APA 6th

2015

Citar e referenciar: estilo bibliográfico APA 6th
Manual para a realização de citações em texto e referências
bibliográficas tendo em conta a tipologia de documento
consultada, segundo o estilo bibliográfico APA 6th.

APA 6th

APA 6th
C I TA R E R E F E R E N C I A R : E S T I L O B I B L I O G R Á F I C O A PA 6 T H

Sumário
BREVE APRESENTAÇÃO ....................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO.
1. INDICAÇÕES GERAIS..............................................................................................................2
2. CITAÇÕES EM TEXTO .............................................................................................................3
2.1 A regra ........................................................................................................................................................ 3
2.2 Autoria na citação ..................................................................................................................................... 4
2.3 Citações ambíguas .................................................................................................................................... 6
2.4 Citações indiretas ...................................................................................................................................... 6
2.5 Citações diretas ......................................................................................................................................... 7
2.6 Citação de citação .................................................................................................................................... 9
3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...........................................................................................10
3.1 A regra ..................................................................................................................................................... 10
3.2 Autoria nas referências bibliográficas............................................................................................... 11
3.3. Referências bibliográficas por tipologia de documento............................................................... 11
3.3.1 Em formato digital ........................................................................................................................... 12
3.3.2 Em formato impresso ....................................................................................................................... 17
4. GESTOR DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: MENDELEY ....................................................20
4.1 Citações em texto ................................................................................................................................... 20
4.2 Referências bibliográficas .................................................................................................................... 21
5. TUTORIAIS | MANUAIS .......................................................................................................22
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...........................................................................................22

Página 1

APA 6th

O estilo APA (American Psychological Association) é um sistema de citação autor-data aplicada na área
das Ciências Sociais e Humanas.
O presente manual é baseado no Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition1 e,
oferece um conjunto de diretrizes gerais para a realização de citações em texto e referências bibliográficas.

+ info.:
http://www.apastyle.org/
http://blog.apastyle.org/

1. INDICAÇÕES GERAIS
A informação que se segue pretende fornecer indicações e dicas importantes para a realização de citações em
texto e das respetivas referências bibliográficas.


A informação presente neste manual segue as indicações do Publication Manual of the American
Psychological Association (6th edition), não tendo sido realizadas adaptações;



Ao longo dos exemplos apresentados neste manual, não foi considerada a tradução ou adaptação
para português dos termos fixos na construção de citações em texto e referências bibliográficas.
Foram por isso aplicados os termos indicados pela APA6th;
Exemplo:





Craik & Lockhart | Antony and Barlow
(…) Retrieved from http://books.google.pt/books?id=FCTyAgAAQBAJ
(…) Master’s thesis
(…) Doctoral dissertation



Considera-se que estes termos podem figurar na língua em que é escrito o documento, pelo que a
tradução dos termos fixos é uma opção do utilizador. Se utiliza um programa para gestão de
referências bibliográficas pode optar pela modificação do estilo original APA 6th ou pela alteração
manual (depois de quebrar as ligações, das citações e referências bibliográficas, ao programa de
gestão).



São apresentados em seguida alguns exemplos de tradução e adaptação para português:

& | and = e

Retrieved from = Disponível em

Master’s thesis = Dissertação de mestrado

Doctoral dissertation = Tese de doutoramento

1 American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. Washington DC,
USA: APA.
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As citações em texto e a lista de referências bibliográficas devem ser elaboradas de forma
consistente, sendo que as opções tomadas relativas ao estilo a aplicar ou à adaptação do mesmo
devem ser respeitadas ao longo de todo o documento, de forma a criar uniformidade e clareza na
estrutura;



São vários os programas disponíveis para a gestão de referências bibliográficas que permitem ao
utilizador a inserção de citações em texto e a criação da lista de referências bibliográficas de forma
automatizada. Neste manual são apresentados exemplos dos formulários a preencher no programa
Mendeley para as diferentes tipologias de documentos. Para mais informação sobre o Mendeley
consulte o ponto 4 deste manual.

2. CITAÇÕES EM TEXTO
A citação em texto no estilo bibliográfico APA 6th assume a forma autor-data.
Uma citação é uma forma abreviada de fazer referência no texto a conteúdo de outro autor e deve conter
toda a informação necessária para permitir uma correspondência inequívoca entre si e as respetivas
referências bibliográficas no final do documento.
Podem considerar-se três formas de realizar as citações:





citação direta – transcrição literal do texto do autor;
o breve
o extensa
citação indireta - transmissão da ideia por palavras próprias;
citação de citação - quando não se tem acesso ao texto original.

