas pode-se incluir, a fim de 

facilitar leitores interessados na fonte primária a localizar rapidamente uma passagem: 

Para Jolibert (2010) a essência do processo de repressão não está em pôr fim 

a ideia que representa um instinto inconsciente, mas evitar que se torne consciente 

(p. 55).  

Ou 
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A essência do processo de repressão não está em pôr fim a ideia que 

representa um instinto inconsciente, mas evitar que se torne consciente (Jolibert, 

2010, p. 55). 

 

9.16.2 Citação Direta 
 

 
A citação direta reproduz literalmente as palavras de outra obra. Segundo a 

APA (2020, p. 271), é mais recomendável a citação indireta. Na citação direta, é 

obrigatório citar autor, ano e página. Para uma só página, usa-se “p.” (e.g., p. 13). 

Para múltiplas páginas, usa-se “pp.”, e o intervalo de páginas deve ser separado por 

meia-risca (–) (e.g., 1–9). Se houver páginas descontínuas, usa-se vírgula (e.g., pp. 

9, 13). Não se inclui reticência (“…”) no começo nem no fim da citação, a não ser que 

a obra original a inclua. 

 

9.16.2.1 Citação Direta Curta (até 39 palavras) 
 

Incorpora-se ao texto, em aspas duplas (“”). A citação deve vir na mesma 

oração, sendo a parentética no fim da sentença (antes do ponto final) e a narrativa 

pode vir antes, mas a indicação de página sempre em parênteses e após a transcrição 

(mesmo que antes ou ao fim da oração). 

O autor afirmou que “uma das principais manias da imprensa é entrevistar 

celebridades que chegam ao cais do porto” (Pena, 2010, p. 110). 

Ou 

Segundo Pena (2010) “uma das principais manias da imprensa é entrevistar 

celebridades que chegam ao cais do porto” (p. 110). 
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9.16.2.2 Citação Direta Longa (40 palavras ou mais) 
 

Considera-se um bloco de transcrição. Não se usam aspas. Inicia-se um bloco 

de transcrição numa nova linha, com recuo de 1,25 cm da margem esquerda em todo 

o bloco (equivalente a 1 “Tab”). Espaçamento duplo. Não se adiciona espaço antes 

ou após o bloco. Cita-se a fonte em parênteses após o ponto final do bloco ou cita-se 

autor e ano de modo narrativo, antes do bloco, e informa-se somente a página, em 

parênteses, após o fim do bloco. Não se põe outro ponto após tais parênteses. 

 

Que é um jornal, se não um produto, formado de um número fixo 

de páginas, obrigado a sair uma vez por dia, e no qual as coisas 

ditas não serão mais unicamente determinadas pelas coisas a 

dizer (segundo uma necessidade absolutamente interior), mas 

pelo fato de que, uma vez por dia, se deverá dizer o tanto 

necessário para preencher tantas páginas? (página). 

 

Se houver algum erro de escrita na transcrição, mantém-no, inserindo-se 

imediatamente após, e em colchetes: “[sic]”. 

Os alunos de sicologia [sic] são os que mais leem (Autor, 2022). 

Se houver mais parágrafos na citação, recua-se novamente 1,25 a partir do 

parágrafo anterior. 

 

9.16.2.3 Citação de Citação 

Citação de documento cuja obra original não foi diretamente consultada, mas 

extraída de outro documento que cita autor. Essa citação não é recomendada, pois 

dá margem a falsas interpretações e distorções. É indicada por apud. Nas referências, 

deve-se indicar somente o documento consultado. 

 

Eco (ano) questiona: 
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Modelo de Citação de Citação  

 

Vigostski (1932) apud Zanella (2022) “Não ao adornamento da vida, mas a elaboração 

criadora da realidade dos objetos e dos próprios movimentos” (p. 13). 

 

 

9.16.2.4 Transcrição de Material sem Número de Página 
 

Pode-se informar o título da seção, informando se tratar de uma seção 

(escreve-se “seção” em lugar de “p.”); informa-se o número do parágrafo (conta-se 

manualmente, se não estiverem numerados; digita-se “§” em lugar de “p.”); se for uma 

obra audiovisual, pode-se indicar o minuto inicial (e.g., 1min30). 

