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 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: 
informação e documentação: citações em documentos – 
apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. 

Citações e notas de rodapé. Curitiba: UFPR, 2007. (Normas 
para apresentação de documentos científicos, 3)  
  

   

Citação 



 “Menção de uma informação extraída de outra 
fonte”. (ABNT, 2002).   

   

Citação 



Plágio 



(SPINAK, 2014) 

Plágio 



Localização 
   

  No texto 

     

  Em notas de rodapé 

   

Sistema de chamada 
   

  Sistema autor-data 

     

  Sistema numérico 

 

  

Citação 



Autoria: sobrenome do autor, instituição responsável, nome 
geográfico ou título do documento. 

 

 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação 
pública: a lei geral de licitação – LGL e o regime diferenciado de 
contratação – RDC. São Paulo: Malheiros, 2012.  

  Menção no texto 

 

 

   

  Menção após a ideia do autor ou no final da 
 sentença 

  

   

  

Sistema autor-data 

Moreira e Vernalha (2012) afirmam que... 

As situações tipificadas nos incisos... 
(MOREIRA; VERNALHA, 2012). 



Referências 

 “as referências completas dos documentos citados 

devem figurar na lista de referências, no final do 
capítulo ou artigo ou no final do trabalho, 
dispostas em ordem alfabética de autor” 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 2007, p. 
14) 

   

  

Importante 



 Indicação da fonte: em algarismos arábicos por uma 
numeração única e consecutiva, remetendo para a lista de 
referências ao final do capítulo ou do trabalho, na mesma ordem 
que aparece no texto. 

 
 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação 

pública: a lei geral de licitação – LGL e o regime diferenciado de 
contratação – RDC. São Paulo: Malheiros, 2012.  

 

  Entre parênteses alinhada ao texto 
 
No texto: 

  

Sistema Numérico 

“A LGL permanece válida e eficaz, exceção feita ao RDC (e 
demais normas especiais – como, por exemplo, a Lei 
10.520/2002 – que institui o pregão)”. (1) 



 
   Sobrescrita ao texto após a pontuação 
 

No texto: 
 

  
 
 
Na lista de referências: 
 

Sistema Numérico 

1  MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando 
 Vernalha.    Licitação pública: a lei geral de 
 licitação – LGL e o regime diferenciado de contratação – 
 RDC. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 39. 

“A LGL permanece válida e eficaz, exceção feita ao RDC (e 
demais normas especiais – como, por exemplo, a Lei 
10.520/2002 – que institui o pregão)”.1 



 Citação direta: “Transcrição literal de um texto ou de 

parte dele, conservando a grafia, a pontuação, o uso de 
maiúsculas e o idioma original”. (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ, 2007, p. 15) 

 

 Citação direta longa: com mais de três linhas. 

  a) Transcrição em parágrafo distinto 

  b) Com recuo de 4 cm da margem esquerda 

  c) Sem aspas 

  d) Com letra e entrelinhamento menores que os    
     utilizados  no texto 

  e) Obrigatória a indicação da página  

Tipos de Citação 



  Com uma linha em branco separando a citação dos 

 parágrafos anterior e posterior. 

  

  O ponto final deve ser colocado após a citação (se 
 houver no original) e após a autoria. 

Tipos de Citação 



 Citação direta curta: com até três linhas. 

  a) Transcrição entre aspas duplas ou em itálico 

  b) Com o mesmo tipo e tamanho de letra utilizado no  
     parágrafo do texto no qual está inserida.  

  c) Com obrigatória indicação da página  

Tipos de Citação 



Citação indireta: É o texto redigido pelo autor do trabalho 
com base em ideias de outro autor, devendo reproduzir 
fielmente o sentido do texto original. 

Tipos de Citação 



 Paráfrase: É a expressão da ideia de outro com as 

palavras do autor do trabalho. 

 

  a) Escrita sem aspas 

 

  b) Com o mesmo tipo e tamanho de letra utilizado no 
 texto no qual está inserida 

 

  c) A indicação de página é opcional 

 

   

Tipos de Citação 



 Paráfrase 

Tipos de Citação 



 Condensação: É a síntese de um texto longo, um capítulo, 

uma seção ou parte, sem alterar fundamentalmente a ideia 
do autor. 