2.1 A regra
Segundo o estilo bibliográfico APA 6th a citação em texto segue as seguintes regras:
a) O sistema de citação usado é autor-data, sendo que os elementos devem ter a seguinte ordem:
o apelido do autor, ano de publicação do documento e tratando-se de uma citação direta os
números das páginas citadas;
o a informação é colocada entre parênteses curvos.
b) No caso da introdução de mais do que uma citação ao mesmo tempo, cada citação é separada por
ponto e vírgula e são ordenadas alfabeticamente, sendo que são incluídas todas as citações num único
parêntesis curvo.
Exemplo:
a) (Silva, 2010, p. 25)
b) (Craik & Lockhart, 1972; Goldfried, 2013; Pacula, Meltzer, Crystal, Srivastava, & Marx, 2014)
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2.2 Autoria na citação
Segundo a APA 6th as normas para a citação de autores no texto variam segundo:



o número de autores da obra citada;
frequência com que a mesma obra é citada ao longo do documento, sendo que, em alguns casos, a 1ª
vez que é citada, a autoria assume uma forma e nas vezes seguintes a autoria dessa mesma citação é
apresentada de outra forma.

A informação da autoria pode figurar na citação em texto dentro de parêntesis ou fora dos mesmos, os
exemplos que se seguem apresentam as regras para apresentação da autoria na citação em texto:

Autoria

1ª citação no texto

2ª e seguintes
citações

Exemplo

1 autor

(Apelido do autor,
Ano de publicação)

(Apelido do autor,
Ano de publicação)

(Dionísio, 2009)

ou

ou

Apelido do autor
(ano de publicação)

Apelido do autor
(ano de publicação)

Dionísio (2009)

(Apelido do autor1
& Apelido do autor
2, Ano de
publicação)

(Apelido do autor1 &
Apelido do autor 2,
Ano de publicação)

(Antony & Barlow, 2011)

ou

ou

Apelido do autor1
and Apelido do
autor 2 (Ano de
publicação)

Apelido do autor1
and Apelido do autor
2 (Ano de
publicação)

Antony and Barlow (2011)

(Apelido do autor1,
Apelido do autor 2,
& Apelido do autor
3, Ano de
publicação)

(Apelido do autor1
et al., Ano de
publicação)

(Linley, Harrington, & Garcea, 2010)

ou

ou

Apelido do autor1,
Apelido do autor 2,
and Apelido do
autor 3 (Ano de
publicação)

Apelido do autor1
et al. (Ano de
publicação)

Linley, Harrington, and Garcea (2010)

(Apelido do autor1
et al., Ano de
publicação)

(Apelido do autor1
et al., Ano de
publicação)

(Bond et al., 2011)

2 autores

3 a 5 autores

6 ou mais
autores
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ou

ou

Apelido do autor1 et
al. (Ano de
publicação)

Apelido do autor1 et
al. (Ano de
publicação)

Bond et al. (2011)

Nota: Se duas referências com seis ou mais autores se abreviam da mesma maneira devem ser citados os apelidos de
todos os autores necessários para as distinguir.

Grupos como
autores
(instituições,
organizações,
etc.)

(Nome do grupo ou
Abreviatura do
nome do grupo, Ano
de publicação)

(Nome do grupo ou
Abreviatura do nome
do grupo, Ano de
publicação)

ou

ou

Nome do grupo ou
Abreviatura
do
nome do grupo (Ano
de publicação)

Nome do grupo ou
Abreviatura do nome
do grupo (Ano de
publicação)

Universidade de Aveiro (UA, 2013)

(“Título”, Ano)
(Título, Ano)

(“Título”, Ano)
(Título, Ano)

(“Study Finds,” 2007)
(College Bound Senior, 2008)

ou

ou

“Título” (Ano)
Título (Ano)

“Título” (Ano)
Título (Ano)

(Universidade de Aveiro [UA], 2013)
(UA, 2013)

UA (2013)

Nota:
Usar abreviatura do
nome nos casos de grupos
com abreviatura ou sigla
reconhecida;

Sem
indicação de
autoria

“Study Finds” (2007)
College Bound Senior (2008)

Nota:
o
o
o

Autoria
anónima

no caso de documentos sem autoria ou de autoria anónima a citação em texto é efetuada através das
primeiras palavras da entrada da referência (normalmente parte do título da obra) e o ano;
Utilizam-se as aspas: para títulos de artigos, capítulos ou páginas web;
Utiliza-se o itálico: para títulos de revistas, livros, brochuras, relatórios.

(Anonymous, Ano)

(Anonymous, Ano)

(Anonymous, 1998)

Nos casos em
que o próprio
documento
refere autor
desconhecido
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2.3 Citações ambíguas
Autoria

Regra

Exemplo

Autores com
o mesmo
apelido

Se a lista de referências inclui publicações de
dois ou mais autores com o mesmo apelido,
inclua as iniciais dos autores com o mesmo
apelido em todas as citações do texto, mesmo
se o ano de publicação for diferente.

