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REGRAS DE FORMATAÇÃO DO ARTIGO

1. Os trabalhos devem ser originais, inéditos e não devem exceder 15 páginas A4 (inclusive as
referências), espaço 1,5. Não precisa de entregar o artigo impresso em papel.
2. Os artigos devem apresentar a seguinte estrutura: título, identificação do autor, resumo, cinco
palavras-chave, texto principal do artigo (introdução, corpo do texto e conclusões) e referências
bibliográficas.
2.1 Na primeira página deve indicar o título na língua original. O título, em negrito deve ser
seguido do nome do(s) autor(es). Não indique títulos (‘engenheiro’) nem graus (‘mestre’), nem
posições académicas (‘professor associado’). De seguida, coloque a instituição, país e o correio
eletrónico.
Exemplo:
Crescimento demográfico 1930-1990 na zona de Cabinde: factores sócio-económicos
Nome1 Sobrenome1
Universidade de Lisboa, Portugal
mail@autor1.pt
Nome2 Sobrenome2
Universidade de Praga, República Checa
mail@autor2.pt
2.2 Na segunda página devem ser apresentados o título, o resumo/abstract/resumen e as palavraschave/keywords/palavras-clave, estas em itálico.
Exemplo:
Resumo
O resumo deve sintetizar o conteúdo do artigo, expor o objetivo do trabalho, a metodologia seguida,
os resultados obtidos e as conclusões apresentadas, em no máximo 1200 caracteres. Deve ser
definido com alinhamento justificado, espaço simples, tamanho de letra 12, parágrafo único (tipo
block paragraph)
Palavras-chave: palavra 1, palavra 2, …, palavra 5.
2.3 O artigo propriamente dito começa na terceira página.
Os textos bem como as figuras (gráficos, equações matemáticas, fotos desenhos, tabelas, etc.) e
quadros devem ser incluídos sequencialmente tal como devem constar no documento final.
As figuras e quadros não podem ultrapassar a margem estabelecida e devem ser numerados pela
ordem em que surgem no texto sempre com a indicação da fonte.
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O texto deve apresentar as seguintes configurações:
i) Tipo de letra (fonte): Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5 linha.
ii) Parágrafo: alinhamento justificado, avanço/tabulação na primeira linha de 1,25 cm.
iii) Os títulos e subtítulos das secções devem ser escritos em negrito, iniciar com maiúscula e ter
tamanho 12.
Os títulos de primeiro nível devem ser alinhados à esquerda. O texto incluído num título de nível
um deve ser seguido de uma linha em branco e precedido de 1 linha em branco de tamanho de letra
12, espaço simples. Os restantes subtítulos devem ter o avanço igual ao da primeira linha do
parágrafo do texto.
Exemplo:
Método
Participantes
A amostra deste estudo inclui 117 adultos cabo-verdianos saudáveis, de ambos os sexos,
naturais das ilhas de Santiago, Sal, Maio, São Vicente e Fogo, maioritariamente residentes em meio
urbano e com idades compreendidas entre os 55 e os 92 anos de idade.
iv) As notas de rodapé devem ser inseridas utilizando a ferramenta do processador de texto para
que estas surjam no pé de página. Utilize a mesma fonte do texto mas o tamanho passa a ser
10, espaçamento simples. Parágrafo justificado.
v) Nas referências bibliográficas, destaque o apelido do autor, avançando as linhas a seguir:
Exemplo:
Avdi, E & Gordon, M. 2015. Double object constructions in Santomense, Journal of Portuguese
Linguistics, Vol.5-4, 14-28.
vi) As tabelas devem ser alinhadas a esquerda e justificadas automaticamente à largura da janela.
O título da tabela também deve estar alinhado à esquerda, com o avanço na secunda linha
(no caso de títulos longos)
Exemplo:
Tabela 1: Crescimento do PIB em Macau 2010-2015
Coluna 1
Descrição
Fonte: Anuário Estatística de Macau (2015, p.56)

