REVISTA DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DA UNIPAR
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE PARANAENSE

EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO DE CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
EXAMPLES OF CITATIONS AND REFERENCES
EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DE CITAS Y REFERENCIAS
CITAÇÕES / CITATIONS / CITAS:
1- Citação Direta
O sobrenome do autor fora de parênteses deve ser escrito com a primeira letra maiúscula e o restante em
minúscula e, dentro de parênteses deve ser todo em letras maiúsculas.
As citações diretas com menos de três linhas devem integrar o texto e vir entre aspas.
Exemplo 1:
Iudícibus (1977, p. 44), afirma que “a contabilidade é uma ciência essencialmente utilitária, no sentido de que
responde, por mecanismo próprio.”
Exemplo 2 (com o nome do autor entre parênteses):
“A contabilidade é uma ciência essencialmente utilitária, no sentido de que responde, por mecanismo próprio.”
(IUDÍCIBUS, 1977, p. 44).
As citações diretas com mais de três linhas devem apresentar recuo de 4 cm (ou dezesseis toques da margem
esquerda, mais cinco toques para o início do parágrafo), letra menor que o texto e devem vir sem aspas.
Exemplo:
Açambarcamento é a prática comercial que consiste em reter ou açambarcar matériasprimas, bens de capital ou gêneros de primeira necessidade, com o objetivo de provocar
uma elevação nos preços, dominar o mercado ou eliminar concorrentes. No Brasil é
considerado crime contra a economia popular e a pena varia de dois a dez anos de prisão.
(SANDRONI, 1994, p. 8).
Direct Citation
Short direct citations (up to 3 lines) should be between quotation marks and attached to the body of the text .
Example 1:
Iudícibus (1977, p. 44), afirma que “a contabilidade é uma ciência essencialmente utilitária, no sentido de que
responde, por mecanismo próprio.”
Example 2 (com o nome do autor entre parênteses):
“A contabilidade é uma ciência essencialmente utilitária, no sentido de que responde, por mecanismo próprio.”
(IUDÍCIBUS, 1977, p. 44).
Long citations (more than 3 lines) should have a 4-cm pull back (or 16 spaces from the left corner plus 5
spaces for beginning the paragraph), font size 10 and quotation marks.
Example:
Açambarcamento é a prática comercial que consiste em reter ou açambarcar matériasprimas, bens de capital ou gêneros de primeira necessidade, com o objetivo de provocar
uma elevação nos preços, dominar o mercado ou eliminar concorrentes. No Brasil é
considerado crime contra a economia popular e a pena varia de dois a dez anos de prisão.
(SANDRONI, 1994, p. 8).
Cita directa
Las citas directas con menos de tres líneas deben integrar el texto y venir entre comillas.
Ejemplo 1:
Iudícibus (1977, p.44), afirma que “ la contabilidad es una ciencia esencialmente utilitaria, en el sentido de que
responde, por mecanismo propio.”
Ejemplo 2 (con el nombre del autor entre paréntesis):
“La contabilidad es una ciencia esencialmente utilitaria, en el sentido de que responde, por mecanismo
propio.” (IUDÍCIBUS, 1977, P.44).
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Las citas directas con más de tres líneas deben presentar reculada de 4 cm (o dieciséis toques del margen
izquierda, más cinco toques para el inicio del párrafo) letra tamaño 10 y deben venir sin comillas.
Ejemplo:
Monopolio es la práctica comercial que consiste en retener o monopolizar materias
primas, bienes de capital o géneros de primera necesidad, con el objetivo de provocar alza
en los precios, dominar el mercado o eliminar concurrentes. En Brasil es considerado
crimen contra la economía popular y la pena varia de dos a diez años de cárcel.
(SANDRONI, 1994, p.8).

2- Citação Indireta
Exemplo 1:
A citação indireta, segundo Silva e Menezes (2001), caracteriza-se pela reprodução de idéias de um autor,
sendo livre de interpretação, ou seja, expressamos o pensamento de um autor com nossas palavras.
Exemplo 2 (com o nome do autor entre parênteses):
Ao longo do tempo tem se observado uma tendência de confundir a administração da produção com a
atividade fabril, pois ao se mencionar tal área logo as pessoas imaginam um espaço cheio de máquinas, de
funcionários trabalhando e de produtos estocados ou direcionados aos consumidores (MOREIRA, 1998).