(C. Costa, Santos & Ramalho, 2010;
P. J. Costa, Heleno & Pinhel, 2010)
ou
C. Costa, Santos and Ramalho (2010) and P.
J. Costa, Heleno and Pinhel (2010)

Autores com
o mesmo
apelido e
iniciais

Inclua o nome dos autores com o mesmo
apelido e iniciais em todas as citações do
texto, mesmo se o ano de publicação for
diferente.

(Paul Janet, 1876 & Pierre Janet, 1906)

Dois ou mais
trabalhos do
mesmo autor

(Apelido do autor, Ano do documento 1, Ano
do documento 2)

(Henriques & Sandim, 2010, 2011)

ou

ou

Apelido do autor (Ano do documento 1, Ano
do documento 2)

Henriques and Sandim (2010, 2011)

Dois ou mais
trabalhos de
autores
diferentes

(Apelido do autor A, Ano do documento;
Apelido do autor B, Ano do documento)

(Sousa, 2010; Vieira, 2002)

ou

ou

entrada por
ordem
alfabética da
referência

Apelido do autor A (Ano do documento) and
Apelido do autor B (Ano do documento)

Sousa (2010) and Vieira (2002)

Documentos
do mesmo
autor com a
mesma data

(Apelido do autor, Ano do documentoa, Ano
do documentob)

(Alves, 1984a, 1984b)

ou

ou

acrescenta-se
ao ano de
publicação uma
letra
(a, b, c, etc.)

Apelido do autor (Ano do documentoa, Ano do
documentob)

Alves (1984a, 1984b)

ou
Paul Janet (1876) and Pierre Janet (1906)

2.4 Citações indiretas
A reprodução da ideia de outros autores por palavras próprias e diferentes dos mesmos designa-se por
citação indireta.
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O reescrever de uma ideia de um autor por palavras nossas é o tipo de citação que é usada com mais
frequência ao longo de um documento.
Após a leitura e análise de um documento, a transmissão do conhecimento do autor deste documento no texto
que se encontra a redigir deve ser sempre acompanhada dos devidos créditos ao autor do documento
consultado.
Segundo a APA 6th, a transmissão do conhecimento dos autores dos documentos consultados deve ser sempre
acompanhada da citação ao mesmo, ou seja a referência em texto ao Apelido do autor, Ano de publicação e
a localização (páginas).
Para aplicação correta das regras genéricas de citação em texto consulte os pontos 2.1 e 2.2 deste manual.

2.5 Citações diretas
A inclusão da transcrição literal do texto do autor do documento consultado designa-se por citação direta.
Segundo a APA 6th, nestes casos, tendo em conta a extensão do texto transcrito, são aplicadas as seguintes
regras:

Citações diretas

breves

Regra

Exemplo

o

A citação direta breve define a transcrição literal do texto do documento
consultado que não excede as 40 palavras;

o

A transcrição é inserida no próprio texto, entre aspas;

o

Deve incluir a indicação da página (p.) ou o intervalo das páginas (pp.).

Texto que estamos a redigir
“texto transcrito do documento
consultado” (Apelido do autor,
Ano, p. xxx ou pp. xxx-xxx).

(…) “librarians must be willing to expose themselves to
the discomfort of advocacy, argument, criticism, and real
change to be in the forefront of this movement”(OgBurn,
2009, p.41).

ou

ou

Texto que estamos a redigir
Apelido do autor (ano) “texto
transcrito do documento
consultado” (p. xxx ou pp.
xxx-xxx).

(…) como refere OgBurn (2009) ao debruçar-se sobre
esta problemática:“librarians must be willing to expose
themselves to the discomfort of advocacy, argument,
criticism, and real change to be in the forefront of this
movement” (p.41).

o

A citação direta extensa define a transcrição literal do texto do documento
consultado com mais de 40 palavras;

o

A transcrição é destacada do texto com avanço da margem esquerda (0,5”

extensas
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polegadas = 1.27cm) para todas as linhas com espaçamento duplo entre linhas;
o

Se forem transcritos dois ou mais parágrafos de texto a primeira palavra do 2º
parágrafo e seguintes é colocada com um avanço de mais 0,5” (1.27cm);

o

Deve incluir a indicação da página (p.) ou o intervalo das páginas (pp.).