 

  a) Escrita sem aspas 

 

  b) Com o mesmo tipo e tamanho de letra utilizado no 
 texto no qual está inserida 

 

  c) A indicação de página é opcional 

Tipos de Citação 



 Citação de citação:É a menção do trecho de um 

documento ao qual não se teve acesso, mas do qual 
se tomou conhecimento apenas por citação em 
outro trabalho. 

Tipos de Citação 

 A Educação de Usuário é uma das funções de destaque da 
moderna biblioteca universitária. Quer seja a forma de 
educação, direta ou indireta, formal ou informal, cuidados 
especiais devem ser dados a cada caso, tendo em vista 
nível e propósitos dos usuários” (BELLUZZO, 1989 apud 
CORRÊA; CRISTIANINI, 2008). 

(BELLUZZO, 1989 apud CORRÊA; CRISTIANINI, 
2008). 



 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação 
pública: a lei geral de licitação – LGL e o regime diferenciado de 
contratação – RDC. São Paulo: Malheiros, 2012.  

   

  Citação na sentença: 

 

 

   

   

  Citação pós-sentença 

  

   

  

Apresentação das Citações 

Autor (Ano, p.) afirmam que... 

As situações tipificadas nos incisos... (AUTOR, 
ANO, p.). 

Moreira e Vernalha (2012) afirmam que... 

As situações tipificadas nos incisos... (MOREIRA; 
VERNALHA, 2012, p.50). 



Um autor 
  

 ROBL FILHO, Ilton Norberto. Conselho Nacional de 
Justiça: estado democrático de direito e accountability. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 278 p.  

   

   
 

 

   

  Citação pós-sentença 

  

   

  

Autoria nas citações 

De acordo com Robl Filho (2013, p.5)... 

“A independência e a accountability são 
elementos da estrutura dos poderes políticos no 
Estado Democrático de Direito”. (ROBL FILHO, 
2013). 



Dois autores 

 

 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. 
Licitação pública: a lei geral de licitação – LGL e o regime 
diferenciado de contratação – RDC. São Paulo: Malheiros, 
2012.  

   
 

 

   

    

   

  

Moreira e Vernalha (2012) afirmam que... 

As situações tipificadas nos incisos... 
(MOREIRA; VERNALHA, 2012). 

Autoria nas citações 



Três autores 

 

 CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. 
Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 

 

   
 

 

   

    

   

  

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007) a 
metodologia... 

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p.15). 

Autoria nas citações 



Mais de três autores 

 

 CANONGIA, Claudia et al. Convergência da inteligência 
competitiva com construção de visão de futuro: proposta 
metodológica de sistema de informação estratégica (SIE). 
DataGramaZero, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, jun. 2001. 
Disponível em: http://www/dgz.org.br/jun01?Art_04.htm . 
Acesso em: 10 jul. 2008. 

 
 

   
 

 

   

    

   

  

Segundo Canongia et al. (2001) a 
convergência... 

(CANONGIA et al., 2001, p.100). 

Autoria nas citações 

http://www/dgz.org.br/jun01?Art_04.htm


Entidade Coletiva 

 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
10520: informação e documentação: citações em 
documentos – apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

 
 

   
 

 

   

    

   

  

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002, p. 
3) a citação... 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002, p.3). 

Autoria nas citações 

(ABNT, 2002, p.3) 



Entidade Coletiva 

 

 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Projeto de 
Emenda Constitucional n. 369/2005 e anteprojeto de lei de 
relações sindicais. FÓRUM NACIONAL DO TRABALHO, 2005, 
Brasília. Reforma sindical, Brasília: Ministério do Trabalho e 
Emprego, 2005.  Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/fnt/PEC_369_de_2005_e_Anteprojeto_
de_Reforma_Sindical.pdf Acesso em 10 ago. 2007. 

 

 

 

   

    

   

  

De acordo com Brasil (2005, p. 3) a lei... 

(BRASIL, 2005, p.3). 

Autoria nas citações 

http://www.mte.gov.br/fnt/PEC_369_de_2005_e_Anteprojeto_de_Reforma_Sindical.pdf
http://www.mte.gov.br/fnt/PEC_369_de_2005_e_Anteprojeto_de_Reforma_Sindical.pdf


Documento sem autoria 

 

 INTRODUÇÃO à pesquisa qualitativa. Tradução: 
Sandra Netz. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

 

 

   

    

   

  

Enquanto na obra Introdução... (2004, p. 
20) a categorização é definida... 