Indirect Citation
Example 1:
A citação indireta, segundo Silva e Menezes (2001), caracteriza-se pela reprodução de idéias de um autor,
sendo livre de interpretação, ou seja, expressamos o pensamento de um autor com nossas palavras.
Example 2 (Author´s name in parenthesis.):
Ao longo do tempo tem se observado uma tendência de confundir a administração da produção com a
atividade fabril, pois ao se mencionar tal área logo as pessoas imaginam um espaço cheio de máquinas, de
funcionários trabalhando e de produtos estocados ou direcionados aos consumidores (MOREIRA, 1998).
Cita Indirecta
Ejemplo 1:
La cita indirecta, según Silva y Menezes (2001), se caracteriza por la reproducción de ideas de un autor, siendo
libre de interpretación, o sea, expresamos el pensamiento de un autor con nuestras palabras.
Ejemplo 2 (con el nombre del autor entre paréntesis):
A lo largo del tiempo se tiene observado una tendencia de confundir la administración de la producción con la
actividad fabril, pues al mencionarse tal área luego las personas imaginan un espacio lleno de máquinas, de
funcionarios trabajando y de productos estocados o encaminados a los consumidores (MOREIRA, 1998).
3- Citação transcrita em outro idioma
Deve ser expressa em itálico a fim de diferenciá-la do restante do texto.
Exemplo:
Para Olmedo (1999, p. 4), a política econômica é “una ciencia normativa, empírica y social dedicada al
estudio de los criterios, fines, medios y doctrinas que utilizan los gobiernos para intervenir en la realidad
económica de un país.”
Citation written in a foreign language
It should be in italics in order to differentiate from the body of the text.
Example:
Para Olmedo (1999, p. 4), a política econômica é “una ciencia normativa, empírica y social dedicada al
estudio de los criterios, fines, medios y doctrinas que utilizan los gobiernos para intervenir en la realidad
económica de un país.”
Cita transcripta en otro idioma
Debe ser expresa en itálico a fin de diferenciarla del restante del texto.
Ejemplo:
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Para Olmedo (1999, p.4), la política económica es “una ciencia normativa, empírica y social dedicadla
estudio de los criterios, fines, medios y doctrinas que utilizan los gobiernos para intervenir en la realidad
económica de una país.”
4- Citação de citação
É a transcrição de palavras textuais ou conceitos de um autor mencionados por um segundo autor, ou seja, da
fonte que se está consultando diretamente.
Segundo Beting (1997 apud CHIAVENATO, 2004, p. 104), “quem faz o emprego do trabalhador não é o
produtor, mas o consumidor, que é o próprio trabalhador.”
Ou
“Quem faz o emprego do trabalhador não é o produtor, mas o consumidor, que é o próprio trabalhador.”
(BETING, 1997 apud CHIAVENATO, 2004, p. 104).
Citation of citation:
It is the transcription of textual words or concepts from an author mentioned by another author, that is, from
the source being directly consulted.
According to Beting (1997 apud CHIAVENATO, 2004, p. 104), “quem faz o emprego do trabalhador não é o
produtor, mas o consumidor, que é o próprio trabalhador.”
Or
“Quem faz o emprego do trabalhador não é o produtor, mas o consumidor, que é o próprio trabalhador.”
(BETING, 1997 apud CHIAVENATO, 2004, p. 104).
Cita de Cita
Es la trascripción de palabras textuales o conceptos de un autor mencionados por un segundo autor, o sea, de la
fuente que se está consultando directamente.
Según Beting (1997 apud CHIAVENATO, 2004, p.104), “quien hace el empleo del trabajador no es el
productor, sino el consumidor, que es el propio trabajador.”
O
“Quien hace el empleo del trabajador no es el productor, sino el consumidor, que es el propio trabajador.”
(BETING, 1997 apud CHIAVENATO, 2004, p.104).
REFERÊNCIAS / REFERENCES / REFERENCIAS
Elemento obrigatório, em que são listadas todas as fontes consultadas e citadas no texto (de forma direta e/ou
indireta). Devem ser listadas em ordem alfabética, considerando:
Autor. Título e subtítulo da obra. Edição. Local: Editora, Data da publicação
As they are mandatory, all the sources consulted and cited in the text (direct and/or indirectly) should be listed.