Texto que estamos a redigir
texto transcrito do

A personalização de serviços ligada ao alojamento de
revistas é uma solução amplamente usada.

documento consultado com

They are focusing on the capabilities and possibilities

40 ou mais palavras.

of new models rather than slavishly duplicating or

(Apelido do autor, Ano, p.

simply automating traditional models. Aware there

xxx ou pp. xxx-xxx)

are core services underpinning both traditional and
new model publishing activities, publishing programs
are concentrating on defining that minimum set and
learning what is required to support it.
At the same time, they seek to identify the most
promising new kinds of services needed to support
authors and editors. (Hahn, 2008, p. 16)

ou

Texto que estamos a redigir
Apelido do autor (ano)

ou
De acordo com Vieira (2002):
O estudo do comportamento do consumidor é

texto transcrito do

definido como a investigação das atividades

documento consultado com

diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor

40 ou mais palavras. (p. xxx

de produtos e serviços, incluindo os processos

ou pp. xxx-xxx)

decisórios que antecedem e sucedem estas ações. Na
verdade é o estudo do processo vivido pelos
indivíduos ao tomarem decisões de empregar seus
recursos disponíveis em itens relacionados ao
consumo, fazendo assim uma vinculação com os
propósitos dos profissionais de marketing, que
buscam identificar as necessidades e induzir o cliente
a consumir o produto. (p. 219)
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2.6 Citação de citação
A referência a fontes secundárias, ou seja documentos em que a informação apreendida foi apenas efetuada
através da leitura de outros documentos, designa-se por citação de citação.
Ao longo da leitura de um documento (fonte primária) a referência a informação relevante de outros autores
leva à descoberta de outros documentos (fontes secundárias) que apesar da relevância nem sempre é possível
a consulta dos mesmos.
A citação das fontes secundárias segundo a APA 6th segue a seguinte regra:
Regra

Exemplo

indicação do Autor ou da informação que
pretende salientar da fonte secundária (as
cited in Apelido, Ano da fonte primária)

Adams asserts in her book Chicken Little that "without a doubt,
the chicken came before the egg" (as cited in Smith, 2005).

Nota:
Na lista de referências bibliográficas é incluída apenas
a referência da fonte primária;
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3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
As referências bibliográficas apresentam os detalhes da publicação, de forma a permitir uma identificação
inequívoca dos documentos.
Cada referência inclui a informação prevista pelo estilo bibliográfico em uso que permita a identificação e
localização do documento consultado. Os dados a incluir variam de acordo com o tipo de publicação.

3.1 A regra
Para a realização da lista de referências bibliográficas, segundo a APA 6th, devem ser seguidas as seguintes
indicações:
o

A lista de referências bibliográficas deve ser organizada por ordem alfabética do Apelido do
primeiro autor de cada uma das referências;

o

A lista de referências bibliográficas deve figurar no final do documento que se encontra a redigir;

o

Apenas figuram na lista de referências bibliográficas os documentos citados ao longo do texto, sendo
que todas as entradas de citações no texto devem corresponder a uma referência bibliográfica;

o

Não deve ser incluída comunicação pessoal, como correspondência, memorandos ou registos de
comunicação eletrónica informal na lista de referências bibliográficas;

o

A primeira letra do Título e Complemento do título deve ser capitalizada;

o

A consistência é importante na elaboração da lista de referências bibliográficas, sendo que a
informação e o detalhe dos dados de cada uma das referências bibliográficas deve ser uniforme.

Exemplo:
Ashwin, P. (2006). Changing higher education: The development of learning and teaching. London, England:
Routledge.
Barlow, D. H. (2014). Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual. Retrieved
from http://books.google.pt/books?id=FCTyAgAAQBAJ
Craik, F., & Lockhart, R. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal
Learning and Verbal Behavior. Retrieved from
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002253717280001X
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3.2 Autoria nas referências bibliográficas
Autoria

Regra

Exemplo

1 autor

Apelido, Iniciais do autor

Barlow, D. H. (2014). Clinical handbook of
psychological disorders: A step-by-step treatment
manual. Retrieved from
http://books.google.pt/books?id=FCTyAgAAQBAJ

2a7
autores

Apelido, Iniciais do autor 1, Apelido,
Iniciais do autor 2, Apelido, Iniciais
do autor 3, & Apelido, Iniciais do
autor 4

Linley, P. A., Harrington, S., & Garcea, N. (2010).
Oxford handbook of positive psychology and work.
Retrieved from
http://books.google.pt/books?id=JR51T4KHf3AC

8 ou mais
autores

Apelido, Iniciais do autor 1, Apelido,
Iniciais do autor 2, Apelido, Iniciais
do autor 3, Apelido, Iniciais do autor
4, Apelido, Iniciais do autor 5,
Apelido, Iniciais do autor 6, …
Apelido, Iniciais do último autor

Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K.
M., Guenole, N., Orcutt, H. K., … Zettle, R. D. (2011).
Preliminary psychometric properties of the
acceptance and action questionnaire-II: A revised
measure of psychological inflexibility and
experiential avoidance. Behavior Therapy, 42(4),
676–88. doi:10.1016/j.beth.2011.03.007

Editor como
autor

Iniciais. Apelido do editor (Ed. ou
Eds.)

