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NORMAS PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO
1. Normas Gerais  APA (6ª ed., 2012)
Formatação
 Papel A4.
 Fonte: New Times ou Arial, tamanho 12 (para o corpo do trabalho).
 Espaço entre linhas: duplo em todo o trabalho.
 Espaçamento entre parágrafos (antes e depois) = ZERO (não automático).
 Primeira linha = 1,25cm.
 Justificado.
 Margens (ME / MD / MS / MI): 2,54cm.
 Paginação:


Para efeito de paginação, a capa não deve ser contada.



Inicia-se a contagem de páginas, a partir da Página de Rosto, mas não deve
aparecer o número nesta página. Sendo assim, está é a página (i);



Na sequência, deve vir a Página da Banca Examinadora: esta é a página
(ii), mas também não deve aparecer o número na página;



A página seguinte é a página do Sumário (iii) e assim sucessivamente; a
partir deste ponto, os números das páginas subsequentes devem aparecer no
inferior da página, centralizado, em algarismos romanos minúsculos.



A partir da Introdução, os números das páginas devem ser em algarismos
arábicos, começando em 1 (um), inseridos no canto superior direito.

2. Estrutura
2.1 Pré-texto:


Encadernação em espiral.



Capa (marca d’agua foto da FAMERP)



Página de rosto para exame de qualificação: Relatório de Pesquisa
apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia e Saúde,
como parte dos requisitos para Exame de Qualificação. Nível: Mestrado.



Banca examinadora



Sumário

2.2 Texto: (LETRAS MAIÚSCULAS, CENTRALIZADAS, NEGRITO)
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INTRODUÇÃO (ÚLTIMO PARÁGRAFO CONTENDO OS OBJETIVOS)



MÉTODO
o PARTICIPANTES
o MATERIAIS/ INSTRUMENTOS
o PROCEDIMENTO



PLANO DE ANÁLISE DE DADOS



ASPECTOS ÉTICOS



RESULTADOS PARCIAIS



CONSIDERAÇÕES

2.3 Pós-texto:


REFERÊNCIAS



ANEXOS



APÊNDICES



GLOSSÁRIO (opcional)

OBS:
1. NÃO TEM FICHA CATALOGRÁFICA
2. NÃO TEM ABSTRACT
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CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
Apresentaremos as citações e referências mais utilizadas. Caso não encontre
exemplo de citação ou referência que você precisa utilize o Manual da APA (2012)

Todos os autores citados no texto, e apenas eles, devem estar presentes nas
referências com as informações completas. Este procedimento é obrigatório.


CITAÇÃO - Denomina-se citação, quando o autor menciona em seu trabalho
uma informação que foi extraída de outra fonte, ou seja, de outra obra.



Plágio: “para evitar plágio, faça apontamentos cuidadosos durante sua pesquisa
para manter um registro de fontes consultadas e citá-las de acordo com as
diretrizes” (APA, 2012, p. 197).



Autoplágio: regra é a mesma.

DEFINIÇÕES DAS CITAÇÕES
CITAÇÃO DIRETA - Transcrição literal de trechos da obra de um autor consultado. A
cópia literal significa transcrever a redação, a ortografia e a pontuação.
Se a citação compreende menos de 40 palavras, incorpore-a ao texto e coloque
entre aspas duplas.
A pesquisa “pode ser vista como a formulação de uma questão (ou questões
relacionadas) que leva a um processo sistemático para obtenção de respostas confiáveis”
(Meltzoff, 1998, p. 13). (Preste atenção na localização do ponto  deve vir após a
citação).

CITAÇÃO DIRETA
Se a citação compreende 40 ou mais palavras, apresente-a em um bloco de texto
separado e omita as aspas.
“Inicie essa citação em bloco em uma nova linha e recue o bloco cerca de meia
polegada (1,3cm) a partir da margem esquerda. No final da citação informe a fonte
citada e o número da página depois do ponto final”.
Se a fonte do material citado é mencionado na oração que introduz a citação em
bloco (por ex., “Em 1997, Purcell disse.....”), apenas o número de página é necessário
no final da citação.
EXEMPLO
G. P. Witter et al. (1989) ressaltam que,
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Independente da área do conhecimento, do problema estudado, de ser ou
não gerado por hipóteses, do método empregado, de sua vinculação com
o social, o trabalho científico acaba por requerer a elaboração de um
discurso, cuja finalidade principal é a veiculação da informação aos
cientistas e, posteriormente, à própria sociedade. (p.66)

CITAÇÃO DIRETA DE MATERIAL ELETRÔNICO
Informar Autor, ano e o número da página entre parênteses. Caso não indiquem
número da página e os parágrafos aparecerem numerados, use-os no lugar dos números
(usa a abreviatura para).
Alteração nas citações  que não requer explicação:


Alterar a letra inicial de maiúscula para minúscula;



Supressão de texto: use reticências, porém, com os pontos separados por espaços
(...). Use quatro pontos para indicar supressão entre duas orações. Não use
reticências no início ou fim de qualquer oração.



