
Este documento pretende estabelecer e exemplificar um conjunto de normas de submissão para artigos finais nos 
congressos eventQualia. O não cumprimento das normas aqui descritas resulta na não aceitação da submissão do 

artigo para avaliação. 

Normas de Submissão de Artigos - livros de atas  
eventQualia (1) 

1. Produção e gestão de eventos científicos  

Resumo 
O Resumo deverá ser um corpo de texto contínuo e conciso, sem qualquer divisão 

em tópicos ou outra estrutura semelhante. Tipo de letra: Arial, 12 pt, espaçamento 

1.5 e justificado. Nº máximo de palavras: 250. Idioma: Português, Inglês ou 

Espanhol. 

Palavras-chave: Nunca mais de cinco, e formatadas da mesma forma que o restante 

artigo ( Arial, 12 pt, espaçamento 1.5 justificado). Os termos deverão estar separados por 

ponto e vírgula (;).  

Idioma 
Português, Inglês ou Espanhol.  

Corpo de texto 

Nº máximo de palavras, 7.500 - notas de rodapé e referências bibliográficas incluídas. 

Arial, 12 pt, espaçamento 1.5 justificado. 

Secções 

O artigo poderá ter as secções que o autor entender, contudo, não deverão ser 

numeradas. Se por algum motivo, for imprescindível estabelecer um sentido de ordem ou 

hierarquia entre as diferentes secções, deverão ser utilizadas letras para este efeito (por 

exemplo, a. Introdução). Os títulos das secções no artigo deverão ser iguais ao corpo de 

texto, com a diferença de que deverão estar a negrito.  

Títulos, Autor e Afiliação 



O título e subtítulo do artigo deverão ser a Arial, 18pt, alinhado à direita e em negrito. O 

título principal do artigo, bem como o das secções deverá ser capitalizado, pelo que o 

subtítulo, a existir, deverá ser redigido a letras minúsculas (conforme é possível observar 

no título deste documento).  

O nome do autor e afiliação devem ser a 12pt, Arial, e com espaçamento 1.5. Deverá ser 

utilizada uma numeração sequencial entre parêntesis () junto do nome, e seguida de um 

ponto final (.) junto da afiliação para indicar a instituição a que pertence cada autor/co-

autor - ver nome e afiliação no topo do documento.  

Não deverão ser inseridos e-mails nem cargos desempenhados na afiliação institucional, 

apenas a instituição.  

Tabelas, Figuras e Gráficos   

O autor pode fazer uso de todos estes recursos, no entanto todos deverão ser referidos e 

explanados no decorrer do artigo. É obrigatório que todos os elementos deste tipo se 

façam acompanhar de um título e de uma legenda completa e numerada, como é possível 

observar na tabela 1, gráfico 1 e figura 1, em baixo. A legenda e o título deverão ser a 

Arial, 10pt e ambos a negrito.  

As Tabelas em Artigos para Submissão  

Tabela 1 - Exemplo de Tabela para Submissão de Artigos 

Gráfico exemplificativo para Submissão de Artigos  
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eventQualia 
Figura 1- logotipo EventQualia  

Notas de Rodapé  

Os autores poderão fazer uso do recurso notas de rodapé. O tipo de letra deverá ser 

exactamente igual ao do resto do documento, i.e. Arial 12pt com 1,5 de espaçamento.  

Referências Bibliográficas e Bibliografia  

O texto deverá ser acompanhado pelas referências devidas em todas em circunstâncias. 

As normas a utilizar são obrigatoriamente as definidas na 6ª edição da APA. É encorajada 

a utilização de gestores de referências bibliográficas automáticos como o software 

EndNote ou Mendeley. Ambos possuem as regras atualizadas de vários estilos de 

referências, inclusive o obrigatório para a submissão de artigos.   

As Referências Bibliográficas e Bibliografia estão incluídas no limite de palavras definido 

para os artigos (7.500).  


