
SEMINÁRIO SOBRE MONOGRAFIAS

28 de Maio 
NORMAS DE CITAÇÕES EM TEXTOS 

CIENTÍFICOS

Docente: Marciele Coelho



O que são citações?

-As citações são extractos de
materiais científicos, de textos, falas
de entrevistados, que fazem parte
dos TCC’s.



Para que servem as citações na 
Monografia?

-o uso das citações de autores
(conceitos, teorias, vertentes, etc.)
justifica o uso de fontes científicas em
um TCC.



De onde retiramos as citações?

- As citações são elaboradas nos
fichamentos, ou seja, em um
documento elaborado pelo leitor com as
principais ideias, teorias, conceitos e
pontos de vista do autor.



De onde retiramos as citações?

- No fichamento elaboramos as citações
ou seja, extractos do texto lido, para
facilitar a escrita dos capítulos.
- vejamos um exemplo de fichamento.



Exemplo  de Fichamento
SANTOS, Célia. (2009) Sociedade moderna. Luanda: Editora Santana.

O livro busca abordar o conceito de sociedade e suas
variações de acordo com a sua evolução histórica.

Para Santos (2009) a sociedade pode ser entendida
como um aparato social formada por sujeitos e acções.

“(…) sociedades complexas são aquelas em que a acção
do sujeito pressupõe pontos de vista diferenciados de acordo
com a realidade social” (p. 139)



Como elaborar as citações na 
Monografia?

- As citações possuem normas
específicas dependendo do tipo (directas
ou indirectas) e dependendo do número
de linhas, no caso das citações directas.



Tipos de citações

• Citações directas curtas
• Citações directas longas
• Citações indirectas



Citação directa curta
• É a escrita a partir de um extracto de
texto, sendo que a cópia é literal. A
transcrição da citação não deve ultrapassar
3 linhas. Para a destacar usa-se “ aspas no
princípio e no fim da Citação.”
•Identificar com (Apelido, ano: página)
•



Citação directa longa
• É a escrita a partir de um extracto de
texto que ultrapassa as 3 linhas, sendo
que a cópia é literal. Para destacar deve
ser utilizado o recuo de 4 cm da margem
esquerda e diminuir o tamanho da letra.
•Identificar com (Apelido, ano: página)



Citações indirecta

• É a escrita a partir de um extracto de
texto com as próprias palavras sem
alterar a ideia do autor.
•Não há limites de linhas.
• Identificar com (Apelido, ano)









Exemplos
Citação directa curta

“(…) Instalou-se um grande debate
entre modernos e pós-modernos a
respeito (…) destas transformações”
(Goergen, 1998, p. 234)



Exemplos
Citação directa longa

talvez se devesse dizer que terminou um ciclo
particularmente importante de luta de classes, em
escala nacional e internacional. Mas não
terminaram as desigualdades, tensões e
contradições que estavam e continuam a estar na
base da vida das nações e continentes. Esse pode
ser apenas um ponto de inflexão histórica,
assinalando o fim de um ciclo e o começo de
outro. (Ianni, 1983 apud Goergen, 1998, p. 234)



Exemplos
Citação Indirecta

Para Goergen (1998) estamos
em uma era pós-global, em que a
sociedade se revê nas suas tradições
mais contestadas.



Quais os riscos em fazer as citações a partir 
dos textos sem o uso do fichamento?

• Ideias contrárias de autores são
automaticamente levadas ao texto (por
citações) como se fossem
complementares.



Quais os riscos em fazer as citações a partir 
dos textos sem o uso do fichamento?

• Trazer teorias contraditórias para os
capítulos do TCC para conceituar, para
defender ideias e posições.



Retirando as citações do fichamento e usando no TCC
SANTOS, Célia. (2009) Sociedade
moderna. Luanda: Editora Santana.

O livro busca abordar o conceito
de sociedade e suas variações de
acordo com a sua evolução histórica.

Para Santos (2009) a sociedade
pode ser entendida como um aparato
social formada por sujeitos e acções.

“(…) sociedades complexas são
aquelas em que a acção do sujeito
pressupõe pontos de vista
diferenciados de acordo com a
realidade social” (p. 139)

Esquema/Índice provisório

Capítulo I – Conceito de
Sociedade e sujeito

1.1. Abordagem histórica
do conceito de sociedade
1.2. Conceito de sujeito e
de acção social
1.3. Percepções da
concepção de sociedade
contemporânea



PERGUNTAS FREQUENTES 

• Quantas citações posso fazer em uma
página?

• Posso usar uma monografia como
fonte bibliográfica e fazer citações no
meu TCC?



PERGUNTAS FREQUENTES 

• Posso copiar uma página inteira de um
texto (livro, artigo) no meu TCC?

• Se eu citei autores diferentes no meu
TCC todos devem aparecer nas
referências bibliográficas?



PERGUNTAS FREQUENTES 

• Se utilizei um artigo/texto/capítulo em
que a autora cita um outro autor, como
deve citar?



CONSELHOS PRÁTICOS  

• Ao trazer autores/livros/artigos
discuta com o/a seu/sua orientador/a
para que o mesmo tenha ideia das
fontes que esta utilizando no TCC.



CONSELHOS PRÁTICOS  

• Um TCC pode ter uma vertente teórica
(Positivista, realista, psicanalítica, etc.)
ou pode ter um quadro de referência
(composto por uma ciência ou mais,
por uma perspectiva, por autores que
discutem determinado tema, etc.)



CONSELHOS PRÁTICOS  

• Para descobrir a base teórica/vertente
de um autor/livro/artigo uma das
formas é olhar para as suas referências
bibliográficas e para a introdução ou
conceitos que traz.



CONSELHOS PRÁTICOS  

• Se tem dúvidas sobre o uso de um ou
outro autor para
conceituar/argumentar algo, pergunte
ao seu orientador/a.
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