S. Kasper, & A. S. Montgomery (Eds.). (2013).
Treatment-resistant depression (p. 232). Retrieved from
http://books.google.pt/books?id=Ks3oXOBgZ6EC

Grupos como
autores

Nome do Grupo

American Psychological Association. (2010).
Publication manual of the American Psychological
Association. Washington DC, USA: APA.

Sem
indicação de
autoria

Título do documento

Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative
conference. (2006). OJJDP News @ a Glance.
Retrieved from
https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/2
16684/topstory.html

Autoria
anónima

Anonymous

Anonymous

Nos casos em
que o próprio
documento
refere autor
desconhecido

Nota:
A referência é introduzida na lista de
referências bibliográficas na posição correta
pela ordem alfabética da lista.

(instituições,
organizações,
etc.)

3.3. Referências bibliográficas por tipologia de documento
Os elementos que constituem cada uma das referências bibliográficas variam consoante a tipologia de
documento e o formato do mesmo (impresso ou digital).
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Neste manual são consideradas as seguintes tipologias de documentos:









Artigo científico
Livro
Capítulo de livro
Comunicação em conferência
Dissertação de mestrado & Tese de doutoramento
Relatório
Site Web
Post em blogue

Para cada tipologia indicada nos quadros seguintes, são apresentados:




Os elementos que compõem a referência bibliográfica;
Um exemplo de apresentação da referência bibliográfica;
Os campos a preencher no formulário do Mendeley.

3.3.1 Em formato digital
Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título da revista, volume(número),
páginas xx-xx. doi:xxxxxxxx ou Retrieved from http://xxx
Exemplo:
Goldfried, M. R. (2013). What should we expect from psychotherapy? Clinical
Psychology Review, 33(5), 654–662. doi:10.1016/j.cpr.2012.09.006

Goldfried, M. R. (2013). What should we expect from psychotherapy? Clinical
Psychology Review, 33(5), 654–662. Retrieved from
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23628909
Artigo científico
eletrónico

No Mendeley:
Para um artigo científico eletrónico preencha no Mendeley os seguintes campos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Type: Journal Article
Title: What should we expect from psychotherapy?
Authors: Goldfried, M. R.
Publication: Clinical Psychology Review
Year: 2013
Volume: 33
Issue: 5
Pages: 654-662
DOI: 10.1016/j.cpr.2012.09.006
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23628909

APA 6th

Versão eletrónica de um livro impresso
Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do livro[Formato]. Retrieved from http://xxx ou
doi:xxx
Livro eletrónico
Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do livro. Retrieved from http://xxx ou doi:xxx
Exemplos:
Ashwin, P. (2006). Changing higher education: The development of learning and
teaching [PDF]. Retrieved from http://books.google.pt/books?id=ZsVtbqmbHusC
Livro eletrónico
Ashwin, P. (2006). Changing higher education: The development of learning and
teaching. Retrieved from http://books.google.pt/books?id=ZsVtbqmbHusC
No Mendeley:
Para um livro eletrónico preencha no Mendeley os seguintes campos:
o
o
o
o
o
o

Type: Book
Title: Changing higher education: The development of learning and teaching
Authors: Ashwin, P.
Year: 2006
DOI: xxxx
URL: http://books.google.pt/books?id=ZsVtbqmbHusC

Apelido, Inicial do nome do autor do capítulo. (Ano). Título do capítulo do livro. In
Inicial do Nome. Apedido do editor do livro (Ed. ou Eds.), Título do livro (pp. xx-xx).
doi:xxxxxxxx ou Retrieved from http://xxx
Exemplo:
Napolitano, J. (2013). Development, sustainability and international politics. In L.
Meuleman (Ed.), Transgovernance: Advancing sustainability governance (pp. 163–211).
doi:10.1007/978-3-642-28009-2_4
Capítulo de livro
eletrónico

No Mendeley:
Para um capítulo de livro eletrónico preencha no Mendeley os seguintes campos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Type: Book section
Title: Development, sustainability and international politics
Authors: Napolitano, J.
Book: Transgovernance: Advancing sustainability governance
Year: 2013
Pages: 163-211
Editors: L. Meuleman
DOI: 10.1007/978-3-642-28009-2_4
URL: http://www.xxxx
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Comunicações publicadas em forma de livro:
Apelido, Inicial do nome. (Ano de publicação). Título da Comunicação. In Inicial do
nome, Apelido do editor(es) (Eds.), Título da série monográfica: Vol.xx. Título do
livro/atas de conferência (pp.xx-xx). doi:xxxx
Exemplo:
Cretu, R. Z., & Negovan, V. (2012). Does providing personalized feedback in
psychology teaching and learning differentiates students’ academic performance? In
M. Anitei, M. Chraif, & C. Vasile (Eds.), Procedia - Social and Behavioral Sciences (pp.
652–656). doi:10.1016/j.sbspro.2012.01.202
Nota: A APA 6th permite que este tipo de comunicação eletrónica seja referenciada como livro.