They should be listed in alphabetical order, including: Title and subtitle of the paper. Issue Number. Place:
Press and Date of Publication.
Elemento obligatorio, en que son listadas todas las fuentes consultadas y citadas en el texto (de forma directa
y/o indirecta). Deben ser listadas en orden alfabética, considerando:
Autor. Título y Subtítulo de la obra. Edición. Local. Editora. Fecha de la publicación.
1- Livro com 1 autor / Book with Just one Author / Libro con 1 autor:
MOREIRA, D. A. Introdução à administração da produção e operações. São Paulo: Pioneira, 1998. 422 p.
2- Livro com 2 autores / Book with Two Authors / Libro con 2 autores:
VICECONTI, P. E. V.; NEVES, S. das. Introdução à economia. São Paulo: Frase, 1995. 436 p.
3- Livro com 3 autores / Book with Three Authors / Libro con 3 autores:
VASCONCELLOS, M. A. S. de.; GREMAUD, A. P.; TONETO JÚNIOR, R. Economia brasileira
contemporânea: para cursos de economia e administração. São Paulo: Atlas, 1996. 293 p.
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4- Livro com mais de 3 autores / Book with More Than Three Authors / Libro con más de 3 autores:
LACERDA, A. C. de. et al. Economia brasileira. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 295 p.
5- Livro com organizador / Book by Organizer / Libro con organizador:
PINHO, D. B.; VASCONCELLOS, M. A. S. de. (Org.). Manual de economia. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2004. 606 p.
6- Documento Jurídico/Leis / Juridical Document/ Law / Documento Jurídico/Leyes:
BRASIL. Segurança e Medicina do Trabalho. Segurança e medicina do trabalho: lei no 6.514, de 22 de
dezembro de 1977. 38. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 541 p.
BRASIL. Conselho Federal da Educação. Decreto no 28.724 de 19 de agosto de 1988. Dispõe sobre abertura de
crédito suplementar. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 2 maio, 1997. Seção
2, p. 5248.
7- Trabalho apresentado em Congresso, Conferência, Simpósio e outros eventos / Paper presented in
Congress, Conference, Simposium and other events / Trabajo presentado en Congreso, Conferencia,
Simposio y otros eventos:
ZUURBIER, P. J. P. União européia e reorganização do cooperativismo europeu. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE COOPERATIVISMO, 11., 1997, Brasília. Anais... Brasília, nov. 1997. p. 153-171.
8- Artigo de periódico / Article from Journal / Artículo de periódico:
KOLIVER, O. A harmonização das normas contábeis no contexto regional. Revista Brasileira de
Contabilidade, Brasília, a.24, v. 94, n. 93, p. 13-19, maio/jun. 1995.
9- Artigo sem autor / Article without Author´s name / Artículo sin autor:
A CONTABILIDADE de custos nas empresas de prestação de serviços. Boletim IOB: pasta temática
contábil e balanços, São Paulo, n. 21, maio, 2000.
10- Artigo on line (copiado da internet) com autor / Online Article (copied from the internet) with
author´s name / Artículo on line (copiado de la internet) con autor:
KANITZ, S. A exploração do capital. Disponível em: <http://www.kanitz.com/veja/capital.asp>. Acesso em:
9 maio 2008.
11- Artigo ou texto em CD-ROM / Article or text in a CD-ROM / Artículo o texto en CD-ROM:
CARASTAN, J. T. Custo meta e custo padrão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, 6., 1999, São
Paulo. Anais... São Paulo: ABC, FEA/USP, 1999. 1 CD-ROM.
12- Monografias, dissertações e teses / Monographies, dissertation and theses / Monografías,
disertaciones y tesis:
GIMENES, R. M. T. Agribusiness cooperativo: viabilidade econômica da abertura direta do capital pela
emissão de debêntures. 2004. 193 f. Tese (Doutorado em Engenharia da Produção) – Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2004.
13- Capítulo de livro / Book Chapter / Capítulo de libro:
GIMENES, R. M. T.; GIMENES, F. M. P. Cooperativismo agropecuário: os desafios da capitalização. In:
SCHNEIDER, M. B.; SILVA, C. L. da (Org). Economia brasileira por economistas do Paraná. Cascavel:
Coluna do Saber, 2005. p. 93-105.
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