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TIPOS DE CITAÇÕES
Citação direta: transcrição dos conceitos do autor consultado.
Podem ser curtas (até três linhas) ou longas (mais de três linhas).
Citação indireta ou Paráfrase: é o texto redigido pelo autor do
trabalho com base em ideias de outro(s) autor(es), que deve,
contudo, traduzir fielmente o sentido do texto original.
Citação de citação: transcrição direta ou indireta de um texto
em que não se teve acesso ao original.
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CITAÇÃO: alguns cuidados
Não iniciar e nem terminar um texto com citação.
Entre uma citação e outra deve-se fazer um comentário.
A literatura deve apenas dar cientificidade (embasamento)
ao texto.
Toda citação deve ser acompanhada da autoria. Pois citar
algo e não referenciar a fonte é plágio e plágio é crime (Lei
9610/98 – Direitos autorais).
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CITAÇÃO DIRETA CURTA
Citações com até três linhas.
Devem aparecer no corpo do texto com mesmo tamanho e fonte.
Devem estar entre aspas duplas, precedidas ou sucedidas pela
indicação de autoria.
Ao citar algo que já está entre aspas no texto, transcrever para o
trabalho entre aspas simples. Exemplo:
“os chamados ‘atletas de finais de semana’ são os que mais sofrem
lesões.”
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CITAÇÃO DIRETA CURTA – AUTOR DATA
Exemplo:
Marques (2000, v. 4, p. 209) ao tratar do conceito de
recurso, assevera que “para as partes, o recurso é um direito
processual subjetivo, de caráter abstrato, tendente a obter o
reexame da decisão em que ficou convencida.”
OU
Ao tratar do conceito de recurso, assevera que “para as
partes, o recurso é um direito processual subjetivo, de
caráter abstrato, tendente a obter o reexame da decisão em
que ficou convencida” (MARQUES, 2000, v. 4, p. 209).

5

CITAÇÃO DIRETA LONGA
Devem ser transcritas em bloco separado do texto.
A frase que as antecede deve terminar em dois pontos (:).
O texto citado é apresentado sem aspas.
Recuo de 4 cm a partir da margem esquerda.
Parágrafo simples e justificado.
Fonte menor (recomenda-se 9 ou 10).
Um espaço em branco de 1,5 cm antes de depois da
citação.
Inicia-se com letra minúscula, com exceção a nomes
próprios.
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CITAÇÃO DIRETA LONGA – AUTOR DATA
Exemplo:
Referindo-se a produção do conhecimento e o direito autoral, Pedroso
(2011, p. 7) recomenda:
observar que uma citação deve sempre se apresentar acompanhada da
referência. O direito autoral deve ser preservado, o que também assegura a
legitimidade da ideia que você utilizou como embasamento em seu trabalho. O
destaque se dá para uma rápida localização e uma melhor compreensão da
relação entre o texto e a citação.
OU
observar que uma citação deve sempre se apresentar acompanhada da
referência. O direito autoral deve ser preservado, o que também assegura a
legitimidade da ideia que você utilizou como embasamento em seu trabalho. O
destaque se dá para uma rápida localização e uma melhor compreensão da
relação entre o texto e a citação (PEDROSO, 2011, p. 7).
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CITAÇÃO INDIRETA OU PARÁFRASE
É o texto redigido pelo autor do trabalho com base em ideias
de outro(s) autor(res), que deve, contudo, traduzir fielmente o
sentido do texto original. A citação indireta pode aparecer sob
a forma de paráfrase ou de condensação, porém jamais
dispensa indicação da fonte.
No caso de paráfrase a indicação do número da página é
opcional.
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CITAÇÃO INDIRETA OU
PARÁFRASE – AUTOR DATA
Exemplo:
Segundo

Fulanesi

(2011),

com

as

inovações

das

telecomunicações, a disseminação e o acesso às pesquisas
científicas tem sido ágil e eficiente, facilitando com isso a geração
de novas descobertas e novos conhecimentos.
OU
Com as inovações das telecomunicações, a disseminação e o
acesso às pesquisas científicas tem sido ágil e eficiente, facilitando
com isso a geração de novas descobertas e novos conhecimentos
(FULANESI, 2011).
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Citações indiretas de vários autores e anos
Citações indiretas de vários autores em diversos anos, e mencionados
simultaneamente devem ser separados por vírgula (,) na forma textual e por
ponto-e-vírgula (;) no final da citação, em ordem alfabética:
Alves (2005), Costa (1996) e Prevedelo (1959 ).
OU
(ALVES, 2005; COSTA,1996; PREVEDELO,1959 ).