No Mendeley:
Para comunicações eletrónicas publicadas em forma de livro preencha no Mendeley
os seguintes campos:
o
o

Comunicação
eletrónica em
conferência

o
o
o
o
o
o

Type: Conference proceedings
Title: Does providing personalized feedback in psychology teaching and
learning differentiates students’ academic performance?
Authors: Cretu, R. Z., & Negovan, V.
Proc. title: Procedia - Social and Behavioral Sciences
Year: 2012
Pages: 652–656
Editors: M. Anitei, M. Chraif, & C. Vasile
doi: 10.1016/j.sbspro.2012.01.202

Comunicações publicadas regularmente online:
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título da comunicação. Título da
publicação/ atas de conferência, Local, volume, páginas xx-xx. doi:xxxx.
Exemplo:
Berthaume, A. L., Romoser, M. R. E., Collura, J., & Ni, D. (2014). Towards a social
psychology-based microscopic model of driver behavior and decision-making:
Modifying Lewin’s field theory. Procedia Computer Science, Proceedings - ANT 2014:
The 5th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies and
SEIT 2014: The 4th International Conference on Sustainable Energy Information
Technology, Hasselt Belgium, 32, 816–821. doi:10.1016/j.procs.2014.05.496
Nota: A APA 6th permite que este tipo de comunicação eletrónica seja referenciada como artigo
científico.

No Mendeley:
Para comunicações eletrónicas publicadas regularmente online preencha no
Mendeley os seguintes campos:
o
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o
o
o

o
o
o
o

Title: Towards a social psychology-based microscopic model of driver
behavior and decision-making: Modifying Lewin’s field theory
Author: Berthaume, A. L., Romoser, M. R. E., Collura, J., & Ni, D.
Journal: Procedia Computer Science, Proceedings - ANT 2014: The 5th
International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies and
SEIT 2014: The 4th International Conference on Sustainable Energy Information
Technology
Year: 2014
Volume: 32
Pages: 816–821
doi: 10.1016/j.procs.2014.05.496

Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título da dissertação de mestrado ou tese de
doutoramento (Master’s thesis ou Doctoral dissertation, Nome da Instituição).
Retrieved from http://xxx
Exemplo:

Dissertação de
mestrado & tese de
doutoramento
eletrónica

Alves, T. M. G. (2013). Alterações climáticas: Cenários socioeconómicos para a Ria de
Aveiro (Master’s thesis, Universidade de Aveiro). Retrieved from
http://ria.ua.pt/handle/10773/12141
No Mendeley:
Para uma dissertação de mestrado ou tese de doutoramento eletrónica preencha no
Mendeley os seguintes campos:
o
o
o
o
o
o

Type: Thesis
Title: Alterações climáticas: Cenários socioeconómicos para a Ria de Aveiro
Authors: Alves, T. M. G.
Year: 2013
Genre: Master’s thesis, Universidade de Aveiro
URL: http://ria.ua.pt/handle/10773/12141

Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título do relatório (Report No. Xxx).
Retrieved from http://xxx ou Retrieved from Nome da Instituição website: http://xxx
Exemplo:
Larat, E., Delrot, P., Avotins, A., & Alves, L. N. (2014). D8.1. Report on overall sites
infrastructure preparation (Report No. LITES CIP-ICT-PSP 238916). Retrieved from
http://ria.ua.pt/handle/10773/11866
Relatório eletrónico

No Mendeley:
Para um relatório eletrónico preencha no Mendeley os seguintes campos:
o
o
o
o
o
o

Type: Report
Title: D8.1. Report on overall sites infrastructure preparation
Authors: Larat, E., Delrot, P., Avotins, A., & Alves, L. N.
Year: 2014
Number: LITES CIP-ICT-PSP 238916
URL: http://ria.ua.pt/handle/10773/11866
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Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, Mês Dia). Título [Tipologia/formato*].
Retrieved from http://xxx
Exemplo:

INE. (2014). Portal do Instituto Nacional de Estatística. Retrieved from
http://www.ine.pt/
Site web
Nota: A APA 6th não prevê
a tipologia de documento –
Site/Página Web. O
template e exemplo que se
seguem foram baseados no
template genérico para
documentos provenientes
da Internet.

* O tipo de formato só deverá ser indicado nos casos de tipologias menos comuns como post em
blogues, lectures, etc.

