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1

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)
 Associação Americana de Psicologia;

 6ª edição americana e brasileira;
 A APA não possui uma norma específica para trabalhos acadêmicos
(dissertação, tese etc.). Somente para artigos de periódicos.




Para download das diretrizes da APA:
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivro
sUSP/catalog/book/112

APRESENTAÇÃO GRÁFICA
 Papel branco A-4 ou reciclado,
 elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, com exceção da
ficha catalográfica que deve vir no verso da folha de rosto.
 margens (espelho) devem ter 3 cm nos lados superior e interno e 2 cm nos
lados inferior e externo,
 fonte tamanho 12 para todo o trabalho (inclusive capa) e tamanho menor
(fonte 10 ou 11), para citações com 40 ou mais palavras, notas de rodapé,
paginação, ficha catalográfica, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas.
 fonte Times New Roman.

BIBLIOTECA FEAUSP

APRESENTAÇÃO GRÁFICA
Espaçamento
 Todo o texto deve ser digitado em espaço 1,5 cm, exceto: citações com 40 ou
mais palavras, notas de rodapé, referências, legendas e fontes das ilustrações e
das tabelas, natureza (tipo do trabalho, nome da instituição a que é submetido
e área de concentração) que devem ser digitados em espaço simples,
 as referências devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco,

 os títulos das seções primárias devem ser separados do texto que os sucede
por um espaço de 1,5 cm. Os títulos das subseções devem ser separados do texto
que os precede e que os sucede por um espaço de 1,5 cm.

APRESENTAÇÃO GRÁFICA
Paginação
 Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas
sequencialmente. As folhas pré-textuais, embora contadas, não são
numeradas,

 a numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual
(Introdução) em algarismos arábicos no canto superior direito da folha.

ILUSTRAÇÕES
As ilustrações compreendem desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias,
gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros. Sua identificação
aparece na parte superior, precedida da palavra designativa, seguida de seu número
de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, e do respectivo título
explicativo de forma breve e clara.
Após a ilustração, na parte
inferior, indicar a fonte
consultada (elemento
obrigatório, mesmo que seja
produção do próprio autor),
legenda, notas e outras
informações necessárias a sua
compreensão (se houver). A
referência completa deve constar
no item Referências.

TABELAS
A finalidade básica da tabela é resumir ou sintetizar dados estatísticos.
 Norma do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
 o título deve ser precedido pela palavra Tabela (apenas com a inicial T
maiúscula), seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos e
um hífen,
 as tabelas são numeradas consecutivamente no documento como um todo;
 as fontes consultadas para a construção da tabela e outras notas devem ser
colocadas após o traço inferior.

ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO

ESTRUTURA
As informações são transcritas na seguinte ordem:
a) nome da instituição (opcional);
b) nome completo do autor;
c) título: em letras minúsculas, com exceção da primeira letra, nomes próprios e/ou
científicos;
d) subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois pontos;
e) número de volumes: se houver mais de um, identificar em cada capa o respectivo
volume;
f) local (cidade);
g) ano de depósito (da entrega).

ESTRUTURA
Lombada
Elemento opcional onde as informações
são impressas na seguinte ordem:
a) nome completo do autor, abreviando-se
o(s) prenome(s) quando necessário,
impresso longitudinalmente e legível do
alto para o pé da lombada,
b) título: impresso da mesma forma que o
nome do autor, quando necessário
abreviado pelas cinco primeiras palavras
significativas seguidas de reticências,
c) elementos alfanuméricos de
identificação (por exemplo, local e data,
grau, instituição e data).

ESTRUTURA
Folha de rosto Anverso = frente
Versão original

Versão corrigida

ESTRUTURA
Ficha catalográfica
Verso da folha de rosto
Modelo de ficha da FEA
Elaborada pela Seção de
Processamento Técnico.
Informações: Rafael
rafamielli@usp.br ou (11) 30915810.
Na FEA, normalmente, é colado
um adesivo com a folha de
aprovação acima da Ficha
Catalográfica.