Obra sem indicação de autoria
Inicia-se a indicação da fonte pela primeira palavra do título em maiúsculo, seguida de
reticências, da data de publicação e das páginas:
O planejamento estratégico na administração pública (2007, p. 40).
OU
(O PLANEJAMENTO..., 2007, p. 40).
NBR 10520:2002
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Obra com entidade como autora
A indicação da autoria dá-se pelo nome por extenso, em letra maiúscula, seguida da
data de publicação e das páginas:
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2013, p. 4).
OU
(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, 2013, p. 4).

Coincidência de sobrenomes de autores
Se houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as iniciais de
seus prenomes; permanecendo a coincidência, colocam-se os prenomes por
extenso:

NBR 10520:2002

(FERREIRA, S., 2004)

(FERREIRA, Silvio, 2004)

(FERREIRA, L., 2004)

(FERREIRA, Sidney, 2004)
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Coincidência no ano das publicações

 Se houver coincidência no ano das publicações de um mesmo autor,
deve-se distingui-las com o acréscimo de letras minúsculas, após a data e
sem espacejamento.
 No

elemento

Referências

as

obras

devem

ser

mencionadas

separadamente.
De acordo com Fulanesi (2005a, p. 18) a gestão do conhecimento
Organizacional [...].

Fulanesi (2005b, p. 90) destaca que a utilização de tecnologias para
o compartilhamento de informações e conhecimento [...].

NBR 10520:2002
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Citações indiretas de um mesmo autor e anos diferentes

Citações indiretas de um mesmo autor em diversos anos, e
mencionados simultaneamente, têm as suas datas separadas por
vírgula:

(ALVES, 1998, 1999, 2000)

OU

Alves (2001, 2005, 2006)

NBR 10520:2002
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CITAÇÃO DE CITAÇÃO
É a menção de um documento ao qual não se teve acesso,
mas que se tomou conhecimento por meio de outro trabalho.

Deve ser evitado, procurando-se sempre chegar ao
documento original.

Referencia-se o documento consultado.
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CITAÇÃO DE CITAÇÃO – AUTOR DATA
Exemplo:
Segundo Eneil e Kastin (2001 apud NOUVAES, 2009, p. 39) “ter
metas definidas, é imprescindível para que as pessoas alcancem a
satisfação na vida”.
OU
Para “ter metas definidas, é imprescindível para que as
pessoas alcancem a satisfação na vida” (ENEIL; KASTIN, 2001 apud
NOUVAES, 2009, p. 39).
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CITAÇÃO DE CITAÇÃO – AUTOR DATA
Autor que citou
o outro

Segundo Eneil e Kastin (2001 apud NOUVAES, 2009, p. 39) “ter metas
definidas, é imprescindível para que as pessoas alcancem a satisfação na
vida”.

Autores da
ideia

NBR 10520:2002

Citado
por
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ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS
As referências são compostas de elementos como: autor, título, edição, local, editora
e data de publicação.

 As referências devem ser alinhadas à margem esquerda do texto, com espaço
simples entre linhas e separadas umas das outras por um espaço simples.
 A letra deve ser tamanho 12 e o tipo da fonte deve ser o mesmo utilizado no texto.
 Os recursos negrito, itálico ou sublinhado devem ser uniformes em todas as
referências.
 Se utilizar nome abreviado, as demais referências devem ser padronizadas.
 As referências podem aparecer em notas de rodapé, no fim do texto ou de capítulo
e em listas de referências ao final do trabalho.

NBR 6023:2002

17

MODELOS DE REFERÊNCIAS
LIVRO
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, ano. Número
de páginas (opcional).
KONEMAN, Elmer W. et al. Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. 2. ed.
São Paulo: MEDSI, 2001. 1465 p.