Inserção de texto: use colchetes

EXEMPLO:
Para fornecer uma base que permita compreender os determinantes da doença e
chegar a tratamentos e cuidados de saúde racionais, um modelo médico [de saúde] deve
considerar também o paciente, o contexto social onde este vive e o sistema
complementar delineado pela sociedade para lidar com os efeitos nocivos da doença,
isto é, o profissional médico [equipe interdisciplinar] e todo o sistema de saúde (Engel,
1977, p.XX).

CITAÇÕES DENTRO DE CITAÇÕES:
Não omita citações incluídas no texto original. Os trabalhos não precisam ser
citados na lista de referências (a menos que você os cite como fontes básicas em outra
parte do trabalho).
Ex.
Nos EUA, a Sociedade Americana de Câncer (2007) estimou 1 milhão de casos
de NMSC e 59.940 casos de melanoma (Miller et al., 2009, p.209). Só deve aparecer na
lista de referências  Miller et al., 2009. Sociedade Americana de Câncer (não deve
aparecer na lista de referências).
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CITAÇÃO INDIRETA - Significa elaborar um texto, baseado na obra de um autor
consultado. Extrair a ideia do autor consultado, porém redigindo o texto com as suas
próprias palavras (paráfrase).

CITAÇÃO DE CITAÇÃO - Citação direta ou indireta de um texto que não se teve
acesso ao documento original (apud). Ex: Veyne apud Mendonça.

Um Autor:
Autor, data (não incluir sufixos com Jr)
Ex.: Para Meltzoff (1998) essa leitura envolve assumir uma postura crítica frente aos
dados de uma pesquisa, possuir conhecimento das habilidades envolvidas na realização
de uma pesquisa. OU
A importância deste tipo de estudo é que permite, a partir das conclusões, o avanço do
conhecimento e tomada de decisões (Shapiro, 1996).

Dois Autores: cite os dois nomes toda vez que a referência ocorrer no texto.

Três, quatro ou cinco autores: cite todos na primeira chamada; em citações
subsequentes, inclua apenas o sobrenome do primeiro autor seguido de et al. (sem
itálico e com ponto após o al) e o ano.
Ex.
Colman, Dhillon e Coulthard (1995) analisaram a...
Apesar de sua utilização frequente, os autores recomendam cautela na utilização do
fator de impacto, que pode levar a distorções (Linardi, Coelho, & Costa, 1996).

ATENÇÃO: QUANDO ESTIVER FORA NO PARÊNTESE USO A LETRA E;
QUANDO ESTIVER DENTRO NO PARÊNTESE USO O SÍMBOLO &.
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REFERÊNCIAS
A entrada das referências pela norma da APA dever ser alfabética.
Instruções Gerais

Atentem para os pontos e vírgulas e espaço entre as letras.
Use vírgulas para separar os autores, para separar os sobrenomes e as iniciais, e para
separar as iniciais e sufixos; com dois até sete autores, use & antes do último autor. Ex.
Strong, E. k., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923)


Ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor seguido pelas iniciais dos
primeiros nomes.



Espaço duplo



Uso da Tecla  Deslocamento (0,7cm)



Data de publicação: entre parênteses; se não tive data escreva (n.d).



Ordene letra por letra:

Ex.: López, M. E. precede López de Molina, G. Villafuerte, S. A. precede Villa-Lobos,
J.

Itálico:


Título do periódico e o número do volume;



Livro: Título do livro;



Capítulo: Título do livro.



Apenas a primeira letra do título do artigo ou livro ou capítulo do livro deve ser em
maiúscula. Se tiver subtítulo: primeira letra deve ser em maiúscula.



Ordene alfabeticamente os prefixos M’, Mc e Mac literalmente e não como se fosse
grafados como Mac. Desconsidere o apóstrofo:
o MacArthur precede McAllister
o MacNeil precede M’Carthy
o Ordene alfabeticamente entradas com algarismos por cronologia
o Macomber, J., II precede Macomber, J., III

Ordenação de vários trabalhos com o mesmo primeiro Autor:


As obras de apenas um autor são ordenadas pelo ano de publicação, sendo o mais
antigo primeiro
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• Upenieks, V. (2003)
• Upenieks, V. (2005)

As obras de um único autor precedem as entradas de autores múltiplos que se
iniciam pelo mesmo sobrenome


Alleyne, R. L. (2001)



Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999)

Ordenação de vários trabalhos com o mesmo primeiro Autor
As referências com o mesmo autor (ou com os mesmos dois ou mais autores na
mesma ordem) com a mesma data de publicação são alfabeticamente ordenadas pelo
título  letras minúsculas, a, b, c, e assim por diante – são colocadas imediatamente
depois do ano, dentro do parêntese.