Coluna 2

Coluna 3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Para o texto, título e a fonte da tabela, use a letra de tamanho 10, em espaço de linha simples e
espaçamento antes e depois.
vii) Imagens: As imagens devem estar centradas. A legenda da imagem deve ser colocada após a
imagem, com o espaço simples entre linhas, tamanho 10, centrado.
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Exemplo:
Imagem

Figura 1: Legenda da imagem

viii) Fórmulas: apresente as fórmulas e equações centradas numa linha em separado, de
preferência numa tabela invisível ajustada à largura da janela, com um espaçamento acima e
abaixo. As expressões apresentadas devem ser numeradas. Os números devem ser
consecutivos em cada secção ou no artigo, apresentados entre parêntesis no lado direito.
Exemplo:
x+y=z.
2.4

(1)

Referências bibliográficas

A lista bibliográfica deve conter todos os itens (livros, artigos, dados experimentais, estatísticas,
sites etc.) mencionados ao longo do texto de forma que outros consigam identificá-los e consultá-los.
A lista de referências não deve conter nunca itens que não foram diretamente citados ao longo do
texto.
A lista de referências deve ser colocada no fim do artigo e as entradas devem obedecer a ordem
alfabética.
Se utilizar fontes da Internet ou fontes não publicadas, estas devem ser devidamente listadas na lista
de referências.
A bibliografia deve ser apresentada em Texto Justificado com tipo de letra Times New Roman e
tamanho 12.
As referências e as citações bibliográficas devem ser elaboradas com base na Norma de Harvard
(versão completa disponível em: http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard_6.pdf)
Pode indicar o DOI.
Livros
Nome do autor/editor (apelido e, os iniciais do nome próprio), Ano de publicação, título (em itálico),
editora: lugar de publicação.
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Berkman, R. I. 1994, Find it Fast: How to Uncover Expert Information on Any Subject, Harper
Perennnial: Nova Yorque.
Sem autor ou editor
Neste caso, liste o item na lista de referências de acordo com a primeira palavra principal do titulo.
Artigos
Nome autor, ano publicação, título (sem aspas), título da revista (em itálico), volume, número,
número de páginas.
Huffman, L.M. 1996, Processing whey protein for use as a food ingredient, Food Technology, vol.
50, nº 2, 49-52.
Exemplo:
Apóstolo, J. L. A., Cardoso, D. F. B., Marta, L. M. G., & Amaral, T. I. O. 2011, Efeito da
estimulação cognitiva em idosos, Revista de Enfermagem Referência, III Série (5), 193–201.
http://doi.org/10.1016/j.medin.2009.09.006.
Aprahamian, I., & Rasslan, Z. 2008, Rastreio Cognitivo em Idosos para o Clínico, Revista da
Sociedade Brasileira de Clínica Médica, 6, 254–259.
Bernstein, I. H., Lacritz, L., Barlow, C. E., Weiner, M. F., & DeFina, L. F. 2011, Psychometric
Evaluation, Amsterdão & Filadélfia: John Benjamins.

2.5 Referências no meio do texto
Use a referência abreviada para dispensar a citação do autor, o título completo, etc. dentro do texto.
A referência abreviada deve ser colocada no fim da frase, antes do ponto final. A referência pode ser
também integrada no meio da frase. Na lista bibliográfica, deve fornecer as referências completas.
Exemplo:
É fútil defendermos ideias obsoletas (Da Costa & Sousa 1993).
É fútil defendermos ideias obsoletas na área linguística de contacto (Da Costa & Sousa 1993, p.13).
Da Costa e Sousa (1993) têm demonstrado a inexistência de morfemas livres nas línguas tibetanas.
Da Costa e Sousa (1193, pp. 98-109) têm demonstrado a inexistência de morfemas livres nas línguas
tibetanas.
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