Normas para a apresentação de textos completos para as Jornadas em
Estudos da Criança

Recomendações gerais:
Devem ser adotadas as normas de publicação da American Psychological Association
– APA (6ª edição). Os textos deverão ser redigidos em português ou inglês.
O texto completo não pode exceder as 15 páginas.
Deve evitar as notas de rodapé.
O texto proposto deve estar organizado da seguinte forma:
Configuração das páginas e do texto: O texto deve ser enviado em ficheiro Word,
fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre as linhas 1,5, texto
justificado. O papel deverá ser de tamanho A4, com formatação de margens superior e
inferior (2,5cm), esquerda e direita (2,5cm). As tabelas/gráficos/figuras devem ser
inseridas no Texto.

Título (fonte Times New Roman 16, centrado)


O nome e sobrenome



Filiação institucional e/ou o grau académico do(s) autor(es);



O endereço eletrónico dos autores do texto;
Resumo

O resumo deve conter entre 1500 a 2500 carateres. Deve conter também 3 a 5
palavras-chave que descrevam exatamente o conteúdo do trabalho. Deve incluir uma
breve referência ao problema investigado, ao(s) objetivo(s) do artigo, às
características da amostra, ao método utilizado para a recolha de dados, aos resultados
e às conclusões. Espaçamento entre linhas 1.
Organização do trabalho: O texto deve ter uma organização clara e conter títulos
que facilitem a leitura.
1.Introdução

É onde deve constar a revisão da literatura atualizada e pertinente para o tema.
2.Objetivos.
3.Metodologia
É onde deve indicar o tipo de estudo, a amostra, os instrumentos de recolha de dados,
os procedimentos, as questões éticas e tratamento dos dados.
4. Resultados
É onde deve responder aos objetivos do estudo. Os resultados podem ser apresentados
em tabelas e gráficos, dependendo do tipo de estudo. Deve limitar a 3 - 4 tabelas e
gráficos, no total.
5.Discussão
É onde deve recuperar os principais resultados de forma a compará-los com estudos
que tenham sido realizados com crianças das mesmas idades e de preferência com
instrumentos idênticos.
Bibliografia: As citações no texto e as referências bibliográficas devem seguir as
especificações da American Psychological Association.