 Em casos que não for possível a identificação do local de e/ou editor, utiliza-se a
expressão sine loco [S.l.] para local e sine nomine [s.n.] para editor, abreviadas e
entre colchetes.
SILVA, P. Exemplos de referências bibliográficas: uma tentativa. 2. ed. [S.l]: Epifânias, 2011.
SILVA, P. Exemplos de referências bibliográficas: uma tentativa. 2. ed. Curitiba: [s.n.], 2011
SILVA, P. Exemplos de referências bibliográficas: uma tentativa. 2. ed. [S.l : s.n], 2011.

NBR 6023:2002
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MODELOS DE REFERÊNCIAS
CAPÍTULO DE LIVROS
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). In: AUTOR (função na obra, se
houver indicação). Título da obra: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, ano.
Página inicial e final.
PRADO, Regis. Atentado violento ao pudor. In: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado
de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2008. cap. 4, p. 8-16.

Nos casos em que o autor do capítulo for o mesmo do livro:
BITENCOURT, Cezar Roberto. Atentado violento ao pudor. In:_____. Tratado de direito
penal. São Paulo: Saraiva, 2008. cap. 4, p. 8-16.

Traçado de 6
espaços.

NBR 6023:2002

O negrito deve destacar o
título da obra e não do
capítulo!
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MODELOS DE REFERÊNCIAS
TCC, DISSERTAÇÃO E TESE

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Ano. Quantidade de folhas.
Tipo de documento (grau) – vinculação acadêmica, local, data da defesa.
PEREIRA, Edmeire Cristina; VALLE, Bortolo; PAVÃO, Zélia Milléo. A biblioteconomia
brasileira na nova ordem mundial: a globalização da economia. 1994. vi, 92 f.
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Didática do Ensino Superior) Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 1994.

Para documentos retirados da Internet acrescentar após a referência:
Disponível em: <endereço completo>. Acesso em: dia mês ano.

NBR 6023:2002
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MODELOS DE REFERÊNCIAS
ARTIGO DE PERIÓDICO IMPRESSO
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, Local, volume,
número, página inicial e final, data de publicação.
SCROFERNEKER, Cleusa Maria Andrade. Os (Des) caminhos da comunicação na
implantação do programa de qualidade total da universidade brasileira. Educação
Brasileira, Brasília, v. 23, n. 46, p.75-91, jan./jun. 2001.

ARTIGO DE PERIÓDICO ON-LINE
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, Local, volume,
número, página inicial e final, data de publicação. Disponível em: <endereço
completo>. Acesso em: dia mês ano.

GHETTI, P. S. Messianismos em conflito: interpretação teológico-política de
os sertões. Lua Nova, São Paulo, n. 80, p. 127-149, 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ln/n80/06.pdf>. Acesso em: 6 set. 2011.
NBR 6023:2002
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MODELOS DE REFERÊNCIAS
ARTIGO DE PERIÓDICO ON-LINE COM DOI
Acrescenta-se no final da referência o DOI.
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, Local, volume,
número, página inicial e final, data de publicação. Disponível em: <endereço
completo>. Acesso em: dia mês ano. DOI
HARRIS, P. K.; HUTCHINSON, K. M.; MORAVEC, J. The use of Tympanometry and
Pneumatic Otoscopy for Predicting Middle Ear Disease. Am Journal of Audiol, v. 14, p.
3-13, jun. 2005. doi:10.1044/1059-0889(2005/002)

ARTIGOS OU MATÉRIA DE JORNAL
SOBRENOME, Nome. Título do artigo ou matéria de jornal. Título do jornal, Local de
publicação, data (dia, mês, ano). Número ou título do caderno, seção, suplemento, etc.,
página(s) do artigo referenciado, número de ordem da(s) coluna(s).
AMORA, Dimmi; CABRAL, Maria Clara. CGU revela desvio de R$ 682 milhões nos
transportes: as irregularidades mais graves ocorreram no DNIT e na Valec;
Controladoria-Geral não apontam responsáveis. Folha de São Paulo, São Paulo, 9 set.
2011. Poder, p. A6.
NBR 6023:2002
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MODELOS DE REFERÊNCIAS

SLIDES, TRANSPARÊNCIAS, CARTAZES, ETC.
Os elementos essenciais são: autor, título (quando não existir, deve-se atribuir uma
denominação ou a indicação [Sem título], entre colchetes), data e especificação do
suporte. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência
para melhor identificar o documento.

