REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
E CITAÇÕES, NOTAS DE FIM DE PÁGINA OU DE RODAPÉ, LEGENDAS, TÍTULOS…

i. Referências Bibliográficas (no final do documento) - Consiste numa listagem de
documentos (livros, artigos ou outros elementos bibliográficos) que foram referenciados ao longo
do artigo. A norma de referenciação que deve ser usada é a da APA (American Psychological
Association).
Exemplo de referências
Apelido, N. & Apelido, N. (2003). Título do livro. Cidade: Editora.
Apelido, N. & Apelido, N. (2005). Título do artigo. Nome da Revista, 27 (3), 56-65.
Apelido, N. (2002). Título da comunicação/conferência. In Nome Apelido (org.), Atas
do Encontro. Localidade: Editora, 78-88.
Apelido, N. (2004). Título do capítulo. In Nome Apelido (ed.), Nome do livro.
Localidade: Editora, 211-230.
Apelido, N. (2005). Título da dissertação. Tese de Mestrado/Doutoramento em (área).
Nome da Instituição de Ensino Superior.
Apelido, N. (2006). Título do texto. http://endereço_completo_do_documento
(Acedido em 12/04/2007)1
O texto das referências deve estar escrito em letra Garamond com tamanho 10 e os
parágrafos devem estar justificados com avanço após a primeira linha de 1 cm.
ii) Para introduzir referências ao longo do texto deve proceder-se do seguinte modo:
- parafrasear um autor: Saramago (2001) justifica a forma como usa a pontuação com a
proximidade que consegue estabelecer entre a escrita e a oralidade.
- Se a referência remeter para um documento com 3 ou mais autores, procede-se do seguinte
modo: A participação numa comunidade é necessariamente para aprender, uma vez que a
necessidade de saber e de partilhar é uma das motivações principais para pertencer a uma
comunidade (Dillenbourg et al., 2003).
iii) Em relação às citações,
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- se estas não tiverem mais de três linhas devem colocar-se da seguinte forma:
Como realça Borges (2009), os privilégios conferidos às Bibliotecas são considerados fatores muito
importantes para a ação das Bibliotecas na nossa sociedade de informação e, principalmente, na difusão rápida da
informação (p.25)
- as citações com mais de três linhas de texto devem colocar-se com avanços de 1,5 cm à
esquerda e à direita, espaçamento simples entrelinhas, tipo de letra Garamond com tamanho 11.
Os privilégios conferidos às Bibliotecas são considerados fatores muito
importantes para a ação das Bibliotecas na nossa sociedade de informação e,
principalmente, na difusão rápida da informação. Constituem determinados
benefícios e vantagens atribuídos às Bibliotecas, que prestam um serviço
público, ou a determinadas instituições de caráter cultural ou científico, sem
fins comerciais. (Borges, 2009, p. 25))
h) Notas de rodapé deverão ser utilizadas para esclarecimentos absolutamente necessários.
Devem ser de numeração automática e colocadas no final da página.
i) Legendas –
No caso de inclusão de figuras, esquemas, quadros, gráficos e tabelas, devem ter uma
numeração independente. A legenda deve ser escrita em letra Garamond, de tamanho 10 e centrada.
- se se tratar de uma imagem, esquema ou gráfico, a legenda deve ser colocada por baixo

Figura1 – José Saramago, prémio Nobel português

- no caso das tabelas, deve ficar por cima.
Tabela 1 - Tabela em branco

j) Titulação
- Título – adobe garamond, tamanho 18, negrito, centrado
- Subtítulos - adobe garamond, tamanho 14, negrito, à esquerda
- Entretítulos - adobe garamond, tamanho 14, negrito, à esquerda
K) As palavras estrangeiras devem ser colocadas em itálico.
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l) Imagens
As imagens são integradas no corpo do trabalho, devidamente identificadas, sendo aceite o
formato JPEG, PNG.
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