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Citar ou
parafrasear?

Citar – utilização das palavras/frases

exatas do documento consultado

colocando-as entre aspas.

Parafrasear – utilização da ideia do

autor (fazendo-se referência ao mesmo)

mas expressando-a por palavras suas,

não sendo por isso necessárias as aspas.

Como citar?

A citação em texto no estilo

bibliográfico APA assume a forma

autor, data.

(Dias, 2019, p. 65)

A informação deve ser colocada

entre parêntesis curvos () no texto

que está a ser redigido.

(Bates & Smith, 2011; Johnson,

2018; Taylor, Meltzer, Williams,

Stewart, & Marx, 2019)

Citação direta corresponde à
transcrição literal do texto do
autor e pode ser:
Breve – Uma citação com menos de 40

palavras deve ser incorporada no texto e

colocada entre aspas. Por exemplo:

De acordo com Pinto (2008) a nova reforma

só surgirá em 1982, agora no contexto “da

emergente sociedade da informação” (p.

29)

Extensa – uma citação com 40 ou mais

palavras deve ser feita em espaço próprio,

numa nova linha e com recuo na margem

esquerda. Não se colocam aspas. Por

exemplo:

Na década de 70 abre-se um novo período

na vida dos profissionais da informação

com a criação da primeira associação

profissional do sector. Nessa altura:

Debatia-se então, o orgulho de ser um

profissional BAD sem complexos perante

as outras profissões mais afirmativas e

com maior reconhecimento social, com

estatutos remuneratórios mais

compensadores e carreiras mais bem

definidas e estruturadas. Foram tempos

de mudança, de luta, em que se ganhou

consciência de classe. (Queirós, 2001,

pp. 1-2)
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CASTRO, Ivo (dir.). 2002-2004.

História da Língua Portuguesa em

Linha, Centro Virtual Camões.

URL:http://cvc.instituto-

camoes.pt/hlp/index1.html

(consultado em 19/12/2013). 

Textos retirados da
Internet

COSTA, João. 2009. “Gramática na

sala de aula: o fim das

humanidades?”. 

Palavras, 36, 33-46. 

Artigos de jornais ou
revistas

ADAM, Jean-Michel e Ute HEIDMANN.

2007[…]

Livros com dois (ou três)
autores

Referências
bibliográficas

CEIA, Carlos. 2002. O que é ser

Professor de Literatura. Lisboa: Colibri.

Livros de um só autor

DE FORMA A
EVITAR O
PLÁGIO CITE
OU
PARAFRASEIE
AS SUAS
FONTES

Referências
bibliográficas

A lista é feita por ordem

alfabética.

A 1.ª linha é iniciada mais à

esquerda do que as restantes.

Os apelidos escrevem-se em

maiúsculas.

Dá-se o nome de referências

bibliográficas (ou bibliografia) à

relação das obras consultadas para

um trabalho ou um livro, apresentada

geralmente no final deste.

Regras:

Exemplos:

ACT, Inc., 2006. Executive Summary.

URL:http://www.act.org/ research /policy

makers/pdf/reading_summary.pdf (último

acesso em 20/9/2013). 

ADAM, Jean-Michel e Ute HEIDMANN. 2007.

“Six propositions pour l’étude de la généricité”.

La Licorne, 79: 21-34. 

AMARAL, Fernando Pinto do. 2004. “ Ensinar

literatura hoje”. In Carlos Mendes de Sousa e

Rita Patrício (orgs.), Largo Mundo Alumiado:

Estudos em homenagem a Vítor Aguiar e Silva.

Vol. I. Braga: Universidade do Minho, Centro

de Estudos Humanísticos, 343-355. 


