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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE COMUNICAÇÕES 

 

As 4as Jornadas Científicas da ESNEC incluem a realização de actividades como apresentações orais 

de trabalhos de investigação tais como dissertações, teses, artigos científicos e projectos de 

investigação, assim como a realização de palestras em diversas temáticas. As comunicações poderão 

ser apresentadas através de resumos simples, resumos expandidos ou pósteres. 

 

 

1. Resumo Simples 

 

O resumo é um sumário em parágrafo único de uma investigação e ele deverá seguir as normas APA 

(American Psychological Association) na sua 6ª edição, devendo, por isso ser um resumo acadêmico, 

conter entre 150 e 250 palavras. O resumo deverá ser técnico, inédito, com explícita contribuição 

acadêmica para as temáticas definidas e formatado em editor de texto Microsoft Word tendo em conta 

os seguintes aspectos: 

➢ O resumo deverá ser escrito em parágrafo único. 

➢ O resumo deve ressaltar o problema, os objetivos, método (ou metodologia), resultados e as 

considerações finais da pesquisa;  

➢ O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de 

enumeração de tópicos; 

➢ A primeira frase deve ser significativa, explicando o objecto do estudo;  

➢ Deve-se usar o verbo na terceira pessoa do singular. 



O parágrafo do resumo deve ter alinhamento justificado, sem tabulação, fonte do texto Times 

New Roman, tamanho 12, espaço entrelinhas simples, cor preta e margens superior e esquerda 

3 cm e direita e inferior, 2 cm. 

Após o parágrafo do resumo, devem ser listadas as palavras-chave num mínimo de 3 e máximo 5 

antecedidas da expressão “Palavras-chave” em itálico e com identidade 1. 

 

2. Resumo Expandido 

 

O Resumo Expandido não é uma versão mais longa de um resumo simples, mas sim é uma versão 

condensada de um trabalho/manuscrito, no qual os principais pontos cobertos no trabalho são 

destacados. Ele é dividido em seções, inclui referências, faz comparações com trabalhos relacionados 

e outros detalhes esperados em um documento científico. 

De um resumo expandido espera-se que constem as seguintes secções: Título, Resumo, 

Enquadramento teórico, problema e objetivos ou hipóteses, metodologia, resultados e discussão, 

conclusões, agradecimentos e referências. 

Formatação geral 

• O resumo expandido não deverá exceder um máximo de quatro páginas (formato A4); 

• A formatação da página deverá ter margens superior e à esquerda de 3 cm e margens de 2 cm 

para a parte inferior e à direita; 

• Nos nomes dos autores indicar apenas o último nome e as iniciais dos outros nomes, a sua 

filiação, sem incluir títulos como Prof., dr., etc; 

• As referências e citações deverão seguir o modelo APA na sua 6ª versão; 

• Devem constar das referências apenas os autores citados no resumo expandido sem exceder 

um máximo de 8 referências; 

• Os títulos de nível 1 devem ser escritos em letras maiúsculas, centralizados, em negrito, fonte 

Times New Roman e tamanho 12 pt. 

• Os títulos de nível 2 e 3 devem ser escritos com letras maiúsculas, alinhados à esquerda, sem 

negrito, fonte Times New Roman e tamanho 12 pt; 

• Os títulos de nível 4 ou mais devem ser escritos com letras iniciais maiúsculas apenas para a 

primeira palavra, alinhados à esquerda, sem negrito, fonte Times New Roman e tamanho 12 pt; 

• O corpo do texto deve ter alinhamento justificado, escrito com a fonte Times New Roman, sem 

negrito e tamanho 12 pt. 



• O espaçamento entre as linhas deve ser de 1.5 pt e antes de um título deverá ser deixada uma 

linha em branco. 

• Deve ser adotado o Sistema Internacional de Unidades; 

• Evitar o uso de abreviaturas, utilizando somente aquelas de uso mais convencional; 

• Os nomes científicos devem ser apresentados em itálico. 

 

 

3. Póster 

Os pósteres têm como objectivo proporcionar aos autores e interessados uma oportunidade para 

discussão do conteúdo do trabalho exibido na forma de poster. 

 

Formatação Geral 

• Os posters devem ter a dimensão máxima de 90 cm de largura por 120 cm de altura 

(preferencialmente o formato A0 e em vertical); 

• Os posters devem ter no cabeçalho o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor(es) e a 

afiliação institucional (local de trabalho) em letras de imprensa com 2.5 cm de altura. Devem 

ainda conter o endereço do(s) autor(es). Não esquecer o logotipo da UEM (se aplicável) 

e das instituições colaboradoras. 

• A fonte recomendada é Arial (havendo, no entanto, abertura para a utilização de outro tipo de 

fonte), deve ser entre 3-5 cm de altura para o título e 1 cm para o corpo do poster. 

• O poster deve ser constituído por unidades estanques, cada uma apresentando gráficos, 

fotografias, esquemas ou textos, de modo geral. As unidades devem ser legíveis a uma distância 

de aproximadamente 1 metro, pelo que se recomenda que tenham dimensões mínimas de 

aproximadamente 22 cm x 28 cm. 

• De modo a auxiliar o observador, é necessário que o trabalho contenha as seguintes secções: 

Introdução, objectivos, metodologia, resultados e discussão, conclusões. 

• Utilizar textos curtos, claros que transmitam as principais ideias do resumo. 

• O observador do poster deverá ser capaz de compreender o conteúdo do trabalho, mesmo na 

ausência do seu autor. 

Nota: Os templates e exemplos dos resumos e pósteres podem ser encontrados no portal da ESNEC 

através do endereço https://esnec.uem.mz ou solicitados pelo e-mail pedagogica.esnec@gmail.com. 

https://esnec.uem.mz/
mailto:pedagogica.esnec@gmail.com

