METODOLOGIA DA
PESQUISA CIENTÍFICA

FONTES E
CITAÇÕES

FONTES
As fontes são as referências colocadas nos trechos
retirados das bibliografias consultadas, escritos de
forma DIFERENTE daquela constante no texto
original.

Tudo que não for ideia própria do autor do
Artigo/Monografia/TCC deve conter as respectivas
fontes.

EXEMPLOS:
A reeducação psicomotora, partindo da vertente motora e
corporal, se propõe a agir sobre o psiquismo com o objetivo de
permitir ao indivíduo uma melhor faculdade de adaptação
(MASSON, 1985).

OU
De acordo com Machado (1988), é imperativo o conhecimento
da estrutura das meninges, visto que estas têm o importante
papel de proteção dos centros nervosos, além de serem
acometidas com frequência por processos patológicos, como
meningites (infecções) ou tumores (meningiomas).

OU
Também segundo Machado (1988), a área pré-frontal possui
relevantes conexões com o núcleo dorso-medial do tálamo,
recebendo e enviando fibras a este núcleo. Chimpanzés que
sofreram ablação desta área não manifestavam mais reações
de descontentamento quando frustrados. A lobotomia préfrontal, ou leucotomia, consistia na ablação da parte anterior
dos lobos frontais, passando adiante dos cornos anteriores dos
ventrículos laterais, para tratamento de doentes psiquiátricos
com quadro de depressão e ansiedade.

OU
Ainda segundo Machado (1988), as formações anatômicas que
tradicionalmente integravam o rinencéfalo ou encéfalo olfatório
são estudadas na atualidade como parte do sistema límbico,
associado aos fenômenos de emoção, comportamento e
controle do sistema nervoso autônomo.

OU
O dinamismo, a alegria e a autoridade devem ser valorizados. O
reeducador constitui uma referência importante e estável, e que
oferece segurança. Isso é fundamental, principalmente no caso
de doentes cuja ansiedade é penosa. A confiança, que irá se
estabelecer de forma progressiva, permitirá a continuação do
programa e a melhora no comportamento sensoriomotor da
criança (MASSON, 1985). Para Le Boulch (1992) há, ainda, um
outro aspecto de grande importância que intervém na evolução
do trabalho e que, portanto, deve ser observado: a relação com
os pais da criança. A atitude dos pais pode ser extremamente
benéfica para a evolução do tratamento. Porém, contrariamente,
sua atitude poderá trazer malefícios, dependendo da forma com
que eles encaram a situação.
Assim, é fundamental que o terapeuta estabeleça uma boa
relação com os pais de seu paciente, além de estimular sua
participação no processo de tratamento e de tentar fazê-los
compreender a importância de cada uma das técnicas utilizadas
com seus filhos.

OBSERVAÇÃO: No último parágrafo do exemplo
anterior não há a indicação da fonte, porque este
parágrafo foi escrito com ideia própria do autor do
Artigo/Monografia/TCC.
Porém, como já foi recomendado, tudo que não for
ideia própria do autor do Artigo/Monografia/TCC deve
conter as respectivas fontes.

CITAÇÕES
As citações são os trechos retirados das bibliografias
consultadas, escritos de forma EXATAMENTE
IGUAL àquela constante no texto original.

Devem conter a respectiva fonte e o número da
página. Caso tenham mais de três linhas, devem
estar num parágrafo à parte, recuadas em relação ao
texto normal e com uma letra menor do que a
utilizada para o resto do texto.

EXEMPLOS:
O líquor cérebro-espinhal, líquido aquoso e incolor, ocupa o
espaço subaracnóideo e as cavidades ventriculares. Tem como
principal função a proteção mecânica do sistema nervoso
central, formando um perfeito coxim entre este e o estojo
ósseo. Segundo Machado (1988, p.62):
Qualquer pressão ou choque que se
exerça em um ponto desse coxim
líquido, em virtude do princípio de
Pascal, distribuir-se-á igualmente a
todos os pontos. Deste modo o líquor
constitui um eficiente mecanismo
amortecedor
dos
choques
que
frequentemente infligem o sistema
nervoso central.

OU
No fim desses testes, que permitem explorar a motricidade
global, volta-se para os testes que enfatizam a destreza e a
coordenação- dissociação.
O primeiro teste de Guilmain, que permite
apreciar a destreza no movimento global,
consiste em pedir para que a criança
imite os gestos que se fazem para subir
uma escada. Isto, bem entendido, sem
nenhuma orientação. (...). Anota-se a
correção dos movimentos: as crianças
que deslocam apenas os braços e depois
movimentam as pernas, as crianças que
não compreendem a coordenação
braços-pernas (MASSON, 1985, p.110).

OU
De acordo com Masson (1985, p.97),
esse exame permite classificar os
indivíduos em dois grupos; no grupo A
são classificadas as crianças cuja coluna
vertebral
apresenta
tendência
à
acentuação das curvaturas, são em geral
crianças tensas. No grupo B se
classificam as crianças cuja coluna
vertebral apresenta tendência à inversão
das curvaturas, são em geral crianças
mais relaxadas. Se esses diferentes
desvios forem passíveis de redução,
poderão ser reeducados por movimentos
corretivos, durante a sessão de terapia
psicomotora ou tratados através de sessões de ginástica corretiva, confiadas ao
cinesioterapeuta ou ao professor de
educação física.

OBSERVAÇÃO: Caso a citação tenha até três linhas,
também deve conter a respectiva fonte e o número
da página, porém deverá estar em itálico, entre
aspas, e deve ser inserida diretamente no parágrafo
que está sendo elaborado, sem nenhum recuo e com
tamanho de letra igual a do texto normal, conforme o
exemplo a seguir:

No que diz respeito ao fluxo sanguíneo, Machado (1988, p.67) afirma que
“o fluxo sanguíneo cerebral é muito elevado, sendo superado apenas pelo
do rim e do coração. Calcula-se que em 1 minuto circula pelo encéfalo
uma quantidade de sangue aproximadamente igual a seu próprio peso”.
Este fluxo é diretamente proporcional à pressão arterial e inversamente
proporcional à resistência cérebro-vascular e, desta forma, estão
diretamente refletidas nele as variações da pressão arterial sistêmica.

OBSERVAÇÃO: Caso a fonte ou a citação tenham
sido retiradas de um site, essas regras também têm
que ser aplicadas. Nesse caso, a citação poderá ser
como nos exemplos a seguir:

Conforme destacado em www.fundacentro.gov.br (2012),
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

OU
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx (www.fundacentro.gov.br, 2012).