Autorização para reprodução:
declaração textual de concordância
da reprodução do trabalho.

ESTRUTURA
Resumo
Anverso = frente
 Deve ser precedido da referência
do documento
 O resumo deve ser redigido em
parágrafo único.
 Conter de 150 a 500 palavras.
 Palavras-chave: termos ou
descritores que representam o
assunto do trabalho, separadas
entre si por ponto e finalizadas
também por ponto e devem ser
atribuído preferencialmente, de
acordo com o Vocabulário
Controlado do SIBiUSP.

http://vocabusp.sibi.usp.br/vocab/

ESTRUTURA
Abstract
Anverso = frente

SUMÁRIO
Anverso = frente
Último elemento antes do
início do texto.

CITAÇÃO DIRETA


É a transcrição (reprodução integral) de parte da obra consultada, conservando-se a grafia, pontuação,
idioma etc.



Se a citação de um texto compreender menos de 40 palavras, deve ser incorporada ao texto, entre aspas
duplas (“ ”). Usar aspas simples (‘ ’) dentro de aspas duplas para isolar o material que na fonte original
estava incluído entre aspas duplas.



Se no texto citado houver erro de ortografia, pontuação ou gramática, inserir a expressão sic entre colchetes
e em itálico imediatamente após o erro.
Para incluir explicações numa citação original, usar colchetes.



CITAÇÃO DIRETA
 Citação com 40 ou mais palavras deve ser digitada em um bloco independente, omitindo as
aspas.
 A citação em bloco deve ser iniciada em uma nova linha com recuo de cinco espaços da
margem esquerda ou 4cm da margem (mesma posição de um novo parágrafo). As linhas
subsequentes devem ser digitadas em alinhamento com o recuo.

CITAÇÃO DIRETA
 Supressões no texto - usar reticências (com os pontos separados por
espaço) para indicar supressões de parte da frase citada. Não usar
reticências no início e nem no final da citação, a menos que, para evitar
enganos, seja necessário enfatizar que a citação começa ou termina em meio
de frase. Usar quatro pontos (equivalentes a reticências e ponto final) para
indicar omissão entre duas orações.

CITAÇÃO INDIRETA
 É o texto criado com base na obra do autor consultado, em que se reproduz
o conteúdo e ideias do documento original,
 dispensa o uso de aspas duplas.

CITAÇÃO DE CITAÇÃO
 É a citação direta ou indireta de um texto que se refere ao documento
original, que não se teve acesso.
 Indicar, no texto, o sobrenome do(s) autor(es) do documento não
consultado, seguido da data, da expressão citado por e do sobrenome do(s)
autor(es) do documento consultado, data e página.

 Incluir a citação da obra consultada nas Referências.

CITAÇÃO DE FONTES INFORMAIS
Comunicação pessoal
 Compreende anotações de aulas, trabalhos de eventos não publicados
(conferências, palestras, seminários, congressos, simpósios etc.), e-mails,
cartas, memorandos, entrevistas pessoais etc., cita-se no texto as iniciais do
prenome e o sobrenome do comunicador e a data, o mais exato possível
(dia, mês e ano).
 Por não serem dados recuperáveis, não é necessário incluir a referência
desse material.

CITAÇÃO
PONTUAÇÃO
Citação direta com aspas duplas (“ ”) – menos de 40 palavras
 Colocar o ponto depois dos parênteses. Se houver continuação do texto, coloca-se
vírgula e continua a frase.
“. . . may be addressed by anyone on the team” (Csikai & Chaitin, 2006, p.112).
“. . . needs or concerns” (p. 541), contributing to na overall climate of negativity.
Citação direta com 40 ou mais palavras
 Colocar o ponto somente antes dos parênteses, nunca depois dos parênteses.
by the sheer magnitude of the assembly. (Purcell, 1997, pp. 111-112)
Citação indireta
 Colocar o ponto depois dos parênteses.

The report concluded were victims of cyberterrorism (Windhorst, 2004).