Baheti, J. R. (2001a). Control...



Baheti, J. R. (2001b). Roles of....

Ordenação de vários trabalhos de diferentes Autores com o mesmo sobrenome: são
alfabeticamente ordenados pela primeira inicial


Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999)



Mathur, S. E., & Ahlers, R. L. (1998)
Ordenação de trabalhos com autores entidades ou sem autores (associações,
instituição) 

ordene alfabeticamente tais como associações ou órgãos

governamentais, pela primeira palavra significativa do nome.
Ex.: American Psychological Association  não APA
• Se, e somente se, o trabalho é assinado como Anônimo, o item é iniciado com a
palavra Anônimo por extenso e colocado em ordem alfabética como se Anônimo
fosse de fato um nome.
• Se não há autor, o título passa a ocupar a posição do autor, e o item é posto em
ordem alfabética pela primeira palavra significativa do título.

Componentes das referências


Inicie a lista em uma nova página. A palavra REFERÊNCIAS deve aparecer em
caixa alta, centralizada, negrito.
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Digite todas as entradas em espaço duplo.



Formato hanging indent  deslocamento  a primeira linha de cada referência
inicia-se junto à margem esquerda e as linhas subsequentes recuam à direita.

Ex.:
Martins, S. T. F. (1994). Cotidiano e emoções no processo saúde-doença. Análise
psicossocial da hipertensão essencial. (Tese de Doutorado). Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, São Paulo, SP.
Matos, F. G. (1988). O título de um trabalho científico: Claro, conciso, concreto e
criativo. Ciência e Cultura, 40, 778-779.

PERIÓDICOS
• Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do artigo. Nome do
Periódico (por extenso, em itálico), volume (não coloque a abreviatura VOL) (número),
páginas.
Exemplo:
Peci, A. (2007). Reforma regulatória brasileira dos anos 90 à luz do modelo de Kleber
Nascimento. Revista de Administração Contemporânea, 11(1), 11-30.

Ex.: School Psychology International


Informações de publicação: indique o número do volume em itálico após o título do
periódico. Não use ol. antes do número.



Inclua o número da edição do periódico (se disponível) junto ao número do volume
caso o periódico seja paginado separadamente por edição. Informe o número da
edição entre parênteses imediatamente depois do número do volume; não use itálico.
Informe número de páginas.
School Psychology International, 18 (1), 15-27.

Periódico com DOI
Souza, E., Franco, L. G., Meireles, C. C., Ferreira, V. T., & Santos, N. C. (2007).
Sofrimento psíquico entre policiais civis: Uma análise sob a ótica de gênero.
Cadernos

de

Saúde

311X2007000100012.

Pública,

23(1),

105-114.

doi:

10.1590/S0102-
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Periódico sem DOI
Souza, E. R., & Minayo, M. C. S. (2005). Policial, risco como profissão:
Morbimortalidade vinculada ao trabalho. Ciência & Saúde Coletiva, 10(4), 917928. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n4/a15v10n4.pdf.

LIVRO
• Sobrenome, Nome abreviado. (Ed. OU Coord. OU Org.). (ano de publicação).
• Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). Local de Publicação: Editora.
Exemplo :
Ackroyd, S., & Fleetwood, S. (Eds.). (2000). Realist perspectives on management
and organizations. London: Routledge.
Toffler, A. (1994). O choque do futuro (5a ed.). Rio de Janeiro: Record.

CAPÍTULO DE LIVRO
Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do capítulo. In Nome
abreviado. Sobrenome (Ed. OU Coord. OU Org.). Título: subtítulo (pp.). Local de
Publicação: Editora.
Exemplo :
Watson, M. W. (1994). Vector autoregressions and cointegration. In R. F. Engle, &
D. L. McFadden (Ed.). Handbook of Econometrics (pp. 2843-2915).
Amsterdam: Elsevier.

TESES E DISSERTAÇÕES
Oliveira, M. S. (2019). Estresse e espiritualidade de mães de bebês prematuros.
(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.
São José do Rio Preto/SP.

AUTOR CORPORATVIO
Associação Americana de Psicologia (2012). Manual de publicação da APA. Trad.
D. Bueno; ver. Tec. M. L. T. Nunes. 6ªed. Porto Alegre: Penso.

