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Resumo 1 

Escrever aqui o resumo. O resumo deverá será escrito num parágrafo único, sem tabulação, 2 

sumarizando os pontos-chave do manuscrito. O objectivo do resumo é fornecer um sumário breve, 3 

preciso e não avaliativo do manuscrito, devendo incluir os resultados mais importantes (se possível 4 

numéricos) que suportem as conclusões do trabalho. Se o artigo for em português o resumo deverá ser 5 

feito em português e em inglês. Não deverão ser utilizadas abreviaturas. O resumo não deve exceder as 6 

250 palavras e deverá incluir 3 a 5 palavras- chave. 7 

Palavras-chave: palavra, outra palavra, letra minúscula 8 

 9 

 10 

Abstract 11 

Write the abstract here. The abstract should be written in a single paragraph, without tabulation, 12 

summarizing the key points of the manuscript. The purpose of the abstract is to provide a brief, precise 13 

and non-evaluative summary of the manuscript and should include the most important results that 14 

support the conclusions of the manuscript. If the article is in Portuguese the abstract should be wrtitten 15 

both in Portuguese and in English. No abbreviations should be used. The abstract should not exceed 250 16 

words and should include 3 to 5 keywords. 17 

Keywords: word, another word, lower case 18 

 19 

  20 
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Título 21 

Escrever aqui. 22 

 23 

Introdução 24 

A introdução deverá ser suficientemente compreensível, explicitando claramente o objectivo 25 

do trabalho e relevando a importância do estudo face ao estado actual do conhecimento. A revisão da 26 

literatura não deverá ser exaustiva. No final da introdução, os objetivos do estudo devem ser 27 

claramente descritos. Deverá ser formulada(s) a(s) hipotese(s). 28 

 29 

Método 30 

Nesta secção deverá ser incluída toda a informação que permite aos leitores realizarem um 31 

trabalho com a mesma metodologia sem contactarem os autores. Nessa medida, no sentido de 32 

fornecerem uma descrição o mais clara e precisa de como a investigação ocorreu, os autores deverão 33 

organizar a informação relativa ao método em subsecções. Assim, sem prejuízo de que incluam, assim o 34 

considerem necessário, outras divisões, considera-se fundamental que a informação relativa à descrição 35 

dos sujeitos que participaram na investigação, dos intrumentos e/ ou materiais utilizados, bem como 36 

dos procedimentos de recolha e análise de dados, seja discriminada em apartados diferenciados. 37 

 38 

Participantes 39 

Escrever aqui. 40 

[Descrever os participantes do estudo.] 41 

 42 

Instrumentos 43 

Escrever aqui. 44 

[Descrever cuidadosamente os instrumentos utilizados no estudo. Deverão ser ajustados ao 45 

objectivo do estudo, ser replicáveis e possuir um elevado grau de fiabilidade.] 46 

 47 
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Procedimentos 48 

Escrever aqui. 49 

[Descrever os procedimentos procedimentos.] 50 

 51 

Resultados 52 

Escrever aqui. 53 

[Os resultados devem constituir-se como um relato conciso da nova informação, contendo 54 

apenas os dados que sejam relevantes para a discussão. Assim, o texto só deverá servir para relevar os 55 

dados mais relevantes e nunca repetir ou duplicar informação apresentada em quadros e/ou figuras. A 56 

sua relevância deverá ser suficientemente expressa. Indicar, no texto, onde deverão ser inseridos os 57 

quadros e figuras (apresentados no final do manuscrito, em páginas separadas).] 58 

 59 

Discussão 60 

Escrever aqui a discussão. 61 

[A discussão deve relacionar-se directamente com o estudo que a ser descrito. Não incluir uma 62 

revisão geral sobre o assunto, evitando que se torne excessivamente longa. Os dados novos e os 63 

aspectos mais importantes do estudo deverão ser relevados de forma clara e concisa, sem repetir os 64 

resultados já apresentados. A relevância dos dados deverá ser referida e a comparação com outros 65 

estudos deverá ser estimulada. As especulações não suportadas pelos métodos estatísticos deverão ser 66 

evitadas. Sempre que possível, deverão ser incluídas recomendações. A discussão deverá ser completada 67 

com um parágrafo final onde são realçadas as principais conclusões do estudo.] 68 

 69 

Referências 70 

As referências deverão ser elaboradas de acordo com o Publication Manual of the American 71 

Psychological Association (6th Ed.). As referências deverão ter início numa nova página e ser 72 

apresentadas em espaçamento duplo. 73 

 74 
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 75 

Quadros 76 

Um quadro em cada página 77 

 78 

Quadro 1 79 

Título do quadro (colocar antes do quadro) 80 

Título da coluna Título da coluna Título da coluna 

Corpo do quadro Corpo do quadro Corpo do quadro 

Corpo do quadro Corpo do quadro Corpo do quadro 

Corpo do quadro Corpo do quadro Corpo do quadro 

Notas do quadro   

 81 
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 83 

Figuras 84 

Uma figura em cada página 85 

 86 

Figura 1. Título da figura (colocar após a figura) 87 

 88 