(Autor, 2022, 1min30) 

 

9.16.2.5 Possíveis Alterações em Transcrições 
 

Ligeiras alterações podem ser feitas, como a omissão de palavras dentro da 

transcrição, para encurtar uma oração ou aproximar duas orações diferentes. Em tal 

caso, usa-se reticência (“…”). Não se usa reticência em início e fim de transcrição, a 

não ser que esteja no texto original. 

Para inserir informações explicativas, usa-se colchetes “[ ]”. 

Os estudantes [de Psicologia] são os que mais leem (Autor, 2022). 

Para enfatizar um trecho, usa-se itálico, informando-se, imediatamente após o 

trecho italicizado: [ênfase adicionada]. 

Os estudantes de Psicologia [ênfase adicionada] leem muito (Autor, 2022). 

 

OBS: Se a transcrição contiver material aspado, se for transcrição curta, trocam-

se aspas duplas por aspas singulares.
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10 REFERÊNCIAS 

 

A lista de referência deve ir ao fim do trabalho e dar informações necessárias 

para se identificar e recuperar cada obra citada no texto (APA, 2020, p. 282). Deve-se 

selecionar as referências criteriosamente, e incluir somente obras utilizadas na 

produção do trabalho. 

As referências têm 4 elementos, na ordem: 

Autor: QUEM é responsável pela obra? 

Data: QUANDO a obra foi publicada? 

Título: QUAL é o nome da obra? 

Fonte: ONDE se pode recuperar a obra? 

Nem sempre todos os elementos estão presentes. Se o autor não estiver 

presente, põe-se o título no campo de autor: 

Título. (Data). Editora. 

O título, que era o 3.º elemento, passa a ser o 1.º, ocupando o campo do autor 

ausente. 

 

Se não houver data, informa-se “(n.d.)”: 

Autor, A. (n.d.). Título. Editora. 

 

Se não houver título, faz-se uma descrição da obra, em colchetes, de até 20 

palavras (sem itálico): 

Autor, A. (Data). [Descrição livre da obra com até 20 palavras]. Editora. 

 

Não havendo nenhum dos 4 elementos, deve-se citar apenas no texto, como 

comunicação pessoal. 
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10.1 Pontuação 
 

Todos os elementos são finalizados por um ponto. Não se insere ponto após 

DOI ou URL. Usa-se vírgula para separar sobrenome de iniciais de autor (suas iniciais 

devem ser abreviadas com um ponto), e usa-se vírgula para separar cada autor. 

Também se usa vírgula para separar título de periódico e seu volume, e entre volume 

e páginas. Entre o volume do periódico e sua edição, usam-se parênteses na edição, 

imediatamente após o volume, sem espaçamento. Havendo pontuações em títulos de 

obras, as mesmas devem ser italicizadas com o título da obra. 

Autor, A. A. (Ano). Título. Editora. https://doi.org/10.1109/5.771073  

 

 

10.2 Autor 
 

É o responsável pela obra. Tal elemento inclui não somente autor, mas 

organizador, compilador, diretor (de filme ou de episódio), produtor (de série completa 

ou novela), host (de podcast), entre outros. Um autor pode ser um indivíduo, um grupo 

de pessoas, uma entidade ou uma combinação entre pessoas e entidades. 

Autor, A. (ano). Título. Editora. 

Quando a função não for de autor, deve-se indicar em parênteses: (Org.), 

(Comp.), (Dir.), (Produtor), (Host). Havendo mais de uma função, deve-se combinar 

ambas com um eitza: (Roteirista & Produtor). 

 

10.2.1 Formato do Elemento de Autor 
 

Inverte-se nome e sobrenome de pessoas, informando-se primeiramente 

sobrenome, vírgula, e iniciais do autor (Autor, A. A.), com um espaçamento separando 

cada inicial. Se as iniciais forem hifenizadas, abrevia-se cada com um ponto, sem 

espaçamento, mantendo hífen (e.g., Sartre, J.-P.). Havendo sufixos ou agnomes, 

devem vir após as iniciais (Autor, A. A., Jr., Autor, B. B., Filho, & Autor, C. C., Neto). 

Se um autor secundário estiver creditado com a preposição “com”, deve ser creditado 

em parênteses (mas a citação deve indicar somente o autor principal). Em caso de 

autor com um só nome, como artistas (Laerte), celebridades (Thalia), indonésios sem 

Sem ponto após DOI ou URL, para não 
afetar a funcionalidade do link. 

https://doi.org/10.1109/5.771073
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sobrenome, gregos antigos (Platão), nome artístico composto (Chico Buarque) ou 

título essencial (Papa Francisco), informa-se o nome completo, sem abreviação e sem 

inversão de posição (Chico Buarque se mantém assim, não “Buarque, Chico”). Não 

se inclui título, posição, ranque (Prof., Dr., PhD, Presidente). Se apenas se tem um 

nome de usuário (@xyz), informa-se como aparece, inclusive com “@”. 

Usa-se vírgula também para separar cada autor, além de um eitza (&) antes do 

autor final (Autor, A., & Autor, B.). Não se usa vírgula para separar 2 entidades, mas 

eitza (&) (Universidade Santo Amaro & American Psychological Association). 

Pode-se informar até 20 autores. Se houver mais de 20, insere-se até o 19, um 

espaçamento, reticência (…), outro espaçamento e informa-se o último autor da lista. 

 

 

 

 

 

10.2 Data 
 

É o ano de publicação da obra. Para livros, usa-se a data de copyright, indicado 

por um “©”, mesmo que diferente da data da ficha catalográfica. Para artigo de 

periódico, usa-se a data do volume, mesmo que diferente da data de copyright. O 

formato deve ser de ano e mês, ou ano, mês e dia. A data deve sempre estar em 

parênteses. Para livros, usa-se somente o ano, mas para publicações mais 

frequentes, como jornal, usa-se ano, mês e dia. 

Se apenas se sabe a data aproximada a publicação, usa-se “ca.” antes do ano, 

também em parênteses, que significa “circa” (aproximadamente). 

 

10.3 Título 
 

Devem ser italicizados. Somente a inicial deve vir em maiúscula. Se houver 

edição ou volume, deve vir no mesmo campo, em parênteses, imediatamente após o 

título, sem itálico. Em casos de referências de artigo científico dentro de um periódico, 

não se italiciza o título do periódico, somente o título do artigo. Deve-se encerrar o 

Juárez, U., Riyaziyyat, E., Wang, C., Zhang, I., Li, P., Yang, R., Kumar, B., Xu, A., 

Martinez, R., McIntosh, V., Ibáñez, L. M., Mäkinen, G., Virtanen, E., … 

Kovács, A. (2019). Indie pop rocks mathematics. Journal of Improbable 

Mathematics, 27(1), 1935–1968. https://doi.org/10.0000/3mp7y-537 

 

https://doi.org/10.0000/3mp7y-537
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campo do título com um ponto, mas se o título terminar com “!”, “?” ou “…”, aproveita-

se como encerrador do campo. 

Dependendo da obra, que não seja livro, artigo, periódico, pode-se identificar, 

após o título, em colchetes: [Aplicativo de Android]. Para programas e aplicativos, 

informa-se a versão, imediatamente após o nome, em parênteses (como se faz com 

edição e volume de livro). 

Para referências sem título, pode-se fazer uma breve descrição em colchetes: 

[Mapa de São Paulo, 2022].  

Para comentários, postagens ou tuítes na internet, podem-se usar as primeiras 

20 palavras postadas (não obrigatoriamente as 20), em itálico. 

 

10.3 Fonte 
 

Indica onde o leitor pode recuperar a obra citada. Fontes on-line podem ser 

acrescidas de DOI ou URL (se houver ambos, opta-se por DOI). 

Na categoria de livros se incluem dicionários, enciclopédias e manuais 

diagnósticos. 

Modelos:  

Autor, A. A.; & Autor, B. B. (2022). Título do livro. Editora. https://doi.org/x 

 

Entidade. (2022). Título do livro (2. ed., Vol. 4). Editora 1; Editora 2. https://doi.org/x 

  

Organizador, O. O. (Org.). (2022). Título do livro [Audiolivro]. Editora. https://doi.org/x 

 

Organizador, O. O., & Organizador, P. P. (Orgs.). (2022). Título do livro. Editora. 

https://doi.org/x 

 

10.3.1 Fonte Periodical 
 

Quando a fonte é um periódico (jornal, revista, blogue), informa-se o título do 

periódico, volume, edição e extensão de páginas ou número do artigo: 

https://doi.org/x
https://doi.org/x
https://doi.org/x
https://doi.org/x
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Psychology of Popular Media Culture, 5(2), 1–9. 

Cada palavra do título do periódico deve ter suas iniciais maiúsculas (exceto 

preposições), todo italicizado, seguido de vírgula (não italizada), seguido do volume 

(italizado) juntamente a edição (não italizada, sem espaçamento), vírgula, e a 

extensão de páginas entre meia-risca (–). Se houver uma descontinuidade entre as 

páginas, usa-se vírgula: 

Psychology of Popular Media Culture, 5(2), 1–9, 13. 

Se o periódico usa um número de artigo, pode-se indicá-lo em vez das páginas: 

Psychology of Popular Media, 5(2), Artigo e 01234.  

O título deve ser reproduzido exatamente como na obra original, i.e., se houver 

abreviação, deve-se respeitar a abreviação; se não houver, não se deve abreviar. 

Modelos: 

Autor, A.; & Autor, B. (2022). Título do artigo. Título do Periódico, 1(1), 1–9. 

https://doi.org/x 

Entidade. (2022, abril). Título do artigo. Título do Periódico, 1(1–2), Artigo 1. 

https://doi.org/x 

Autor, A. A. [@autor]. (2022, abril, 1). Título do artigo. https://doi.org/x 

 

10.3.2 Editora 
 

Inclui-se somente o nome da editora, omitindo local. Algumas editoras podem 

ser creditadas apenas com o nome principal, como “Pearson Learning”, “Pearson 

Education” ou “Pearson Brasil”, que podem ser creditadas apenas como “Pearson”. 

Não se incluem palavras como “Ltda.”, “S. A.” ou “Inc.”. Deve-se usar a escrita 

exatamente como indicada na obra, e.g., “InterSaberes”. Se não houver identificação 

de editora, pode-se usar o nome de uma divisão, departamento, ministério (e.g., MEC) 

ou, na ausência desses, usa-se a gráfica. 

Se há 2 ou mais editoras, todas devem ser creditadas, separadas por ponto e 

vírgula:  

Guilford Press; Basic Books. 

https://doi.org/x
https://doi.org/x
https://doi.org/x
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Quando o autor é o mesmo que a editora, omite-se a editora (e.g., o MEC entrou 

como autor, e também é editora, então se credita somente como autor). 

Após todas as informações da fonte, dá-se um ponto final, e após o ponto se 

insere um DOI ou URL (sem ponto após o link). 
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ANEXO A — Autorização para divulgação de Trabalhos Acadêmicos 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO: TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 

MONOGRAFIA [ ] ARTIGO [ ] PROJETO EXPERIMENTAL [ ] 
 
Eu,      , residente 

e domiciliado em   , no  endereço 

             , 

portador do documento de identidade nº.     _, inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda  sob o  nº. 

  , na qualidade de titular dos direitos morais e 

patrimoniais de autor que recaem sobre meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

intitulado 

 

 

 

com fundamento nas disposições da Lei nº 9.610 de fevereiro de 1998, autorizo a 

Universidade Santo Amaro – UNISA a: 

a) disponibilizar gratuitamente em seu web site, sem ressarcimento dos direitos autorais, o 

texto integral (ou parte) do TCC de minha autoria em formato  Portable Document 

Format (PDF), para fins de leitura e/ou impressão pela internet, a título de divulgação da 

produção científica gerada pela UNISA, e armazenar permanentemente no banco de 

dados de TCC´s do curso, a partir desta data. 

 
São Paulo/SP, _ de de . 

 
 

 

Assinatura do Aluno 
 
 

De acordo com a publicação. 

 
 

 

Assinatura e carimbo do orientador(a) 
 
 
 


