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Estrutura da apresentação
1. Os diferentes estilos/normas de referenciação;

2. American Psychological Association (APA);
3. Referenciação de obras no texto do manuscrito;
4. Construção da lista de referências;
5. O que é que o software não faz?
6. (Des)Equilíbrios.

1. Os diferentes estilos/normas
de referenciação

2. American Psychological Association (APA)

3. Referenciação de obras
no texto do manuscrito

Plágio
- Uso de palavras, ideias ou imagens de outra pessoa como sendo nossas;
- É negado o crédito que é devido aos/às autores/as;
- Seja de forma deliberada ou não, o plágio viola questões éticas, pois desrespeita o
esforço de outros ao não reconhecer o seu trabalho.

Autoplágio
- Publicação do nosso trabalho já publicado anteriormente;
- O autoplágio engana os/as leitores/as, fazendo parecer que há mais informações
disponíveis sobre um tópico do que realmente existe;
- Pode levar a violações de direitos autorais publicarmos o mesmo trabalho – pode ser
chamado de “publicação duplicada”.

Respeito pelo trabalho
de colegas
Vs.
Como referenciar de
forma apropriada?

3. Referenciação de obras no texto do manuscrito
Humor plays an important role in everyday life, from interacting with strangers to attracting
mates (Bressler & Balshine, 2006; Earleywine, 2010; Tornquist & Chiappe, 2015). Some
people, however, come up with funny and witty ideas much more easily than do others. In
this study, we examined the role of cognitive abilities in humor production, a topic with a long
past (e.g., Feingold & Mazzella, 1991; Galloway, 1994) that has recently attracted more
attention (Greengross & Miller, 2011; Kellner & Benedek, 2016).

✓ Mencionar os/as principais autores/as que têm trabalhado no campo em
que se insere o nosso trabalho;

✓ Referir quem tem trabalhado nos últimos anos sobre o assunto e o que
estamos a acrescentar de novo à literatura;
✓ Apontar quais são os trabalhos mais recentes sobre o tópico que estão a
explorar.

Norma APA
- Apelidos por ordem
alfabética
- Utilizar “&” em vez de
“and” quando se utilizam
os parênteses.

3. Referenciação de obras no texto do manuscrito
Citação parentética
Falsely balanced news coverage can distort the public's perception of expert consensus
on an issue (Koehler, 2016).
✓ Deve conter: Autor/a e Ano;
✓ Separados por vírgula;
✓ Entre parênteses.

Falsely balanced news coverage can distort the publi c's perception of expert consensus
on an issue (Adams et al., 2019; Koehler, 2016; Shumway & Shulman, 2015; Westinghouse, 2017).
✓ Ordem alfabética;
✓ Diferentes autores/as devem ser separados por ponto e vírgula.

Falsely balanced news coverage can distort the publi c's perception of expert consensus
on an issue (Department of Veterans Affairs, n.d, 2017a, 2017b, 2019).

Quando não existe
ano, inserir “n.d”

Quando o/a mesmo/a autor/a ou entidade têm mais do que uma obra que queremos
inserir no nosso trabalho e o ano é o mesmo, diferenciamo-las por “a”, “b”…
Utilizar vírgula em vez de ponto e vírgula quando o/a autor/a ou entidade são os
mesmos.

Citação narrativa:
The Department of Veterans Affairs (n.d, 2017a, 2017b, 2019) noted the dangers of falsely balanced news
coverage
✓ O apelido do/a autor/a é integrado na frase;
✓ O ano deve aparecer entre parênteses, logo de seguida.

Citação narrativa

Citação parentética

Citação direta

Até 40 palavras
"Even smart, educated, emotionally stable adults
believe superstitions that they recognize are not
rational”, as exemplified by the existence of people who
knock on wood for good luck (Risen, 2016, p. 202).

Biebel et al. (2018) noted that "incorporating the voice
of students with psychiatric disabilities into supported
education services can increase access, involvement,
and retention“ (p. 299).