No Mendeley:
Para uma página Web preencha no Mendeley os seguintes campos:
o
o
o
o
o

Type: Web Page
Authors: INE
Title: Portal do Instituto Nacional de Estatística
Year: 2014
URL: http://www.ine.pt/

Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, Mês Dia). Título [Web log post]. Retrieved
from http://xxx
Exemplo:

Holinger, P. C. (2014, October 24). Great kids, great parents: Infant/child
development and the importance of children’s feelings. [Web log post].
Retrieved from http://www.psychologytoday.com/blog/great-kidsgreat-parents/201410/interferences-interest-in-the-talking-child
Post em blogue

No Mendeley:
Para um post em blogue preencha no Mendeley os seguintes campos:
o
o
o

Type: Web Page
Authors: Holinger, P. C.
Title: Great kids, great parents: Infant/child development and the

importance of children’s feelings
o
o
o

Year: 2014
Genre: [Web log post]
URL: http://www.psychologytoday.com/blog/great-kids-great-

parents/201410/interferences-interest-in-the-talking-child
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3.3.2 Em formato impresso
Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título da revista, volume(número),
páginas xx-xx.
Exemplo:
Goldfried, M. R. (2013). What should we expect from psychotherapy? Clinical
Psychology Review, 33(5), 654–662.

Artigo científico

No Mendeley:
Para um artigo científico preencha no Mendeley os seguintes campos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Type: Journal Article
Title: What should we expect from psychotherapy?
Authors: Goldfried, M. R.
Publication: Clinical Psychology Review
Year: 2013
Volume: 33
Issue: 5
Pages: 654-662

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do livro. Local de publicação: Editor.
Exemplo:
Ashwin, P. (2006). Changing higher education: The development of learning and
teaching. London, England: Routledge.
No Mendeley:
Livro

Para um ivro preencha no Mendeley os seguintes campos:
o
o
o
o
o
o

Type: Book
Title: Changing higher education: The development of learning and teaching
Authors: Ashwin, P.
Year: 2006
City: London
Publisher: Routledge

Apelido, Inicial do nome do autor do capítulo. (Ano). Título do capítulo do livro. In
Inicial do Nome. Apedido do editor do livro (Ed. ou Eds.), Título do livro (pp. xx-xx).
Local de publicação: Editor.
Capítulo de livro

Exemplo:
Napolitano, J. (2013). Development, sustainability and international politics. In L.
Meuleman (Ed.), Transgovernance: Advancing sustainability governance (pp. 163–211).
Berlin, Germany: Springer.
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No Mendeley:
Para um capítulo de livro preencha no Mendeley os seguintes campos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Type: Book section
Title: Development, sustainability and international politics
Authors: Napolitano, J.
Book: Transgovernance: Advancing sustainability governance
Year: 2013
Pages: 163-211
Editors: L. Meuleman
City: Berlin
Country: Germany
Publisher: Springer

Comunicações apresentadas em conferência (sem publicação formal):
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, Mês). Título da comunicação. Paper ou Poster
session presented at the Nome da Conferência, Local.
Exemplo:
Fowler, J. E. (1997, March). Adaptive vector quantization .II. Classification and
comparison of algorithms. Paper presented at the DCC ’97. Data Compression
Conference, Snowbird UT, USA.

Comunicação em
conferência

No Mendeley:
Para uma comunicação apresentada em conferência preencha no Mendeley os
seguintes campos:
o
o
o
o
o
o
o

Type: Conference proceedings
Title: Adaptive vector quantization .II. Classification and comparison of
algorithms
Authors: Fowler, J. E.
Proc. title: DCC ’97. Data Compression Conference
Year: 1997, March
City: Snowbird UT
Country: USA

Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título da dissertação de mestrado ou tese de
doutoramento (Unpublished master’s thesis ou doctoral dissertation). Nome da
Instituição, Local da Instituição.
Dissertação de
mestrado & tese de
doutoramento

Exemplo:
Alves, T. M. G. (2013). Alterações climáticas: Cenários socioeconómicos para a Ria de
Aveiro (Unpublished master’s thesis). Universidade de Aveiro, Aveiro.

No Mendeley:
Para uma dissertação de mestrado ou tese de doutoramento preencha no Mendeley
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os seguintes campos:
o
o
o
o
o
o
o

Type: Thesis
Title: Alterações climáticas: Cenários socioeconómicos para a Ria de Aveiro
Authors: Alves, T. M. G.
Year: 2013
Genre: Unpublished master’s thesis
City: Aveiro
University: Universidade de Aveiro

Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título do relatório (Report No. xxx). Local
de publicação: Editor.
Exemplo:
Burton, N. W., Welsh, C., Kostin, I., & VanEssen, T. (2009). Toward a definition of
verbal reasoning in higher education: Research report (Report No. ETS RR-09-33).
Princeton, NJ, USA: Educational Testing Service.

Relatório

No Mendeley:
Para um relatório preencha no Mendeley os seguintes campos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Type: Report
Title: Toward a definition of verbal reasoning in higher education: Research
report
Authors: Burton, N. W., Welsh, C., Kostin, I., & VanEssen, T.
Year: 2009
Number: ETS RR-09-33
City: Princeton, NJ
Country: USA
Publisher: Educational Testing Service
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4. GESTOR DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: MENDELEY
O Mendeley trata-se de um software que disponibiliza uma versão livre para Windows e Macintosh.
A versão livre deste programa tem o limite de espaço de 2Gb e a interface web e desktop são de uso
amigável e intuitivo.

