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Submissão do trabalho completo: Até 10 de Setembro de 2022 

Os trabalhos devem ser redigidos na língua portuguesa, espaçamento 1,5, fonte Times 

New Roman, tamanho 12; 

O resumo (abstract) deve estar em duas línguas, sendo uma em português, e outras em 

inglês, francês ou espanhol; com Três palavras-chave; Corpo do trabalho deve ser 

redigido em texto corrido;  

A página deverá ser do tamanho A4, com formatação de margem superior e esquerda de 

3,0cm; a inferior e direita de 2,0cm, sem numeração da página.  

Os parágrafos devem ser caracterizados pela linha em branco entre si e sem o recuo 

inicial.  

As unidades numéricas, abreviaturas e os nomes científicos devem usar as normas ISO; 

As notas de rodapé (excepto as das tabelas) devem ser identificadas em superscrito, 

usando algarismos arábicos que deverão ser sobrescritos no final do texto ao qual se 

refere cada nota.  

Os resumos expandidos devem incluir o resumo, introdução (com o tema e problema de 

pesquisa), objectivo (o qual deve estar de acordo com o Eixo Temático escolhido), 

abordagem teórica (principais autores(as) e conceitos que guiaram a pesquisa), método 

utilizado, resultado e considerações finais. Esses itens devem necessariamente aparecer 

no texto, mas não precisam estar em forma de itens e subitens. O número máximo é de 6 

páginas, em tamanho 12.  

Os Artigos Científicos submetidos deverão conter os seguintes itens:  

Rosto (Página inicial): deve conter o título para o artigo que deve ser curto e descritivo e 

não deve conter nenhuma abreviação, apresentado nas duas línguas.  



Resumo e Abstract: enfatizar o que de novo existe como resultado do trabalho de 

investigação, suas implicações e potencias aplicações, Palavras-chave (key- words) 

separada por uma vírgula, fonte Times New Roman, espaçamento simples, tamanho 10. 

Introdução: deve incluir uma curta revisão bibliográfica e discussão teórica, as razões 

para a realização e os objectivos do estudo. 

Materiais e métodos/Metodologia: Deve conter, de forma breve, a informação suficiente 

para que seja possível para outros reproduzir a mesma metodologia. 

Resultados e discussão: os resultados devem ser apresentados em texto, tabelas ou 

figuras. A discussão deve ser concisa e conter a interpretação dos resultados 

apresentados.  

Conclusões: devem ser apresentadas de forma sucinta as principais conclusões do 

trabalho. 

Referencias. Bibliográficas: devem seguir as normas APA. 

Agradecimentos: agradecer a contribuição individual, institucional e suporte financeiro 

dado ao trabalho. Assegurar que todos os potenciais conflitos de interesse tenham sido 

previamente considerados. 

 