CITAÇÃO

REFERÊNCIAS
 Consiste na relação das obras citadas no texto, de maneira que permita a identificação
individual de cada uma delas.
 Deve ser apresentada no final do trabalho, organizada alfabeticamente pelo sobrenome
do autor, seguido pelo(s) prenome(s) abreviado(s).
 Indicar em nota de rodapé a norma utilizada para elaboração das referências.

REFERÊNCIAS
 Quando houver mais de uma obra do mesmo autor, no caso de diferentes datas
de publicação, seguir a ordem cronológica.
 No caso de ter a mesma data de publicação, acrescentam-se letras minúsculas
logo após a data. Neste caso, levar em consideração a alfabetação do título.

REFERÊNCIAS
ABREVIATURAS

REFERÊNCIAS
EDIÇÃO
 A indicação da edição deve ser feita utilizando a abreviatura dos numerais
ordinais, seguida da abreviatura da palavra edição.
 Deve ser indicada a partir da segunda edição, no idioma da publicação.

MODELOS DE REFERÊNCIAS
Monografia no todo
 Livros, folhetos, guias, catálogos, fôlderes, dicionários e trabalhos acadêmicos.
 Elementos essenciais: autoria, ano, título, subtítulo (se houver), edição, local de
publicação, editora.

 Elementos complementares: tradutor, revisor, ilustrador, entre outros, paginação,
série e notas.
 Um autor
Baremblitt, G. F. (1992). Compêndio de análise institucional e outras correntes:
teoria e prática. Rio de Janeiro, RJ: Rosa dos Ventos.

MODELOS DE REFERÊNCIAS
Monografia no todo
 Dois autores
Barlow, D. H., & Cerny, J. A. (1999). Tratamento psicológico do pânico. Porto
Alegre, RS: Artmed.
 Três a sete autores
Ainsworth, M., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment:
A psychological study of the strange situation. New Jersey, NJ: Lawrence
Erlbaum.
 Oito ou mais autores
Pasquarelli, M. L. R., Krzyzanowski, R. F., Imperatriz, I. M. M., Noronha, D. P.,
Andrade, E., Zapparoli, M. C. M., . . . Plaza, R. T. T. (1987). Avaliação do uso de
periódico. São Paulo, SP: SIBi-USP.
Em casos específicos, tais como: projetos de pesquisa científica e indicação de
produção científica em relatórios para órgãos de financiamento citam-se todos
os autores.
Pasquarelli, M. L. R., Krzyzanowski, R. F., Imperatriz, I. M. M., Noronha, D. P.,
Andrade, E., Zapparoli, M. C. M., Bonesio, M. C. M., Lobo, M. P., Almeida, M. S.,
Arruda, R. M. A., & Plaza, R. T. T. (1987). Avaliação do uso de periódicos. São
Paulo, SP: SIBi-USP.

MODELOS DE REFERÊNCIAS
Livro eletrônico
 Se a obra possui DOI (Digital Object Identifier), indique o DOI na referência. Só
informe o endereço eletrônico (URL) quando o documento não possui o DOI.
 Usa-se a expressão “Recuperado de” antes de indicar a URL.
Schiraldi, G. R., & Kerr, M. H. (2002). The anger management sourcebook. doi:
10.1036/0737305916.
Geller, E. S. (2000). The psychology of safety handbook. Recuperado de
http://www.crcnetbase.com/isbn/978-1-56670-540-0.

Versão digital para livro impresso
Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., & Koller, S. H. (Orgs.). (2009). Publicar em psicologia: um
enfoque para a revista científica [versão on-line]. Recuperado de
http://www.ip.usp.br/portal/images/stories/biblioteca/ Publicar-em-Psicologia.pdf
Schumann, G. L., & MacDonald, J. D. (1997). Turfgrass diseases: Diagnosis and management (2nd
ed.) [CD-ROM]. St. Paul, MN: APS Press.

MODELOS DE REFERÊNCIAS
Verbete de dicionário


Impresso:
Hypertension. (1979). In Stedman dicionário médico (23a ed., p. 655). Rio
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan.

