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DIREITOS DE AUTOR
E CONEXOS
"pais"&"mães"
Atribuição da propriedade intelectual a
quem criou uma obra artística ou
científica (direito de autor) ou a quem
executou, produziu ou difundiu (direito
conexo).

CITAÇÃO INDIRETA
INDICAR.PARAFRASEAR
Indicação do autor e da obra (texto,
documentário, filme, registo vídeo,
conteúdo em página web…) onde
encontramos a ideia que está a ser
utilizada no trabalho.

CITAÇÃO DIRETA
TRANSCREVER
Transcrição, breve ou extensa, de
palavras de outros autores, com
incorporação direta no texto que está a
ser escrito.
A trasncrição deve obedecer à grafia do
texto de origem.
Citações diretas, com mais de 40
palavras, são destacadas no texto..

ESTILO APA
Conjunto de normas criada pela
American Psychological Association para
citar e referenciar direitos de autor e
conexos e para apresentar trabalhos.

CITAÇÃO
Forma curta de efetuar a referência a
conteúdo de outro autor.
Deve ter em conta toda a informação
necessária para estabelecer uma
correspondência entre a citação e a
referência bibliográfica

EXEMPLOS
INDICAR.PARAFRASEAR
De acordo com Silva (2012) as razões
que levaram à Batalha de Aljubarrota...
Analisando o conteúdo do mural do
Facebook da RTP
(https://www.facebook.com/rtp)
durante o ano de 2018, foi possível
concluir a existência de uma interação
permanente dos telespetadores com as
notícias divulgadas diariamente...

EXEMPLOS
TRANSCREVER
De acordo com Einstein (Einstein, 1961,
p. 11) “o que há de mais belo na nossa
vida é o sentimento de mistério” e é ele
que está na origem nas vivências
religiosas, o que faz que com, no
entender de Modim (1981) “uma
manifestação topicamente [sic]
humana é a religião. (…) Os
antropólogos informam-nos que o
homem desenvolveu uma actividade
religiosa desde o seu primeiro
aparecimento no cenário da história e
que todas as tribos e todas as
populações” (p. 79).
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