(INTRODUÇÃO..., 2004, p.20). 

Autoria nas citações 



 

  E citação de texto traduzido pelo autor do 
trabalho, usar após a chamada da citação a 
expressão tradução nossa entre parênteses. 

 

 

   

    

   

  

Tradução 



Tradução 



 Nota de referência: É uma nota que indica as fontes citadas 
ou remete a outras partes da obra em que o assunto foi 
abordado. 

 

 A primeira citação de uma obra em nota de rodapé 
deve ter sua referência completa.  

 

   

   

  As citações subseqüentes da mesma obra podem 
aparecer de forma abreviada utilizando-se as expressões 
latinas, desde que estejam na mesma página 

 

 

 

   

    

   

  

Notas de rodapé 



NOTAS DE REFERÊNCIA 

Expressão latina 

/ abreviatura 
Significado Utilização Exemplo* 

Apud Citado por 

É a menção do trecho de um documento ao qual não 

se teve acesso, mas do qual se tomou conhecimento 

apenas por citação em outro trabalho. Essa expressão 

latina pode ser usada tanto no texto como em notas de 

rodapé. 

 
11 KRIZAN, 1999 apud BOSE, 2008. 

Confer. / cf. 
Confira, 

confronte 
3 Cf. MCGEE; PRUSAK, 1998. 

Ibidem / Ibid. Na mesma obra 
Indicado quando se faz citações em sequência de um 

mesmo documento, alterando apenas a paginação. 

_________ 
3 BALESTRIM, 2001, p.17 
4 Ibid., p. 35. 

Idem / Id. Do mesmo autor 
Indicado quando se faz citações de diferentes obras de 

um mesmo autor.  

_________ 
8 YIN, 2005 p. 50. 
9 Id., 2003, p.48 

Loco citato / loc. 

cit. 
No lugar citado 

Indicado para mencionar a mesma página de uma obra 

citada em sequência. 

_________ 
4 QUEYRAS; QUONIAM, 2006, p. 73-74. 
5 QUEYRAS; QUONIAM, loc. cit. 

Opus Citato / op. 

cit. 
Obra citada 

Indicado em seguida ao autor e refere-se à obra citada 

anteriormente, quando a citação se encontra na 

mesma página e com intercalação de outras notas. 

_________ 
8 TYSON, 1998, p. 38. 
9 GARLAND, 1990, p. 42-43. 
10 TYSON, op. cit., p. 40. 

Passim 

Aqui e ali em 

diversas 

passagens 

Indicado para referenciar diversas páginas de uma 

mesma obra. 

_________ 

5 MARCHIORI, 2002, passim. 

Notas de rodapé 



 Nota explicativa: é usada para apresentação de 
comentários, explanações, tradução ou marcas de aparelhos 
e produtos que não possam ser incluídos no texto por 
interromper a linha de pensamento. (UFPR, 2007, p. 43). 

 

   

   

   

 

 

 

   

    

   

  

Notas de rodapé 



 A nota explicativa é feita em algarismos arábicos, devendo 
ser única e consecutiva. Contudo, quando se opta pelo 
sistema numérico, elas devem ser indicadas com outra 
sinalização (asterisco, números romanos, letras, por 
exemplo), para que não sejam confundidas com as notas de 
referência. Seu uso não deve ultrapassar três indicações por 
página. 

 

   

   

   

 

 

 

   

    

   

  

Notas de rodapé 



 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: referências– elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

 

  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação 
e documentação: citações em documentos – apresentação. Rio de Janeiro, 
2002. 

 

 SPINAK, Ernesto. Ética editorial: os intelectuais também tem que fazer 
referências bibliográficas. Scielo em Perspectiva, São Paulo, 28 abr. 2014. 
Disponível em: http://blog.scielo.org/blog/2014/04/28/etica-editorial-os-
intelectuais-tambem-tem-que-fazer-referencias-bibliograficas/#.U2gOVfldUzc 
Acesso em: 5 maio 2014. 

  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Citações e 
notas de rodapé. Curitiba: UFPR, 2007. (Normas para apresentação de 
documentos científicos, 3). 

  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Referências. 
Curitiba: UFPR, 2007. (Normas para apresentação de documentos científicos, 
4).  
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