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A
PRESEN

TAÇÃO

O presente trabalho, NORMAS PARA USO DE CITAÇÃO 
NOS TRABALHOS DA FACULDADE CEARENSE, tem como 
objetivo proporcionar, ao corpo discente, diretrizes seguras 
e simplificadas de como elaborar trabalhos científicos, 
proporcionando, destarte, uma fonte segura de como produzir 
seguindo uma padronização institucional, necessária e bem-
vinda.

Esperamos que este trabalho sirva, de forma decisiva, para 
que a comunidade da nossa Instituição encontre ferramentas 
úteis e necessárias para um perfeito desenvolvimento 
acadêmico, comprovados através da elaboração de trabalhos 
com níveis excelentes.

A Direção.
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INTRODUÇÃO
A citação é a menção de uma informação extraída de outra 
fonte e pode aparecer no texto e/ou em notas de rodapé.

Há três tipos: 

Citação de citação:•	  Citação direta ou indireta de um texto 
em que não se teve acesso ao original.

Citação direta:•	  Transcrição textual de parte da obra do 
autor consultado.

Citação indireta:•	  Texto baseado na obra do autor 
consultado.
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REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO
Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela 
instituição responsável ou título incluído na sentença devem 
ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem 
entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas.

Exemplos: 
A ironia seria assim uma forma implícita de heterogeneidade 
mostrada, conforme a classificação proposta por Authier-Reiriz 
(1982).
“Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não 
é uma psicanálise da filosofia [...]” (DERRIDA, 1967, p. 293).

Especificar no texto a(s) página(s), volume(s), tomo(s) ou • 
seção(ões) da fonte consultada, nas citações diretas. Este(s) 
deve(m) seguir a data, separado(s) por vírgula e precedido(s) 
pelo termo, que o(s) caracteriza, de forma abreviada. Nas 
citações indiretas, a indicação da(s) página(s) consultada(s) é 
opcional.

Exemplos:
A produção de lítio começa em Searles Lake, Califórnia, em 
1928 (MUMFORD, 1949, p. 513).
Oliveira e Leonardos (1943, p. 146) dizem que a “[...] relação 
da série São Roque com os granitos porfiróides pequenos é 
muito clara.”

As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar • 
contidas entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas 
para indicar citação no interior da citação.

Exemplo: 
Segundo Sá (1995, p. 27): “[...] por meio da mesma ‘arte de 
conversação’ que abrange tão extensa e significativa parte da 
nossa existência cotidiana [...]”
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As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem • 
ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com 
letra 10 (Times New Roman ou Arial), em espaço simples, e 
sem as aspas. 

Exemplo: 
A teleconferência permite ao indivíduo participar de um en-
contro nacional ou regional sem a necessidade de deixar seu 
local de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o 
uso da televisão, telefone, e computador. Através de áudio-
conferência, utilizando a companhia local de telefone, um sinal 
de áudio pode ser emitido em um salão de qualquer dimen-
são. (NICHOLS, 1993, p. 181).

Devem ser assim indicadas: • 
a) supressões: [...]
b) interpolações, acréscimos ou comentários: [ ]
c) ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico.

Com dados obtidos por informação verbal (palestras, • 
debates, comunicações etc.), escrever, entre parênteses, a 
expressão informação verbal, explicitando os dados disponíveis 
em nota de rodapé

Exemplo: No texto:
O novo medicamento estará disponível até o final deste 
semestre (informação verbal)¹.
No rodapé da página:
¹ Notícia fornecida por John A. Smith no Congresso Internacional de Engenharia Genética, em 
Londres, em outubro de 2001.
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Na citação de trabalhos em fase de elaboração, deve ser • 
mencionado o fato, indicando-se os dados disponíveis, em 
nota de rodapé.