+ info.:
http://www.mendeley.com/
http://www.slideshare.net/bibliotecasUA/mendeley-2014-2015
http://resources.mendeley.com/
http://www.youtube.com/user/MendeleyResearch

4.1 Citações em texto
Inserção de citações em texto:


No Word coloque o cursor no local do texto onde pretende inserir a citação;



No menu superior References selecione a opção Insert Citation presente no bloco Mendeley Cite-OMatic1;



Nesta janela tem duas opções para inserir uma citação em texto:
o execute pesquisa nessa janela, selecione a referência que quer citar e clique em OK;
ou
o clique no botão Go to Mendeley presente nessa janela, selecione a referência e no menu
superior do Mendeley Desktop selecione a opção Cite.



No menu superior References selecione o estilo American Psychological Association 6th edition no campo
Style presente no bloco Mendeley Cite-O-Matic2;
Nota:
Se o bloco Mendeley Cite-O-Matic não se encontra visível, encerre todos os programas do Office e no menu
superior Tools do Mendeley Desktop selecione a opção Install MS Word Plugin, na janela clique em OK.

1

Caso o estilo American Psychological Association 6th edition não se encontre presente na lista selecione a opção
More Styles… e na janela clique no segundo separador Get More Styles; execute pesquisa por American
Psychological Association 6th edition e depois clique em Install e Done;

2

Edição de citações:


Coloque o cursor na citação que pretende editar e selecione no menu References do Word, a opção
Edit Citation presente no bloco Mendeley Cite-O-Matic;
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Na janela, coloque o cursor no Nome do autor Ano (ex.: Silva 2010) para expandir a janela e ver as
opções disponíveis;



Na janela de edição de citações pode acrescentar ou suprimir informação presente na citação,
nomeadamente:
o Page – introduza o número ou intervalo de número de páginas (ex.: 16-34);
o Prefix – a utilizar em caso de citações de citações;
o Supress autor – coloque um visto nesta opção para suprimir a informação da autoria da
citação (parêntesis), ou seja nos casos em que refere o autor e em seguida introduz a citação
com o Mendeley.

4.2 Referências bibliográficas
Ativação da lista de referências bibliográficas no Word


Com o Mendeley a lista de referências bibliográficas não é despoletada automaticamente com a
inserção de citações em texto;



A inserção da lista de referências bibliográficas tem de ser ativada pelo utilizador, sendo que após a
ativação a mesma será atualizada à medida que forem sendo inseridas citações em texto;



Para ativar a lista de referências bibliográficas selecione no Word, separador References, bloco
Mendeley Cite-O-Matic a opção Insert bibliography.

Seleção do estilo bibliográfico APA 6th no Mendeley



No Mendeley desktop selecione o menu View> Citation style> American Psychological Association 6th
edition;
No Word deve ser verificado se o estilo American Psychological Association 6th edition se encontra
selecionado no campo Style presente no bloco Mendeley Cite-O-Matic, separador References do Word.

Edição de referências bibliográficas no Mendeley


A edição e alteração dos vários elementos (campos) que compõem uma referência bibliográfica deve
ser realizada apenas através do Mendeley. As alterações que efetuar diretamente no Word não
serão assumidas enquanto o documento tiver ligações ao Mendeley;



Ao selecionar um registo no Mendeley desktop pode efetuar alterações na referência selecionada
através da barra lateral direita.

Nota:




Para algumas tipologias de documento, os campos definidos pelo Mendeley não prevêm todos os
elementos do estilo em uso. Nestes casos, as alterações às referências bibliográficas passam pela
quebra de ligação ao Mendeley e pela posterior edição manual;
Este processo deve ser efetuado quando o documento que se encontra a redigir for finalizado;
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Selecione no Word, separador References, bloco Mendeley Cite-O-Matic a opção Export> Without
Mendeley Fields;
Guarde esta versão do documento com outro nome e efetue as alterações necessárias nesta versão
do documento original.

Ativação de campos de descrição bibliográfica


Se o formulário do Mendeley para a tipologia de documento que pretende incluir não contém um dos
campos obrigatórios por defeito pode proceder à ativação dos mesmos;



Selecione o menu Tools> options> document details e coloque um visto nas caixas de seleção dos
campos da lista, clique em Apply e depois em OK;



Preencha os campos ativados na barra lateral direita do registo selecionado.

5. TUTORIAIS | MANUAIS
http://www.apastyle.org/
http://blog.apastyle.org/apastyle/
http://www.apastyle.org/learn/tutorials/index.aspx

https://owl.english.purdue.edu/owl/
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