
REGRAS DE ESTILO

Todos os trabalhos finais devem ser submetidos de acordo com as regras de
estilo. Se a organização verificar que não as cumprem, enviá-las-á ao autor para
que as possam devolver adaptadas a estas regras dentro de um prazo máximo
de três dias.

Todos os textos devem ser enviados em formato Word e de acordo com as seguintes
indicações. Pode ver um modelo no final do texto.

• Idioma: espanhol, inglês ou português

• Comprimento: entre 4 000 e 6 000 palavras. Não exceder 15 páginas (incluindo
notas, tabelas, gráficos e bibliografia).

• Formato papel: A4; 2,5 cm margens superior e inferior e 3 cm margens laterais.

• Título do artigo: Times New Roman, 14p, letras maiúsculas, negrito, centrado.
Abaixo, tradução inglesa em 12p.

• Autoria: Times New Roman, versálitas, 12p, negrito, esquerda.

• Afiliação: Times New Roman, 11p, itálico, esquerda. Adicionar correio, abaixo.

• Resumo e abstracto: Times New Roman, 12p, justificado.
o 10 linhas, no máximo.
o Na mesma língua que a comunicação.

• Palavras-chave: Times New Roman 12p, minúsculas, justificado.

o Máximo de 7 palavras.

O mesmo em inglês. Ver exemplo abaixo.

• Texto: Times New Roman 12p, espaçamento simples, justificado.

• Títulos das rubricas: Times New Roman 12p, ousado, alinhamento correcto.
Espaçamento superior 12p/bottom 6p.

• Numerado sem paragem completa (por exemplo): 1. Introdução; 2. Hipóteses
iniciais; 3. Metodologia; 4. Resultados; 5. Conclusões; 6. Bibliografia

• As subseções devem ser numeradas com a sucessão correspondente dentro
de cada uma delas: 1.1, 1.2... em itálico.



• Método de citação interna: parênteses no próprio texto (apelido do autor, ano: página).
Apenas no caso de uma citação, não mais de cinco linhas, todo o texto pode ser
deslocado para a direita na posição indentada da primeira linha e sem vírgulas invertidas
ou itálico.

• Tabelas, figuras e gráficos:
o Com título de numeração correlativa (Quadro 1; Quadro 2; .... Gráfico 1;

Gráfico 2; ...).
o Títulos colocados acima de cada elemento, em Times New Roman 10p,

em negrito, alinhamento à esquerda.

• Bibliografia:

o Bibliografia/referências devem ser apresentadas de acordo com a norma APA 7 ou
Chicago.

• Espaçamento simples; topo e fundo: 6p; não acrescentar espaço fora.
o Rever citações com o DOI (Digital Object Identifier System) usando o CrossRef

em http://www.crossref.org/SimpleTextQuery.
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TÍTULO TOTAL
IN ENGLISH
(BLANK LINE)

Nome do investigador principal Apelido
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Nome(s) do(s) co-autor(es) Apelido(s) Apelido(s)
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ABSTRACT: (Máximo de 10 linhas em Time New Roman, 12p; espaçamento entre linhas simples):
(BLANK LINE)

(BLANK LINE)

(BLANK LINE)

(BLANK LINE)

PALAVRAS-CHAVE: (Máximo 7 palavras em minúsculas, SEPARADO PELA COMMA)

ABSTRACT:

PALAVRAS-CHAVE:

Texto com secções recomendadas, mas não só: INTRODUÇÃO, HIPOTESE,
METODOLOGIA, RESULTADOS, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA / REFERÊNCIAS.