SOBRENOME, Nome. Título. Ano. Número de slides ou transparências. Notas
específicas (se houver).
FULANESI, Red. Estudos de normalização. 2009. 105 slides. Apresentação em Power
Point .

NBR 6023:2002
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MODELOS DE REFERÊNCIAS

TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS

SOBRENOME, Nome. Título. In: NOME DO EVENTO, número, ano, local. Título
(Anais, Proceedings ou Resumos)... . Local: Editora, ano. Página inicial e final.
SANTOS, Juliano Farias dos. Análise da história do Brasil. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE HISTÓRIA, 9., 2011, Curitiba. Anais... Curitiba: Atlas, 2011. p. 15-25.

Para o exemplo trata-se do IX Congresso ...
O número romano deve ser substituído por
números arábicos e a numeração vem após
o título do evento separado por vírgula.

NBR 6023:2002
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MODELOS DE REFERÊNCIAS
NOTAS DE AULA (TRABALHOS NÃO PUBLICADOS)
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo, Local, Ano. Nota de especificação do trabalho.
TAL, Fulano de. Capacitação nas bases de dados do Portal CAPES, Curitiba, 2010.
Palestra realizada na PUCPR, Campus Curitiba em 29 maio 2010.
TAL, Fulano de. Estratégia de marketing pessoal. Aula ministrada na PUCPR, Curitiba,
2010. (informação verbal).

PALESTRAS
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo, Local, Ano. Nota de especificação do trabalho.
CUNHA, Maria Isabel da; WACHOWICZ, Lilian Anna. Palestra: avaliação da
aprendizagem no ensino superior. Curitiba: Laboratório Pedagógico de Comunicação
PUCPR, 1999.

NBR 6023:2002
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MODELOS DE REFERÊNCIAS
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Por possuírem “caráter informal, interpessoal e efêmero, e desaparecerem rapidamente”,
não se recomenda o seu uso como fonte científica, devendo-se restringir à sua
utilização, somente quando não se dispuser de nenhuma outra fonte para abordar o
assunto.
As informações devem ser retiradas, sempre que possível, do cabeçalho da mensagem
recebida. Quando o e-mail for cópia, poderá ser acrescentado os demais destinatários
após o primeiro, separados por ponto e vírgula.
SOBRENOME, Nome do destinatário. Título [mensagem pessoal]. Informação do e-mail
de quem recebeu a informação e data de recebimento.
ALMEIDA, M. P. S. Fichas para MARC [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<mtmendes@uol.com.br> em 12 jan. 2002.

NBR 6023:2002
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MODELOS DE REFERÊNCIAS

LEGISLAÇÃO
Compreende: Constituição, emendas constitucionais, textos legais infraconstitucionais (lei
complementar e ordinária, medida provisória, decreto em todas as formas, resolução do
Senado Federal) e normas emanadas das entidades públicas e privadas (ato normativo,
portaria, resolução, ordem de serviço, instrução normativa, comunicado, aviso, circular,
decisão administrativa e outros.
JURISDIÇÃO (Nome do país, estado ou município). Título e numeração, data e dados da
publicação.
BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 9, de 09 de novembro de 1995. Lex:
legislação federal e marginália, São Paulo, v. 59, p. 1966, out./dez. 1995.
BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Brasília, 2006. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 30 ago.
2009.

NBR 6023:2002
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CURITIBA. Prefeitura Municipal. Lei Ordinária de Curitiba-PR, nº 13801 de 25/08/2011.
Curitiba, 2011. Disponível em: <http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl>.
Acesso em: 6 set. 2011.
BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo : Saraiva, 1995.
PARANÁ. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Lei 12726 - 26 de Novembro de
1999. Diário Oficial, n. 3116, Curitiba, 5 out. 1989. Disponível em:
<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=10
&retira>. Acesso em: 20 jul. 2012.

MEDIDA PROVISÓRIA
BRASIL. Medida provisória no 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diário Oficial [da]
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p.
29514.

PORTARIA
BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria n. 8, de 08 de maio de 1996- NR 07. Altera Norma
Regulamentadora NR-7- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Diário Oficial
da República Federativa do Brasil, Brasília, v. 134, n. 91, p. 8202, 13 de maio 1996.