40 ou mais palavras
Inner speech is a paradoxical phenomenon. It is an
experience that is central to many people's everyday lives,
and yet it presents considerable challenges to any effort to
study it scientifically. Nevertheless, a wide range of
methodologies and approaches have combined to shed
light on the subjective experience of inner speech and its
cognitive and neural underpinnings. (Alderson-Day &
Femyhough, 2015, p. 957)
Flores et al. (2018) described how they addressed potential
researcher bias when working with an intersectional
comnlunity of transgender people of color:
Everyone on the research team belonged to a stigmatized
group but also held privileged identities. Throughout the
research process, we attended to the ways in which our
privileged and oppressed identities may have influenced
the research process, findings, and presentation of results.
(p. 311)

3. Referenciação de obras no texto do manuscrito

Quando abreviar uma obra com vários/as autores/as?
Citação Parentética

Citação Narrativa

Um autor/a

(Luna, 2020)

Luna (2020)

Dois autores/as

(Salas & D’Agostinho, 2020)

Salas e D’Agostinho (2020)

Três ou mais autores/as

(Martin et al., 2020)

Martin et al. (2020)

Entidades c/ abreviação

(National Institute of
Mental Health [NIMH],
2020)

National Institute of Mental
Health (NIMH, 2020)

Citações seguintes:

(NIMH, 2020)

NIMH (2020)

4. Construção da
lista de referências

Aspetos a não esquecer:
✓ Ordem alfabética de acordo com o apelido;
✓ Quando existe mais do que uma obra da mesma
autoria, ordenar por ordem cronológica
decrescente
Exemplo:
Patel, S. N. (n.d.).
Patel, S. N. (2016).
Patel, S. N. (2020a).
Patel, S. N. (2020b, April).
Patel, S. N. (in press).

✓ Caso exista mais do que uma obra da mesma
autoria e do mesmo ano, ordenar por ordem
alfabética a partir do título.

Artigos
Ano

Apelido

Título

McCauley, S. M., & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language use: A cross-linguistic model of child
language development. Psychological Review, 126(1), 1-51. https://doi.org/10.1037/rev0000126
Nome da revista

Volume Número Páginas

DOI

Artigo aceite
Pachur, T., & Scheibehenne, B. (in press). Unpacking buyer-seller differences in valuation from experience: A cognitive
modeling approach. Psychonomic Bulletin & Review.

Artigo que ainda só está online
Huestegge, S. M., Raettig, T., & Huestegge, L. (2019). Are face-incongruent voices harder to process? Effects of facevoice gender incongruency on basic cognitive information processing. Experimental Psychology. Advance online
publication. https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000440

Artigo que não está em inglês
Chaves-Morillo, V., Gómez Calero, C., Fernández-Muñoz, J. J., Toledano-Muño, A., Fernández-Huete, J., Martínez
Monge, N., Palacios-Ceña, D., & Peñacoba-Puente, C. (2018). La anosmia neurosensorial: Relación entre subtipo,
tiempo de reconocimiento y edad [Sensorineural anosmia: Relationship between subtype, recognition time, and age].
Clínica y Salud, 28(3), 155-161. https://doi.org/10.1016/j.clysa.2017.04.002

Livro
Burgess, R. (2019). Rethinking global health: Frameworks of power. Routledge.
Apelido

Ano

Título do
livro

Editora

Livro editado com capítulos de diversas autorias
Hacker Hughes, J. (Ed.). (2017). Military veteran psychological health and social care: Contemporary approaches.
Routledge.

Livro com várias edições
Madigan, S. (2019). Narrative therapy (2nd ed.). American Psychological Association.

Capítulo de livro

Autores/as do capítulo

Título do capítulo

Editor/a

Weinstock, R., Leong, G. B., & Silva, J. A. (2003). Defining forensic psychiatry: Roles and responsibilities. In R. Rosner
(Ed.), Principies and practice of forensic psychiatry (2nd ed., pp. 7-13). CRC Press.
Título do livro

Edição Páginas do capítulo

Editora

Relatórios
Australian Government Productivity Commission & New Zealand Productivity Commission. (2012). Strengthening
trans-Tasman economic relations. https://www.pe.gov.au/inquiries/completed/australia-new-zealand/reportltranstasman.pdf

Tese/Dissertação
Tese não publicada
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished
doctoral dissertation]. University of Virginia.

Tese que está numa base de dados
Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations and new lessons from the Milgram
experiment (Publication No. 10289373) [Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison]. ProQuest Dissertations
and Theses Global.
Tese publicada online
Hutcheson, V. H. (2012). Dealing with dual differences: Social coping strategies of gifted and lesbian, gay, bisexual,
transgender, and queer adolescents [Master's thesis, The College of William & Mary]. William & Mary Digital Archive.
https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/1 0288/16594/HutchesonVirginia2012.pdf

5. O que é que o software
não faz?

Informações incompletas que geram referências incompletas

X

Referências
inseridas com
dados incompletos

Referências
inseridas com
dados completos

6. (Des)Equilíbrios

• Número citações;
• Número de auto-citações;
• Descoordenação entre ideias e referências;
• Excesso de notas de rodapé ou notas de fim de página.

Mais do que uma norma,
a APA promove um estilo
de escrita inclusivo.
E a Finisterra também!

Obrigada pela atenção!

