TÍTULO DO ARTIGO [ARIAL 14, NEGRITO, CENTRADO,
MAIÚSCULAS]
Nome do autor1, Nome do autor2 [Arial, 12, negrito, centrado]
1Afiliação

institucional (PAÍS), endereço de e-mail [Arial, 11, italico, centrado]

2Afiliação

institucional (PAÍS), endereço de e-mail [Arial, 11, italico, centrado]

Resumo [Arial, 12, negrito, centrado]
Este modelo apoia a formatação do artigo. Insira o texto mantendo o formato e estilos indicados. As
várias partes do artigo já se encontram definidas na folha de estilo e estão exemplificadas neste
documento. Inclua o resumo do artigo até um máximo de 250 palavras. [Arial, 10, justificado]
Palavras-chave: separadas, por vírgulas, máximo 5. [Arial 10, justificado]

Abstract [Arial, 12, negrito, centrado]
Incluir resumo em inglês, mesmo texto do resumo, máximo 250 palavras. [Arial, 10, justificado].
Keywords: separated, by commas, five maximum. [Arial 10, justificado]

1. SECÇÃO [ARIAL, 12, NEGRITO, MAIÚSCULAS, ALINHADO À ESQUERDA]
O objetivo deste modelo é apoiar a formatação do livro de atas. Utilize a formatação e os estilos
indicados quando estiver a inserir o texto. As secções estão exemplificadas e devem TODAS estar
inseridas no limite de 10 páginas. [Arial, 10, normal, justificado]
Todas as páginas devem ser A4 (21 x 29,7cm). As margens são de 2,5 cm. Todo o texto deve ser
inserido numa só coluna, em letra Arial, incluindo figuras e quadros, com espaçamento simples. [Arial,
10, normal, justificado]

1.1. Subsecção [Arial 12, negrito, alinhado à esquerda com primeira letra em
maiúscula]
Não use identações no texto, nem inclua numeração de páginas. As notas de rodapé, a serem
usadas [Arial, 8], devem manter-se dentro dos limites/margens da página. As citações ao longo do
texto devem ser feitas de acordo com as normas da APA – sistema autor, data.

1.1.1. Sub-subsecção [Arial, 11, itálico, alinhado à esquerda com primeira letra em
maiúscula]
As figuras, gráficos, tabelas, etc. devem surgir centrados no texto, acompanhados por uma legenda.
As legendas de quadros/tabelas surgem depois da inserção dos mesmos. A legenda das figuras
(incluindo gráficos) surgem por baixo das mesmas. Insira as figuras e/ou quadros depois de surgirem
citados no texto (Fig. 1, Tabela 3, etc).
Tabela 1.

Título
texto

Um exemplo para tabela
Título coluna

Título coluna

Subtítulo coluna

Subtítulo coluna

Subtítulo coluna

texto

texto

texto

Fonte: se aplicável, referência a seguir as normas da APA
Fig. 1. Isto é o exemplo de uma figura
Fonte: referência a seguir as normas da APA

Tenha em conta a colocação das figuras e/ou quadros relativamente à ocupação da folha, evitando
espaços em branco.

2. SECÇÃO
Pode usar várias secções e subsecções – Introdução, Metodologia, Resultados, Conclusões, por
exemplo.
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