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APA 5th edition
American Psychological Association
O estilo APA segue as convenções estabelecidas pela American Psychological Association no
manual Publication Manual of the American Psychological Association da edição mais recente.
Este estilo é usado na área das Ciências Sociais.
O estilo da APA segue o sistema Harvard autor-data, em que se usa apenas o apelido do autor
seguido da data de publicação.

Site oficial:
http://www.apastyle.org/

Citação no texto
Single author - (Author, year of publication)
Multiple authors - (Author &, year of publication)
In all subsequent citations per paragraph - (First author, et al., year of publication)

Ex.:
(Matthews, 1999)
(Lawson & Green, 1997)
(Freire, et al., 2008)

Referência Bibliográfica
Livro
Author. (Year). Title. City: Publisher.

Ex.:
Matthews, J. (1999). The art of childhood and adolescence: The construction of meaning. London,
England: Falmer Press.
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Artigo científico impresso
Author. (Year). Title. [Type of Article]. Journal, Volume(Issue), Pages.

Ex.:
Kyratsis, A. (2004). Talk and interaction among children and the co-construction of peer groups
and peer culture. Annual Review of Anthropology, 33(4), 231-247.

Artigo científico electrónico
Author. (Year). Title. Periodical Title, Volume(Issue), Pages. Retrieved from URL. doi:

Ex.:
1. Com DOI
Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies
for university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 59 (4), 286-295.
doi:10.1037/1065 -9293.59.4.286
2. Sem DOI
Colvin, G. (2008). Information worth billions. Fortune, 158 (2), 73-79. Retrieved from
http://search.ebscohost.com/

Site
Author. (Year, Last Update Date). Title. Series Title. Retrieved
Date, from URL

Ex.:
National Renewable Energy Laboratory. (2008). Biofuels. Retrieved May 6, 2008, from
http://www.nrel.gov/learning/re_biofuels.html
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Dicas
1. Na referência bibliográfica utiliza-se o “&” sempre que a obra tem mais do que um autor.
2. Confira sempre a posição dos elementos da referência bibliográfica quando exportados do
EndNote.
3. Usa-se a p. ou pp. para indicação de páginas nos artigos de publicações periódicas, mas não se
usam os prefixos vol. e nº especialmente em revistas. Estas abreviaturas são apenas usadas em
enciclopédias ou capítulos de livros, como se pode verificar nos exemplos abaixo:
a)- Capítulo de um livro:
Ex. Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. In T. Magrini (Ed.),
Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago: University of
Chicago Press.
b)- Enciclopédia
Sadie, S., & Tyrrell, J. (Eds.). (2002). The new Grove dictionary of music and musicians (2nd ed.,
Vols. 1-29). New York: Grove
4. Sempre que o artigo electrónico disponha de um identificador do objecto digital - DOI, o estilo
APA, recomenda que este seja referido. O DOI não é uma ligação estável ao artigo digital. Este é
constituído por um código alfanúmerico longo, que geralmente se encontra na primeira página
do artigo. Nos casos em que não existe DOI, coloca-se o URL.
5. A lista de referências bibliográficas é organizada alfabeticamente pelo último nome do autor.
Nos casos em que não há autor, as referências são colocadas alfabeticamente pelo título na
mesma lista.
6. Os exemplos de referências bibliográficas aqui apresentados são os da 5ª edição. Para
conhecer os novos exemplos da 6ª edição consulte o capítulo 7 do Publication Manual of the
American Psychological Association.

Outros Tutoriais :
http://www.library.cornell.edu/sites/default/files/apa_2010update.pdf
http://www.library.uq.edu.au/faqs/endnote/apa6th_guide.pdf
http://libguides.murdoch.edu.au/content.php?pid=63242&sid=466313
http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm
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