 Suporte eletrônico:
Fernandes, M. L., & Massimi, M. (n.d.). Anchieta, Padre José de (15341597). In Dicionário biográfico da psicologia no Brasil – Pioneiros.
Recuperado de www.bvs-psi.org.br.
Se nenhuma data puder ser identificada, indicar a notação “n.d.” (no date –
nenhuma data) entre parênteses.

MODELOS DE REFERÊNCIAS
Trabalhos acadêmicos

Para as dissertações, teses e outros trabalhos acadêmicos disponíveis em bases de
dados (comerciais) ou repositórios institucionais, seguir o modelo seguinte:
Moore, T. N. (2011). Race, sexual desire, sexual activity and sexual satisfaction
among older adults (Doctoral dissertation). Recuperado de ProQuest
Dissertations and Theses database. (UMI no. 3468686).

Ferraz, L. M. (2010). A infância e a velhice: percursos em Manuelzão e Miguilim
(Tese de doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo).
Recuperado de www.teses.usp.br.

Para as dissertações, teses e outros trabalhos acadêmicos não disponíveis em
bases de dados (comerciais) ou repositórios institucionais:
Grötzner, S. R. (2005). Densidade e topografia dos fotorrecptores da retina da tartaruga
Trachemys scripta elegans com imunocitoquímica de opsinas (Tese de doutorado não
publicada). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.

MODELOS DE REFERÊNCIAS
Eventos
Conjunto dos documentos reunidos num produto final com denominação de: atas,
anais, proceedings, resumos, entre outras.
Trabalho apresentado em evento
Fouladi, R., McCarthy, C., & Moller, N. (2001). Paper and pencil or on-line: Evaluating coping
attachment measures. Paper presented at the 109th Annual Meeting of the American Psychological
Association (pp. 24-28). San Francisco, CA.

Trabalho de evento publicado em periódico
Mingroni-Netto, R. C. (1996). Origin of fmr-1 mutation: Study of closely linked microsatellite loci in
fragile x syndrome [Resumo]. Brazilian Journal of Genetics, 19 (Suppl. 3), 144. (Trabalho
apresentado no National Congress of Genetics, 42. Caxambu, MG).

Evento em suporte eletrônico
Cutler, L. D., Frölich, B., & Hanrahan, P. (1997, 16 de janeiro). Two-handed direct manipulation on the
responsiveworkbench. Trabalho apresentado no Symposium on the Interactive 3D Graphics.
Recuperado de http://www.ghaphics.stanford.ed/papers/twohanded/.

MODELOS DE REFERÊNCIAS
Periódicos
Revistas, jornais, publicações anuais, séries monográficas, quando tratadas como
publicação periódica.
 Elementos essenciais: autoria do artigo, data de publicação, título do artigo, título e
subtítulo (se houver) do periódico, volume e páginas.
 Elementos complementares: dia e mês de publicação, número e notas.



Artigo de periódico impresso
Cardoso, O. B. (1949). O problema da repetência na escola primária.
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 13(35), 74-88.
 artigo em meio eletrônico:
Harbaugh, W. T., Mayr, M., & Burghart, D. R. (2007). Neural response to
taxation and voluntary giving reveal motives for charitable donations.
Science, 316, 1622-1625. doi: 10.1126/science.1140738
Zorzanelli, R. T. (2011). Sobre os diagnósticos das doenças sem explicação
médica. Psicologia em Estudo, 16(1), 25-31. Recuperado de
http://www.scielo.br/pdf/pe/v16n1/a04v16n1.pdf .

MODELOS DE REFERÊNCIAS
Artigo de jornal
 Indicar o ano, dia e mês da publicação. Preceder os números das páginas do artigo com
“p.” para paginação única ou “pp.” para mais de uma página, conforme o caso.
 Informações adicionais importantes para identificação devem ser colocadas logo após o
título, entre colchetes.
 artigo de jornal impresso:
Fernandes, F. (1988, 17 de março). Essência e aparência. Folha de S. Paulo,
p. A3.
 artigo de jornal eletrônico:
Righetti, S. (2012, 19 de abril). Governo ignora cientistas em debates importantes.
Folha.com. Recuperado de http://www1.folha.uol.com.br/ ciencia/1078316governo-ignora-cientistas-em-debates- importantes.shtml.

