Challenges 2015 – Check-list (textos “camera ready” a submeter)
Tamanho do papel -> A4, orientação vertical.
Margens -> esquerda e direita 3 cm; superior e inferior 2,5 cm .
Tipo de letra -> Em todo o documento: Arial (em sistemas Windows) ou equivalente (noutros OS).
Título principal -> Tamanho de letra 12, em maiúsculas, negrito, alinhado ao centro, espaçamento 1,5.
Autores -> O nome de cada autor está escrito com inicial maiúscula e na linha seguinte está a afiliação
institucional (opcional). O alinhamento é ao centro, o tipo de letra Arial e o tamanho é 11 pontos, com
espaçamento simples entre linhas.
Autores -> A lista de autores tem 1 parágrafo simples em branco antes e 2 parágrafos em branco depois.
Resumo -> É constituído por um único parágrafo com espaço simples entre linhas , justificado, separado
por 2 parágrafos em branco do texto que o anteceder , afastado 1,2 cm da margem esquerda, iniciandose pela expressão “Resumo: ” a negrito, ou a sua correspondente na língua de redação (Inlgês
“Abstract: ” , