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AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
(APA)


A Associação Americana de Psicologia (American
Psychological Association – APA) é uma
organização que representa a psicologia nos EUA
e no Canadá;



O “Manual de publicação da APA” foi criado em
1929 por um grupo de cientistas sociais que
desejavam estabelecer padrões para a publicação
científica;



6ª edição americana e brasileira.

MANUAL DE PUBLICAÇÃO DA APA


A APA não possui uma norma específica para
trabalhos acadêmicos (dissertação, tese, trabalho
de conclusão de curso, de especialização etc.).
Somente para artigos de periódicos;



O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) indica a
utilização da ABNT para a apresentação gráfica e
estrutura do trabalho;



A APA deve ser utilizada nas citações, referências,
tabelas e quadros.

APRESENTAÇÃO GRÁFICA
ABNT NBR 14724
 Formato
o

Papel branco A-4 ou reciclado

o

Digitação no anverso (frente) e verso da folha
(no verso da folha de rosto deve conter os dados
de catalogação-na-publicação)

o

Uso da fonte tamanho 12 para o texto e
tamanho 10 para citações longas e notas
de rodapé

APRESENTAÇÃO GRÁFICA
ABNT NBR 14724


Margens
- Anverso

- Verso



esquerda e superior - 3 cm
direita e inferior - 2 cm
direita e superior - 3 cm
esquerda e inferior - 2 cm

Espaçamento
- Texto digitado em espaço 1,5, exceto: citações com 40 ou
mais palavras, notas, referências, legendas das ilustrações e
das tabelas, resumos etc. Títulos das seções devem ser
separados do texto por um espaço de 1,5 cm.

ESTRUTURA - ABNT NBR 14724


Elementos Pré-textuais
-

Capa (obrigatório)
Folha de rosto (obrigatório)
Errata (opcional)
Folha de aprovação (obrigatório)
Dedicatória (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epígrafe (opcional)
Resumo na língua vernácula (obrigatório)
Resumo em língua estrangeira (obrigatório)
Sumário (obrigatório)
Lista de ilustrações (opcional)
Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
Lista de símbolos (opcional)

ESTRUTURA - ABNT NBR 14724


Elementos textuais

- Introdução
Delimitação do assunto tratado, objetivos da pesquisa e
elementos necessários para situar o tema do trabalho.

- Desenvolvimento
Exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Parte
principal do texto.

- Conclusão
Conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses.

ESTRUTURA - ABNT NBR 14724



Elementos pós-textuais
- Referências (obrigatório)
- Apêndice – elaborado pelo autor (opcional)
- Anexo - não elaborado pelo autor (opcional)
- Glossário – lista de palavras técnicas (opcional)

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS


LIVROS, OBRAS DE REFERÊNCIA E CAPÍTULOS DE LIVRO

o

Um autor

o

O sobrenome do autor deve ser escrito com a 1ª letra em
maiúsculo e o restante em minúsculo, mesmo dentro do
parênteses.

o

Citação
Shotton (1989) ou (Shotton, 1989)

o

Referência
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of
computer dependency. London, England: Taylor & Francis.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS


LIVROS, OBRAS DE REFERÊNCIA E CAPÍTULOS DE LIVRO

o

Dois autores

o

Na citação, entre parênteses, usar sempre “&”, fora do parênteses
usar “e” para textos em português e “and” para textos em inglês.

o

Citação
Barlow e Cerny (1999) ou (Barlow & Cerny, 1999)

o

Referência
Barlow, D. H., & Cerny, J. A. (1999). Tratamento psicológico do
pânico. Porto Alegre: Artmed.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS


LIVROS, OBRAS DE REFERÊNCIA E CAPÍTULOS DE LIVRO

o

3 até 5 autores

o

A 1ª citação é diferente das subsequentes no texto.

o

1ª citação
Ainsworth, Blehar, Waters e Wall (1978) ou (Ainsworth, Blehar,
Waters, & Wall, 1978)

o

Citações subsequentes

Ainsworth et al. (1978) ou (Ainsworth et al., 1978)
o

Referência
Ainsworth, M., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns
of attachment: A psychological study of the strange situation.
New Jersey: Lawrence Eribaum.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS


LIVROS, OBRAS DE REFERÊNCIA E CAPÍTULOS DE LIVRO

o

6 ou mais autores

o

Na citação coloca-se o 1ª sobrenome seguido de “et al.”. Na
referência coloca-se os 6 primeiros autores seguido por “et al.”

o

Citação
Alberts et al. (1994) ou (Alberts et al., 1994)

o

Referência
Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, J., Watson, J. D.
et al. (1994). Molecular biology of the cell (3rd ed.). New York:
Garland Publishing.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS


LIVROS, OBRAS DE REFERÊNCIA E CAPÍTULOS DE LIVRO

o

Autor entidade com abreviatura

o

1ª citação
American Psychological Association (APA, 1994) ou (American
Psychological Association [APA], 1994)

o

Citações subsequentes
APA (1994) ou (APA,1994)

o

Referência
American Psychological Association. (1994). Publication manual of
the American Psychological Association (4th ed.). Washington,
DC: Author.

OBS.: Quando a editora é a mesma que da responsabilidade, coloca-se “Author”
depois do local de publicação

CITAÇÕES
Tipo de citação

Trabalho de um autor

1ª citação no texto

Citações
subsequentes no
texto

Formato entre
parênteses
1ª citação no texto

Formato entre
parênteses
Citações
subsequentes no
texto

Walker (2007)

Walker (2007)

(Walker, 2007)

(Walker, 2007)

Walker and Allen (2004)

Walker and Allen
(2004)

(Walker & Allen, 2004)

(Walker & Allen,
2004)

Trabalho de três autores

Bradley, Ramirez, and
Soo (1999)

Bradley et al. (1999)

(Bradley, Ramirez, &
Soo, 1999)

(Bradley et al., 1999)

Trabalho de quatro
autores

Bradley, Ramirez, Soo,
and Walsh (2006)

Bradley et al. (2006)

(Bradley, Ramirez, Soo,
& Walsh, 2006)

(Bradley et al., 2006)

Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, and Soo (2008)

Walker et al. (2008)

(Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, & Soo, 2008)

(Walker et al., 2008)

Wasserstein et al.
(2005)

Wasserstein et al.
(2005)

(Wasserstein et al.,
2005)

(Wasserstein et al.,
2005)

National Institute of
Mental Health (NIMH,
2003)

NIMH (2003)

(National Institute of
Mental Health [NIMH],
2003)

(NIMH, 2003)

University of
Pittsburgh (2005)

University of
Pittsburgh (2005)

(University of
Pittsburgh, 2005)

(University of
Pittsburgh, 2005)

Trabalho de dois
autores

Trabalho de cinco
autores
Trabalho de seis ou
mais autores
Entidades (identificadas
por abreviaturas) como
autores
Entidades (sem
abreviatura) como
autores

CITAÇÕES


SÍNTESE DOS FORMATOS POSSÍVEIS

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
o

Autoria desconhecida

o

A entrada é pelo título. Na citação no texto, use algumas palavras do título, ou
o título inteiro se ele for curto, no lugar do nome do autor.
Use “aspas duplas” no título do artigo ou capítulo e itálico no título do
periódico, livro, folheto ou relatório. Exemplos:

o

on free care (“Study Finds,” 2007)
the book College Bound Seniors (2008)
o

Citação

De acordo com a publicação Desarrollo energetico en América Latina (1980)
“as fontes de energia renováveis são indicadas para o Brasil” (p. 29).
o

Referência
Desarrollo energetico en América Latina y la economia mundial. (1980).
Santiago: Ed. Universitaria.

OBS.: Na referência o título fica em itálico.

CITAÇÕES


CITAÇÃO DIRETA DE FONTES



É a transcrição (reprodução integral) de parte da obra consultada;



Ao citar, sempre informe o autor, o ano e a página específica ou número do parágrafo
para material sem paginação. Use a abreviatura “para.”;



Citações com menos de 40 palavras são incorporadas ao texto entre “aspas duplas”.
‘Aspas simples’ são usadas, dentro das aspas duplas, para o conteúdo indicado da
fonte original.

o

Exemplos de citações com menos de 40 palavras :

De acordo com Loss e Sapiro (2005) “a abordagem terapêutica dos adolescentes no
contexto da saúde mental coletiva deve priorizar o atendimento sistemático e continuado”
(p. 76) contribuindo para a manutenção preventiva.
“O poder é produtivo, está muito mais ligado ao dizer ‘sim’ do que ao dizer ‘não’” (Silveira
& Furlan, 2003, p. 180).
Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new “intelectual
framework in which to consider the nature and form of regulation in cyberspace” (para. 4).

CITAÇÕES


CITAÇÃO DIRETA DE FONTES



Se a citação compreende 40 ou mais palavras, apresente-a em um bloco de
texto separado sem as aspas. Inicie em um nova linha e recue o bloco cerca
de 1,3 cm (cerca de meia polegada) a partir da margem esquerda (no
mesmo ponto que um novo parágrafo). Se houver novos parágrafos dentro
da citação, recue a 1ª linha com mais 1,3 cm.



Use espaço simples (espaço dois) em toda citação.

o

Exemplo de citação com 40 ou mais palavras:
Others have contradicted this view:
Co-presence does not ensure intimate interaction among all group
members. Consider large-scale social gatherings in which hundreds or
thousands of people gather in a location to perform a ritual or
celebrate na event.
In these instances, participants are able to see the visible
manifestation of the group, the physical gathering, yet their ability to
make direct, intimate connections with those around them is limited by
the sheer magnitude of the assembly. (Purcell, 1997, pp. 111-112)

CITAÇÕES


CITAÇÃO COM 40 OU MAIS PALAVRAS

CITAÇÕES


CITAÇÃO DIRETA DE FONTES



Pode-se mudar a 1ª letra da primeira palavra em uma citação para uma letra
maiúscula ou minúscula;



Caso algum erro de ortografia, pontuação ou gramática na fonte possa confundir
os leitores, insira a palavra sic, em itálico e entre colchetes, imediatamente depois
do erro na citação: “[sic]”;



Supressões de texto – use 3 reticências com o ponto separado por espaços “. . .”
Use 4 pontos para indicar supressão entre duas orações (o 1º ponto indica o final
da 1ª oração citada, e os outros são os pontos da reticências);



Não use reticências no início ou no fim de qualquer oração, a menos que, para
prevenir enganos de interpretação, você precise enfatizar que a citação começa
ou termina no meio da frase.



Use colchetes “[ ]” para incluir texto em uma citação;



Use itálico para enfatizar palavras em uma citação e insira, dentro de colchetes,
imediatamente depois as palavras “[emphasis added]”.

CITAÇÕES


EXEMPLOS DE CITAÇÃO DIRETA DE FONTES

Segundo Bottomore (1987), “a Sociologia, embora não pretenda ser
mais a ciência capaz de incluir toda a sociedade . . . pretende ser
sinóptica” (p. 72).
“They are studying, from na evolutionary perspective, to what extent
[children’s] play is a luxury that can be dispensed with when there are
too many other competing claims on the growing brain . . .” (Hening,
2008, p. 40).
“Se existe alguém de quem não aceitamos um ‘não’, é porque, na
verdade, entregamos o controle de nossa vida a essa pessoa
[emphasis added]” (Cloud, 1999, p. 129).

CITAÇÕES


PARÁFRASES DE MATERIAL



Significa referir-se a uma ideia ou conteúdo contido em outro
trabalho com suas próprias palavras. É indicado informar o número
de página ou de parágrafo. Dispensa o uso de “aspas duplas”.



Exemplos:

Barros e Dupret (2004) consideram que a criação de espaços que
mantenham as crianças fora da violência urbana, bem alimentadas e
cuidadas atende às necessidades imediatas da mãe trabalhadora.

After looking into the issue, Lynch (2007) quit.
The report concluded were victims of cyberterrorism (Windhorst, 2004).

CITAÇÕES
Citação direta

Parafraseando

CITAÇÕES


EXEMPLOS DE CITAÇÕES DE DOIS OU MAIS TRABALHOS DENTRO
DOS MESMOS PARÊNTESES

CITAÇÕES


CITAÇÃO DENTRO DE CITAÇÃO



Os trabalhos citados não precisam ser apresentados na sua lista de
referências.

“In the United States, the American Cancer Society (2007) estimated that about
1 million cases of NMSC and 59,940 cases of melanoma would be diagnosed in
2007, with melanona resulting in 8,110 deaths” (Miller et al., 2009, p. 209).


FONTE SECUNDÁRIA

o

Informe a fonte secundária na lista de referências; no texto, nomeie o trabalho
original e faça a chamada para a fonte secundária. Por exemplo, se o trabalho
de Albert é citado em Freire e você não leu o trabalho de Albert, liste a
referência de Freire na lista de referências. No texto use o seguinte formato:

o

Albert’s diary (as cited in Freire, 2003)

CITAÇÕES


COMUNICAÇÕES PESSOAIS



Comunicações pessoais podem ser cartas, memorandos, comunicações
eletrônicas (p. ex., e-mails, mensagens de grupos de discussão ou de
quadros de aviso eletrônicos), entrevistas, conversas telefônicas e similares.
Como não fornecem dados recuperáveis, não são incluídas na lista de
referências; cite-as apenas no texto. Forneça as iniciais, o sobrenome do
interlocutor e uma data o mais exata possível.

T. K. Lutes (personal communication, April 18, 2001)
(V.-G. Nguyen, comunicação pessoal, September 28, 1998)

REFERÊNCIAS


LIVROS, OBRAS DE REFERÊNCIA E CAPÍTULO DE LIVROS – VERSÃO
ELETRÔNICA



Para livros ou capítulos disponíveis na internet, o endereço para acesso eletrônico
substitui o nome e a localização da editora;
Coloque as informações sobre edições , nº de volumes e de página entre parênteses
após o título, com um ponto depois dos parênteses;
O título e o subtítulo são em itálico e a 1ª letra do subtítulo é em letra maiúscula;
Assim como com os periódicos, acrescenta-se informações não rotineiras entre
colchetes após o título.







Versão eletrônica de livro impresso

Schiraldi, G. R. (2011). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing,
recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 10.1036/0071393722


Livro apenas em formato eletrônico

O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135
(Nos textos em português pode-se usar “Disponível em” antes da URL)


Livro versão impressa

Toro Alvarez, F. (2001). El clima organizacional: Perfil de empresas colombianas.
(3rd ed.). Medellín, Colombia: Cincel.

REFERÊNCIAS


CAPÍTULO DE LIVRO – VERSÃO IMPRESSA

Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid &
R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). New York, NY:
Guilford Press.


VÁRIOS VOLUMES DE OBRA EM MÚLTIPLOS VOLUMES

Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York, NY:
McGraw-Hill.
Para a citação no texto, use o seguinte formato entre parênteses: (Koch, 19591963).


INDICAÇÃO DE TRADUÇÃO

Barlow, D. H., & Cerni, J. A. (1999). Tratamento psicológico do pânico (M. C. Monteiro,
Trad.). Porto Alegre: Artmed.
Na lista de referências indicar entre parênteses, após o título, o nome do(s)
tradutor(es). Usar “Trad.” (1 tradutor) e “Trads” (2 ou mais tradutores) para textos
em português e “Trans.” (para 1 ou mais tradutores) para textos em inglês.

REFERÊNCIAS


OBRA DE REFERÊNCIA

VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC:
American Psychological Association.


VERBETE EM OBRA DE REFERÊNCIA ELETRÔNICA

Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford
encyclopedia of philosophy. Retrieved from
http://plato.Stanford.edu/entries/behaviorism/


VERBETE EM OBRA DE REFERÊNCIA ELETRÔNICA, SEM AUTOR OU
EDITOR

Heuristic. (n.d.) In Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.). Retrieved
from http://www.m-w.com/dictionary/heuristic
OBS.: Quando não é possível localizar a data de publicação da obra coloca-se “n.d.”
(sem data) entre parênteses.

REFERÊNCIAS


PERIÓDICOS



Use inicial maiúscula apenas na 1ª palavra do título e do subtítulo
(quando houver), e de nomes próprios;
O título do periódico deve estar com as iniciais em maiúscula e em
itálico juntamente com o nº do volume.
Inclua o nº do fascículo em parênteses caso o periódico seja
numerado;
Acrescente informações que considerar importante para a
identificação e acesso do periódico entre colchetes depois do título:
[Letter to the editor], [Special issue] etc.





Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican
immigration in the United States and its implications for local law
enforcement [Special section]. Law Enforcement Executive Forum
Journal, 8(1), 73-82.

REFERÊNCIAS


PERIÓDICOS

o

Formato eletrônico



Se o conteúdo possui DOI (Digital Object Identifier), cite o DOI na
referência. Só informe o endereço eletrônico (URL) quando o documento
não possui o DOI.
Usa-se a expressão “Retrieved from” antes de indicar a URL.
Não é preciso informar a data de acesso do URL ou DOI.




Herbst-Damm, K. L., & Kulick, J. A. (2005). Volunter support, marital status,
and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24,
225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem
mediate between perceived early parental love and adult happiness. EJournal of Applied Psychology, 2 (2), 38-48. Retrieved from
http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap
Nos textos em português pode-se usar “Disponível em”

REFERÊNCIAS


ARTIGO DE PERIÓDICO: opções com e sem DOI e
com URL

REFERÊNCIAS


ARTIGO DE PERIÓDICO COM MAIS DE 7 AUTORES

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L.
C., Asgaard, G., . . . Bostros, N. (2004). Effects of quitting smoking
on EEG activation and attention last for more than 31 days.
Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. doi:
10.1080/14622200410001676305


Use a seguinte citação no texto: Gilbert et al. (2004) ou (Gilbert
et al., 2004);



Se a referência tem até 7 autores, cite por extenso todos os
nomes dos autores na lista de referências.

Para livros, obras de referência e capítulo de livros a regra é
diferente. Deve-se colocar por extenso até 6 autores.

REFERÊNCIAS


ARTIGO DE REVISTA

Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker
well-being: Occupational health psychologists convene to share their reserach on
work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29.
(Acrescenta-se o mês de publicação)


ARTIGO DE JORNAL

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The
Washington Post, pp. A1, A4.
(Acrescenta-se o mês e a data de publicação; preceda os nº de páginas com “p.”
ou “pp.”; separe as páginas descontinuas com vírgulas)


ARTIGO DE JORNAL ELETRÔNICO

Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York
Times. Retrieved from http://www.nytimes.com
(Nos textos em português pode-se usar “(2007, 11 de dezembro)” e “Disponível
em” antes da URL)

REFERÊNCIAS


TESES DE DOUTORADO E DISSERTAÇÃO DE MESTRADO



O título da tese ou dissertação deve ser digitado em itálico;
Identifique o trabalho como tese de doutorado ou dissertação de mestrado entre
parênteses depois do título.



Dissertação obtida em uma base de dados institucional:

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher
education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from
http://www.ohiolink.edu/etd/
Dissertação acessada na internet (colocar a faculdade ou a universidade):

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in
a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts
Institute of Technology). Retrieved from http://wwwstatic.cc.gatech.edu/~asb/thesis/
Tese produzida em universidade fora dos Estados Unidos (colocar a faculdade ou
a universidade e o país):

Calbom, P. (2000). Carbory and passengers in rail vehicle dynamics (Doctoral
thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). Retrieved from
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029

REFERÊNCIAS


ENCONTROS E SIMPÓSIOS

Atas publicadas em formato de livro:
Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using
multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P.
Scheunders (Eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678.
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). doi:
10.1007/978-3-540-74607-2_9

Trabalho apresentado em evento:
Ramos, A. L. M., & Zinder, R. (2002). A inveja e o ciúme no ambiente de
trabalho. In Resumos de Comunicação Científica, 32 Reunião Anual de
Psicologia (p. 311). Florianópolis: Sociedade Brasileira de Psicologia.

REFERÊNCIAS


ARTIGOS QUE FORAM ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO, MAS AINDA NÃO
FORAM PUBLICADOS – pré-impresso ou preprint archive

Briscoe, R. (in press). Egocentric spatial representation in action and
perception. Philosophy and Phenomenological Research. Retrieved from
http://cogprints.org/578071/ECSRAP.F07.pdf
Escreva “in press” (pode-se usar “no prelo” para textos em português) entre
parênteses. Não indique data até que o artigo tenha realmente sido publicado.
o

TRABALHOS NÃO PUBLICADOS OU SUBMETIDO PARA PUBLICAÇÃO

Ting, J., Y., Florsheim, P. , & Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in
ethnic minority populations: A theoretical perspective. Manuscript submitted
for publication.
Não informe o nome do periódico ou da editora ao qual o manuscrito foi
submetido.
Para manuscritos não publicados coloque “Unpublished manuscript”.

REFERÊNCIAS


POSTAGEM EM BLOG

PZ Myers. (2007, January 22). The unfortunate prerequisites and
consequences of partitioning your mind [Web log post]. Retrieved from
http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.
php
o

POSTAGEM EM BLOG DE VÍDEO

Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch
[Video file]. Retrieved from
http://wwww.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs
(Nos textos em português pode-se usar “(2007, 22 de janeiro)” e “Disponível em”
antes da URL)

REFERÊNCIAS


MEIOS AUDIOVISUAIS



Incluem filmes, transmissões de áudio e vídeo (incluindo podcasts) e objetos
estáticos, tais como mapas, ilustrações e fotos.



Para filmes use o seguinte formato:

Produtor, A. A. (Producer), & Diretor, B. B. (Director). (Ano). Título do filme
[Motion picture]. Cidade de origem: Estúdio.

American Psychological Association (Producer). (2000). Responding
therapeutically to patient expressions of sexual attraction [DVD]. Available
from http://www.apa.org/videos
o

Podcast:

Van Nuys, D. (Producer). (2007, December, 19). Shrink rap radio [Audio
podcast]. Retrieved from http://www.shrinkrapradio.com/

REFERÊNCIAS


ABREVIATURAS ACEITÁVEIS NA LISTA DE REFERÊNCIAS
Abreviaturas

Partes de livros e outras publicações

ed.

edition (edição)

Rev. ed.

Revised edition (edição revisada)

*2nd ed.

second edition (segunda edição)

Ed. (Eds.)

Editor(s) (editor[es])

**Trans.

Translator(s) (tradutor[es])

n.d.

no date (sem data)

p. (pp.)

page(s) (página[s])

Vol.

Volume [como em Vol. 4]

Vols.

Volumes [como em Vols. 1-4]

No.

Number (número)

Pt.

Part (parte)

Tech. Rep.

Technical Report (relatório técnico)

Suppl.

Supplement (suplemento)

*Nos textos em português pode-se usar o formato de edição do país.
**Nos textos em português pode-se usar “Trad.” ou “Trads.” (mais que um tradutor) para indicar o
tradutor.

REFERÊNCIAS


ABREVIATURAS
Um editor

(Ed.)

Dois ou mais

(Eds.)

Um organizador

(Org.)

Dois ou mais

(Orgs.)

Um coordenador

(Coord.)

Dois ou mais

(Coords.)

Um compilador

(Comp.)

Dois ou mais

(Comps.)

REFERÊNCIAS



EDIÇÃO
Deve ser indicada a partir da segunda edição, no idioma da publicação nos
textos em português.
Português

2a ed.

3a ed.

4a ed.

5a ed.

20a ed.

Inglês

2nd ed.

3rd ed.

4th ed.

5th ed.

20th ed.

Francês

2e ed.

3e ed.

4e ed.

5e ed.

20e ed.

Alemão

2 Aufl.

3 Aufl.

4 Aufl.

5 Aufl.

6 Aufl.

Italiano

2a ed.

3a ed.

4a ed.

5a ed.

20a ed.

LISTA DE REFERÊNCIAS


PERIÓDICOS DA APA E OUTROS PERIÓDICOS QUE USAM O ESTILO
APA

o

Exige listas de referências e não bibliografias*.
Exige que a lista de referências seja digitada em espaço duplo e com
alinhamento recuado**.

o

Para dissertações e teses seguir o espaçamento indicado pela ABNT
(espaço simples, mas mantenha o alinhamento recuado à direita a partir
da 2ª linha).
*Observe que uma lista de referências cita os trabalhos que apoiam especificamente um artigo. Em
contraste, uma bibliografia cita trabalhos com informações de base ou para leitura adicional e podem
incluir notas descritivas.
**Isto significa que em referências que ocupam mais de uma linha, todas as linhas devem formar um
parágrafo recuado à direita, exceto pela primeira, que se inicia no extremo da margem esquerda.

LISTA DE REFERÊNCIAS


ORDEM DAS REFERÊNCIAS

o

Organize em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor seguido pelas
iniciais dos primeiros nomes;

o

A ordem alfabética para obras sem autor deve se basear na 1º palavra
importante do título;

o

Ordene alfabeticamente os autores entidades, tais como associações ou
órgãos governamentais, pela 1ª palavra significativa do nome;

o

As referências com os mesmos autores na mesma ordem são ordenadas pelo
ano de publicação, sendo a mais antiga primeiro;

o

As referências com o mesmo autor (ou com os mesmos 2 ou mais autores na
mesma ordem) com a mesma data de publicação são alfabeticamente
ordenadas pelo título (excluindo-se o A ou The que segue a data). A única
exceção é para artigos em série (p. ex., Part 1 e Part 2) em que deve-se
ordenar pela série e não alfabeticamente pelo título.
Letras minúsculas são colocadas imediatamente depois do ano. Ex.:
Baheti, J. R. (2001a). Control...
Baheti, J. R. (2001b). Roles of...
Na citação coloca-se o ano com as letras minúsculas, como feito na referência.

TABELAS


Tabelas geralmente mostram valores numéricos ou informações
textuais dispostos de modo organizado em colunas e linhas



Toda tabela deve ser acompanhada por uma nota ao pé da tabela
reconhecendo o autor original e o proprietário dos direitos autorais



Numere todas as tabelas com algarismos arábicos na ordem em que
elas são mencionadas no texto. Ex.: Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 etc.



Exemplo de como citar tabelas no texto (refira-se por seu número com
o “T” em letra maiúscula):

As shown in Table 8, the responses were provided by children with
pretraining... (Como mostra a Tabela 8,…)

COMPONENTES BÁSICOS DE UMA TABELA

TABELAS


Elas podem ter 3 tipos de notas, que são colocadas abaixo da tabela:



notas gerais (indica se a tabela provém de outra fonte, informações relacionadas a
tabela como um todo e explicações das abreviaturas, símbolos etc.);



notas específicas (refere-se a uma coluna, linha ou item em particular);



notas de probabilidade (indica como asteriscos e outros símbolos são usados em uma
tabela para indicar os valores p e assim os resultados dos testes de hipóteses
estatísticas).



As notas gerais são designadas pela palavra Note (Nota), em itálico, seguida
de um ponto. As notas específicas são indicadas por letras minúsculas
sobrescritas (por ex., a,b,c). Exemplos:



Note. The participants... (nota geral)



an=25. bn=42.



* p < .05. ** p < .01. (nota de probabilidade)



As tabelas podem ser apresentadas em espaço simples ou duplo. E deve-se
limitar o uso de linhas horizontais ao que é necessário por motivos de clareza.

(nota específica)

TABELA - EXEMPLO

FIGURAS


Uma figura pode ser um quadro, um gráfico, uma fotografia, um mapa,
um desenho ou qualquer outra ilustração ou representação não textual.



Legendas – é parte integrante da figura; portanto, ela deve ter o
mesmo tipo e proporção dos letreiros que aparecem no resto da figura.
Use iniciais maiúsculas nas principais palavras de uma legenda.



Títulos – serve tanto como explicação quanto como título da figura;
portanto, a figura em si não deve incluir um título. O título deve ser uma
frase curta, porém descritiva.

o

Numere todas as figuras com algarismos arábicos na ordem em que
elas são mencionadas no texto. Ex.: Figura 1, Figura 2, Figura 3 etc.

o

Toda figura deve ser acompanhada por uma nota ao pé da figura
reconhecendo o autor original e o proprietário dos direitos autorais.

FIGURA – EXEMPLO 1

FIGURA – EXEMPLO 2
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