MODELOS DE REFERÊNCIAS
Documentos on-line
Inclui documentos que estão disponíveis, unicamente, via internet.

 Blog
Cavalcanti, F. (2011, 27 de novembro). Revista (“Pública”) de Saúde
Pública cobrará R$ 1.500,00 para publicar artigo [Blog]. Recuperado
de http://www.saudecomdilma.com.br/index.php/2011/11/27/revistapublica-de-saude-publica-cobrarar-1-50000-para-publicar-artigo/.
 Websites

Galeria virtual de arte do Vale do Paraíba. (1998). São José dos Campos,
SP: Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Recuperado de
http://www.virtualvale.com.br/galeria.

MODELOS DE REFERÊNCIAS
Documentos jurídicos
Documentos referentes à legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina
(interpretação dos textos legais).
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (18a ed.). (1998). São Paulo: Saraiva.
Decreto n. 3.298. (1999, 20 de dezembro). Regulamenta a política nacional para a integração
da pessoa portadora de deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras
providências. Brasília, DF: Presidência da República.

Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (1996, 23 de dezembro). Estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, seção 1.

Constituição da República Federativa do Brasil. (1988, 05 de outubro). Recuperado de
http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
Citação: 1 autor

Conforme Baremblitt (1992), em pesquisa divulgada...
ou
(Baremblitt, 1992)
Referência: 1 autor
Baremblitt, G. F. (1992). Compêndio de análise institucional e
outras correntes: teoria e prática. Rio de Janeiro, RJ: Rosa dos
Ventos.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
Citação: 2 autores

Barlow e Cerny (1999) assinalaram que...
ou
(Barlow & Cerny, 1999).
Referência: 2 autores

Barlow, D. H., & Cerny, J. A. (1999). Tratamento psicológico do pânico.
Porto Alegre, RS: Artmed.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
Citação: 3 a 5 autores
Ribeiro, Alves e Rodrigues (2000) afirmam que . . .

(Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, & Rock, 1994).

Citação: 6 ou mais autores

Delanay et al.(1985), em sua pesquisa
ou
Referência: 3 a 7 autores

Ainsworth, M., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978).
Patterns of attachment: a psychological study of the
strange situation. New Jersey: Lawrence Eribaum.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
Referência: 8 ou mais autores

Pasquarelli, M. L. R., Krzyzanowski, R. F., Imperatriz, I. M. M.,
Noronha, D. P., Andrade, E., Zapparoli, M. C. M., . . . Plaza,
R. T. T. (1987). Avaliação do uso de periódicos. São Paulo,
SP: SIBi-USP.

Nota: em casos específicos, tais como: projetos de pesquisa científica e indicação de
produção científica em relatórios para órgãos de financiamento citam-se todos os
autores.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
Citação: autoria desconhecida (usar itálico em títulos de periódicos e
livros)

De acordo com a publicação Desarrollo energético (1980), estima-se em...
ou
(Desarrollo energético, 1980)
Referência: autoria desconhecida
Desarrollo energético en América Latina y la economía mundial. (1980).
Santiago, Chile: Ed. Universitária.
(usar aspas duplas nos títulos de artigos de periódicos e capítulos de
livros)

REFERÊNCIAS
Universidade de São Paulo. Sistema Integrado de Bibliotecas.
(2016). Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da
USP: Parte II (APA) (3a ed.). doi: 10.11606/9788573140576.

OBRIGADA!
Dúvidas e informações :
Adriana e Vera

Biblioteca FEAUSP
Seção de Atendimento ao Usuário
http://bibliotecafea.com (Blog)
http://www.facebook.com/bibliotecafeausp (Facebook)
http://twitter.com/BibliotecaFEA (Twitter)
Contatos
bibfea.atend@usp.br
(11) 3091-6099