NBR 6023:2002
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MODELOS DE REFERÊNCIAS

JURISPRUDÊNCIA
Compreende súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças e demais decisões judiciais.
A referência deve ser feita de acordo com o tipo de publicação (livro, periódico),
impressa ou em formato eletrônico.
JURISDIÇÃO. Órgão judiciário competente. Título (natureza da decisão ou ementa) e número,
partes envolvidas (se houver), relator, local, data e dados da publicação.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº 181.636-1, da 6ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Lex:
jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, mar
1998.
BRASIL. Tribunal Regional Federal. Súmula nº 14. Não é admissível por ato administrativo
restringir em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. In: ______. Súmulas.
São Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p. 16.
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MODELOS DE REFERÊNCIAS

NORMA REGULAMENTADORA (NR)
BRASIL. NR-17 – Ergonomia. In: SEGURANÇA e medicina do trabalho: Lei n.6.514, de 22 de
Dezembro de 1977, normas regulamentadoras(NR) aprovadas pela portaria n.3.214, de Junho
de 1978, normas regulamentadoras rurais. 54. ed. São Paulo: Atlas, 2004. (Manuais de
legislação Atlas). p. 229-232.

PATENTE
EMBRAPA Unidade de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação Agropecuária
(São Carlos, SP). Paulo Estevão Cruvinel. Medidor digital multissensor de temperatura para
solos. BR n. PI 8903105-9, 26 jun.. 1989, 30 maio 1995.
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DOCUMENTO EXCLUSIVO EM MEIO ELETRÔNICO
Inclui bases de dados, listas de discussão, BBS (site), arquivos em discos rígidos,
programas, e mensagens eletrônicas entre outros

AUTOR(ES), título do serviço ou produto. Versão (se houver). Descrição física do meio eletrônico.

MICROSOFT Project for Windows 95. Version 4.1. [S.l.]: Microsoft Corporation, 1995. CDROM.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. Biblioteca Central. Guia de
normalização para trabalhos acadêmicos. Curitiba, 2011. Disponível em:
<http://www.pucpr.br/arquivosUpload/1237276711306867476.pdf. Acesso em: 20 jul.
2011.
ESPÉCIES da Mata Atlântica: banco de dados. Disponível em:
<http://www.bdt.org.bdt/mataatlântica/espécies.>. Acesso em: 25 nov. 2010.

NBR 6023:2002
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REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: artigo em publicação periódica científica
impressa : apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação : referências:
elaboração. Rio de Janeiro, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: informação e documentação : numeração
progressiva das seções de um documento escrito : apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: informação e documentação : resumo :
apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação : citações em
documentos : apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12225: informação e documentação : lombada :
apresentação. Rio de Janeiro, 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação : trabalhos
acadêmicos : apresentação. Rio de Janeiro, 2011.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e documentação: projeto de
pesquisa : apresentação. Rio de Janeiro, 2005.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de
Janeiro: IBGE, 1993. 61 p.
32

CONTATOS

Biblioteca Central
bib.referencia@pucpr.br
Informações: (41)3271-1735
Referência: (41) 3271-1667

Biblioteca Câmpus
Londrina
biblioteca.londrina@pucpr.br
(43) 3372-6012 /(43) 33726011

Biblioteca Hospital
Universitário Cajuru
biblioteca.cajuru@pucpr.br
(41) 3360-2701

Biblioteca Câmpus Maringá
biblioteca.maringa@pucpr.br
(44) 3026-2322 - Ramais
8511/8531

Biblioteca Centro de
Formação de Tecnólogos
biblioteca.tecnologos@pucpr.br
(41) 3233-5100 - Ramal 5121

Biblioteca Câmpus São
José dos Pinhais
biblioteca.csjp@pucpr.br
(41) 3299-4320 / 3299-4322

Biblioteca Círculo de Estudos
Bandeirantes
circulo.bandeirantes@pucpr.br
(41) 3222-5193 / 3323-6610

Biblioteca Câmpus Toledo
biblioteca.toledo@pucpr.br
(45) 3277-8604

Elaboração: Maria Teresa Alves Gonzati – Bibliotecária – CRB9/1584 Reelaboração e alterações: Teresinha Teterycz Bibliotecária CRB9/171
Todos os direitos reservados à Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Sistema Integrado de Bibliotecas, 2012.
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