Exemplo: No texto:
Os poetas selecionados contribuíram para a consolidação da 
poesia no Rio Grande do Sul, séculos XIX e XX (em fase de 
elaboração) ¹.
No rodapé da página:
¹ Poetas rio-grandenses, de autoria de Elvo Clemente, a ser editado pela EDIPUCRS, 2002

Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indi-• 
cando esta alteração com a expressão grifo nosso entre pa-
rênteses, após a chamada da citação, ou grifo do autor, caso o 
destaque já faça parte da obra consultada.

Exemplo:
“[...] para que não tenha lugar a producção de degenerados, 
quer physicos quer moraes, misérias, verdadeiras ameaças à 
sociedade.” (SOUTO, 1916, p. 46, grifo nosso).

Se a citação incluir texto traduzido pelo autor, deve-se in-• 
cluir, após a chamada da citação, a expressão tradução nossa, 
entre parênteses.

Exemplo:
“Ao fazê-lo pode estar envolto em culpa, perversão, ódio de 
si mesmo [...] pode julgar-se pecador e identificar-se com seu 
pecado.” (RAHNER, 1962, v. 4, p. 463, tradução nossa).
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SISTEMA DE CHAMADA
As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de 
chamada: numérico ou autor-data, sendo o método adotado 
seguido ao longo de todo o trabalho.

Com o(s) nome(s) do(s) autor(es), instituição(ões) • 
responsável(eis) incluído(s) na sentença, indica-se a data, entre 
parênteses, acrescida da(s) página(s), se a citação for direta.

Exemplos:
Em Teatro Aberto (1963) relata-se a emergência do teatro do 
absurdo.
Segundo Morais (1955, p. 32) assinala “[...] a presença de 
concreções de bauxita no Rio Cricon.”

Com a coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-• 
se as iniciais de seus prenomes; se mesmo assim existir 
coincidência, colocam-se os prenomes por extenso.

Exemplos:  (BARBOSA, C., 1958) (BARBOSA, Cássio, 1965)
  (BARBOSA, O., 1959) (BARBOSA, Celso, 1965)

As citações de diversos documentos de um mesmo autor, • 
publicados num mesmo ano, são diferenciadas pelo acréscimo 
de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem 
espacejamento, conforme a lista de referências.

Exemplos: De acordo com Reeside (1927a)
  (REESIDE, 1927b)
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As citações indiretas de diversos documentos da mesma • 
autoria, publicados em anos diferentes e mencionados 
simultaneamente, têm as suas datas separadas por vírgula.

Exemplos:  (DREYFUSS, 1989, 1991, 1995)
  (CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000)

As citações indiretas de diversos documentos de vários • 
autores, mencionados simultaneamente, devem ser separadas 
por ponto-e-vírgula, em ordem alfabética.

Exemplo: Diversos autores salientam a importância do 
“acontecimento desencadeador” no início de um processo de 
aprendizagem (CROSS, 1984; KNOX, 1986; MEZIROW, 1991).

SISTEMA NUMÉRICO
Neste sistema, a indicação da fonte é feita por uma numeração 
única e consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo à lista 
de referências ao final do trabalho, do capítulo ou da parte, 
na mesma ordem em que aparecem no texto. Não se inicia a 
numeração das citações a cada página.

O sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas 
de rodapé.

A indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, 
alinhada ao texto, ou situada pouco acima da linha do texto 
em expoente à linha do mesmo, após a pontuação que fecha 
a citação.

Exemplos: 
Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo.” (15)
Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo.”15
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SISTEMA AUTOR-DATA
Neste sistema, a indicação da fonte é feita:

a) pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada 
entidade responsável até o primeiro sinal de pontuação, 
seguido(s) da data de publicação do documento e da(s) 
página(s) da citação, no caso de citação direta, separados por 
vírgula e entre parênteses;

Exemplos: No texto:
A chamada “pandectística havia sido a forma particular pela 
qual o direito romano fora integrado no século XIX na Alemanha 
em particular.” (LOPES, 2000, p. 225).

