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Regras para a apresentação de comunicações escritas (a publicar no livro de proceedings do XICIER
2016)
1. Os trabalhos podem ser escritos em Português, Inglês ou Castelhano.
2. Os trabalhos deverão ser processados em Microsoft Word for Windows (versão 97 ou posterior),
página formato A4, fonte Times New Roman, tamanho da fonte 12, 1,5 espaços, justificado, com
margens superior, inferior e laterais de 2,5 cm.
3. Os trabalhos terão de ter obrigatoriamente entre 4 a 6 páginas, numeradas em baixo à direita, incluindo
quadros, tabelas, gráficos, desenhos, esquemas e outras figuras, referências bibliográficas e anexos.
4. Os trabalhos deverão incluir: a) introdução com a descrição dos objetivos; b) descrição das fontes de
dados, métodos e técnicas aplicadas; c) apresentação dos principais resultados alcançados; d)
conclusões finais.
5. Os trabalhos deverão ser apresentados na seguinte estrutura:
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TÍTULO em iniciais maiúsculas (tamanho 14, negrito), centrado
NOME DO(S) AUTOR(ES) em iniciais maiúsculas (tamanho 12, normal), centrado.
Colocar em seguida a indicação do serviço, departamento e organismo a que pertencem ou onde foi
realizada a investigação e respetivo endereço, endereço electrónico (tamanho 10, normal).
Espaçamento simples entre autores.
RESUMO (texto justificado à esquerda, letra tamanho 11, normal) não deverá exceder os 1000
caracteres, espaçamento simples.
PALAVRAS-CHAVE máximo de cinco.
INTRODUÇÃO e restantes (texto justificado à esquerda, letra tamanho 12, normal, espaçamento a
1,5).
QUADROS, TABELAS e FIGURAS deverão referenciar-se com numeração árabe sequencial; em
minúsculas a negrito (título tamanho 11, normal), centrado. Cada um dos quadros, tabelas e figuras
deverá conter uma indicação clara da fonte e deverá ter um título, tanto quanto possível,
compreensível sem ser necessário recorrer ao texto.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Todos os trabalhos citados no texto devem figurar na lista de
referências bibliográficas elaborada de acordo com as regras da APA (American Psychological
Association), 6ª Edição, 2015 (disponível para download)

