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As citações no corpo do texto referem ideias ou informações de outras fontes recolhidas 

durante a investigação. Estas citações apresentam-se entre parênteses numa das seguintes 

formas: 

 

1. Em formato nota de rodapé: as citações apresentam-se por ordem numérica de 

acordo com as citações em nota de rodapé e respetiva lista de referências 

bibliográficas ordenada alfabeticamente e presente no final do documento. 

 

No texto: 

… Segundo Goldstein (15) como moduladores da fluidez lipídica, em particular, agentes 

anestésicos gerais e locais (16), benzodiazepinas (17)… 

  

Em nota de rodapé: 

15. GOLDSTEIN, D. B. – The effects of drugs on membrane fluidity. 

16. SEEMAN, P. – The membrane actions of anesthetics and tranquilizers, p. 585. 

17. MENNINI, T. [et. al.] – Diazepam increases membrane fluidity of rat hippocampus 

synaptosomes. 

  

Lista de referências bibliográficas no final: 

GOLDSTEIN, D. B. – The effect of drugs on membrane fluidity. Ann. Rev. Pharmacol. 

Toxicol. ISSN 0362-1642. 24 (1984) 43-64. 

NENNINI, T. [et.al] – Diazepam increases membrane fluidity of rat hippocampus 

synaptosomes. FEBS. Lett. ISSN 0014-5793. 173 (1984) 255-258. 

SEEMAN, P. – The membrane actions of anesthetics and tranquilizers. Pharmacol. Rev. 

ISSN 0031-6997. 24 (1972), p. 583-655. 

 

2. Em formato autor-data: as citações apresentam-se de acordo com o esquema autor-

data-localização, ou seja, o nome do autor, a data de publicação e a localização dentro 

da obra. A respetiva lista de referências bibliográficas completa é apresentada no final 

do documento ordenada alfabeticamente. 

No texto:  

(KOTLER, 2000, p. 17) = 1 autor 

 Chabon (2008, p. 108) afirma que … = dentro da frase 
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(SANDLER et al., 1999, p. 14) =  + de 1 autor caso não crie correspondência incorreta 

com uma referência bibliográfica inadequada presente na respetiva bibliografia 

(CHAPMAN e SALSBURY, 1966, p. 28) = 2 autores (outra alternativa ao exemplo 

anterior) 

 (DENI GREEN CONSULTING SERVICES, 2008, p. 5) = autor instituição 

 

Quando o mesmo autor elaborou vários documentos com a mesma data de 

publicação, as citações relativas às várias obras serão distinguidas com uma letra após 

o ano de publicação: 

(FAVARGER, 1980a, 1980b) 

 

No caso de citações de obras que não foram consultadas pelo autor, mas sim por 

intermédio de outro autor, as citações deverão ser antecedidas de Apud (= conforme) 

ou Cit. por (= citado por). 

 Apud RIVIERE, J. R. 

 Cit. por FROMM, Erich 

 