Na lista de referências:
LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. São Paulo: 
Max Limonad, 2000.

b) pela primeira palavra do título seguida de reticências, no 
caso das obras sem indicação de autoria ou responsabilidade, 
seguida da data de publicação do documento e da(s) página(s) 
da citação, no caso de citação direta, separados por vírgula e 
entre parênteses;
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Exemplo: No texto:
“As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos 
e transparentes de avaliação sistemática das suas atividades, 
levando em conta seus objetivos institucionais e seus 
compromissos para com a sociedade.” (ANTEPROJETO..., 1987, 
p. 55).

Na lista de referências:
ANTEPROJETO de lei. Estudos e Debates, Brasília, DF, n. 13, p. 
51-60, jan. 1987.

c) se o título iniciar por artigo (definido ou indefinido), ou 
monossílabo, este deve ser incluído na indicação

Exemplo: 
No texto:
E eles disseram “globalização”, e soubemos que era assim 
que chamavam a ordem absurda em que dinheiro é a única 
pátria à qual se serve e as fronteiras se diluem, não pela 
fraternidade, mas pelo sangramento que engorda poderosos 
sem nacionalidade. (A FLOR..., 1995, p. 4).

Na lista de referências:
A FLOR Prometida. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 2 abr. 
1995.
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NOTAS DE RODAPÉ
Deve-se utilizar o sistema autor-data para as citações no texto 
e o numérico para notas explicativas. As notas de rodapé (de 
referência ou explicativas) devem ser alinhadas, a partir da 
segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da 
primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço 
entre elas e com fonte menor.

Notas de referência• 
A numeração das notas de referência é feita por algarismos 
arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada 
capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página.

A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter 
sua referência completa. 

Exemplo: 
8 FARIA, José Eduardo (Org.). Direitos humanos, direitos sociais 
e justiça. São Paulo: Malheiros, 1994.

As subseqüentes citações da mesma obra podem ser 
referenciadas de forma abreviada, utilizando as seguintes 
expressões, abreviadas quando for o caso:

a) Idem – mesmo autor – Id. Exemplo:
8 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989, p. 9.
9 Id., 2000, p. 19.
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b) Ibidem – na mesma obra – Ibid. Exemplo:
3 DURKHEIM, 1925, p. 176.
4 Ibid., p. 190.

c) Opus citatum, opere citato – obra citada – op. cit. Exemplo:
8 ADORNO, 1996, p. 38.
9 GARLAND, 1990, p. 42-43.
10 ADORNO, op. cit., p. 40.

d) Passim – aqui e ali, em diversas passagens – passim. 
Exemplo:
5 RIBEIRO, 1997, passim.

e) Loco citato – no lugar citado – loc. cit. Exemplo:
4 TOMASELLI; PORTER, 1992, p. 33-46.
5 TOMASELLI; PORTER, loc. cit.

f) Confira, confronte – Cf.Exemplo:
3 Cf. CALDEIRA, 1992.

g) Sequentia – seguinte ou que se segue – et seq. Exemplo:
7 FOUCAULT, 1994, p. 17 et seq.

As expressões constantes nas alíneas a), b), c) e f) só podem ser 
usadas na mesma página ou folha da citação a que se referem. 
A expressão apud – citado por, conforme, segundo – pode, 
também, ser usada no texto. Exemplos: 

No texto:
Segundo Silva (1983 apud ABREU, 1999, p. 3) diz ser [...]

No rodapé da página:
EVANS, 1987 apud SAGE, 1992, p. 2-3.



FACULDADE CEARENSE | CITAÇÃO

14

Notas explicativas• 
A numeração das notas explicativas é feita em algarismos 
arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada 
capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página.

Exemplo:
No texto:
Os pais estão sempre confrontados diante das duas alternativas: 
vinculação escolar ou vinculação profissional.4

No rodapé da página:
4 Sobre essa opção dramática, ver também Morice (1996, p. 
269-290).
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