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MODELO PAR A ARTIGOS

Este documento tem como objectivo servir como modelo para os artigos finais 

do 7.º Encontro de Tipografia. 

Obrigatório:

» Texto em inglês

» 2500 a 5000 palavras

» Norma APA

Conteúdo

Regra geral, os artigos deverão seguir a estrutura de seguida apresentada.

TÍTULO

IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES

RESUMO

O resumo apresenta uma síntese do trabalho, destacando apenas as suas partes 

principais e os seus aspectos mais inovadores. Deve ser breve, até 500 palavras, 

no máximo. Deve iniciar-se pela apresentação do objectivo do trabalho, pela 

caracterização do problema em estudo, seguindo-se a descrição dos instru-

mentos, procedimentos e desenho de investigação (métodos e técnicas adopta-

das na metodologia), especificando os materiais, instrumentos ou participan-

tes envolvidos. Por fim, deve apresentar a discussão dos principais resultados e 

as suas implicações ou aplicações, as conclusões e contributos mais relevantes. 

No resumo é de evitar o uso de abreviaturas, referências a tabelas, figuras ou 

fórmulas.
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PALAVR AS -CHAVE 

No máximo 5 palavras-chave, separadas por vírgulas.

INTRODUÇÃO

A secção da Introdução deve apresentar uma visão geral do tema em estudo. 

Deve também apresentar um enquadramento conceptual específico resumido, 

contendo: a justificação da importância da investigação; a contribuição para a 

área temática ou disciplina; uma descrição sucinta da metodologia geral (méto-

dos , técnicas e instrumentos) sem entrar em detalhe; proposição, questões, ou 

hipóteses de investigação. 

DESENVOLVIMENTO

A estrutura do Desenvolvimento depende das especificidades de cada investiga-

ção. Recomenda-se a organização dos conteúdos segundo uma estrutura lógica 

e coerente.

CONCLUSÃO

A secção de Conclusão tem como objectivo discutir o trabalho como um todo, 

sintetizando os principais resultados. Deve realçar a importância da investiga-

ção, as suas implicações, aplicações e limitações encontradas. Por fim, deve apre-

sentar as conclusões finais, destacando os contributos mais relevantes do artigo 

e o alcance dos mesmos no âmbito da área temática discutida, bem como as reco-

mendações e propostas para trabalho futuro. A conclusão deve ser redigida de 

forma breve, concisa e num tom afirmativo e convincente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Devem seguir a norma de formatação APA.

Formatação do documento
Deve ser seguido o modelo de formatação apresentado no ficheiro 

modelo do artigo final (7ET_NORM_FORM.docx).
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