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O QUE É CITAÇÃO ? 

A NBR 10520 (2002 p. 1), afirma que citação é a “Menção de uma 

informação extraída de outra fonte.” e se refere a trechos transcritos ou 

informações retiradas das publicações consultadas para a realização do 

trabalho, introduzidas no texto com o propósito de esclarecer ou 

complementar as ideias do autor, sempre respeitando os direitos autorais. 
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POR QUE CITAR? 

A citação serve para embasar o seu ponto de vista, por 

isso fazer uma citação é necessário para cumprir questões 

éticas, dando credibilidade ao autor e  ao que você 

escreveu. 
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CITAÇÃO INDIRETA 

  As citações são indiretas quando o texto é  baseado na obra do autor, e a indicação da   página após o ano é opcional. 

 

EXEMPLO:  

A divulgação da ciência ainda é um problema de grande complexidade (MORA, 2003). 
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CITAÇÃO DIRETA 

Transcrição textual de parte do autor consultado curta (com até três linhas) ou 

longa (mais de três linhas).  

  

EXEMPLO: 

De acordo com King e Tenopir (1998, p. 176) “Os artigos de revistas acadêmicas são lidos com muito 

mais frequência que qualquer outro tipo de publicação.” 

  

Os artigos de revistas acadêmicas são lidos com muito mais frequência que qualquer outro tipo de 

publicação.” (KING; TENOPIR, 1998, p. 176). 
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CITAÇÃO DIRETA LONGA 

As citações longas devem se destacar do restante do texto em parágrafo 

independente, recuado 4 cm da margem esquerda. Devem ter a fonte menor do 

que a utilizada no texto, espaçamento simples entre as linhas e o uso de aspas não 

é permitido.  

EXEMPLO: 

  A respeito da responsabilidade social do cientista, Candotti (2002, p.17), comenta: 

 

 

 

 



4 EXEMPLOS:  

Conforme King e Tenopir (1998, p. 176) “Os artigos de revistas acadêmicas são lidos com muito mais 

frequência que qualquer outro tipo de publicação.” 

 

“Os artigos de revistas acadêmicas são lidos com muito mais freqüência que qualquer outro tipo de 

publicação.” (KING; TENOPIR, 1998, p. 176).                  

 

Na lista de Referências 

KING, Donald W.; TENOPIR, Carol. A publicação de revistas eletrônicas: economia da  produção, 
distribuição e uso. Ciência da Informação, Brasília,  v. 27, n.2, p. 176- 182, maio/ago. 1998. 
 

CITAÇÃO COM 2 AUTORES  

LISTA DE REFERÊNCIAS 



4 

CITAÇÃO COM SOBRENOMES IGUAIS DE AUTORES 

No caso de sobrenomes iguais, acrescentam-se as iniciais dos prenomes, e se 
ainda houver coincidência, indica-se os prenomes por extenso: 
 
                        (MARTINS, H., 2009)                            (LACERDA, João,1998) 
                                                                                                                                                        
                        (MARTINS,O.,2007)                              (LACERDA, Ana,1982) 
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CITAÇÃO COM MESMO SOBRENOME E DATA DE AUTOR 

Em caso de obras de mesmo autor ou homônimo e com datas iguais, 
acrescenta-se uma letra à data. 
 
                                               (MARINHO,2000a)  
 
                                               (MARINHO,2000b) 
                         



De acordo com Elias (1995 apud Facina, 2004, p. 11), “*...] o conceito de civilização 
refere-se a uma grande variedade de coisas e traduz a consciência que a sociedade 
ocidental, desde o século XVIII, tem de si mesma, julgando-se superior a sociedades 
mais antigas ou às consideradas primitivas.”  
 
Referência da obra consultada: 
FACINA, Adriana. Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

CITAÇÃO DE CITAÇÃO 
Obra não 

consultada 

Citado 
por  

Obra 
consultada 



INDICAÇÃO DE AUTORIA  (ENTRE PARÊNTESE) 

1 autor  

(CHAVIENATO, 2007)  

2 autores  

(SOUZA; MORAES , 2017)  

3 autores  

(BARTRA; ORTIZ; LACERDA, 2000) 

 + 3 autores  

(SILVA et al., 1982, p. 76)  

Título  

(O DESENVOLVIMENTO... 1998) 

Entidade  

(UNIVERSIDADE NILTON LINS... 2020) 



INDICAÇÃO DE AUTORIA  (NO TEXTO) 

1 autor  

Segundo Chiavenato(2007)  

2 autores  

Segundo Souza e Moraes (2017)  

3 autores  

Bartra, Ortiz e Lacerda afirmam 

 + 3 autores  

De acordo com SILVA et al.( 1982, p. 76)  

Título  

O DESENVOLVIMENTO... (1998) 

Entidade  

UNIVERSIDADE NILTON LINS (2020) 
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ACESSE O GUIA DE NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS 

ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE NILTON LINS 
 (em atualização): 

https://universidadeniltonlins.com.br/biblioteca/ 

https://universidadeniltonlins.com.br/biblioteca/


 
 

 

BIBLIOTECA ADERSON DUTRA 
 

 

Contatos: 

Tel: (92) 3643-2053 

E-mail: biblioteca@niltonlins.br 

 


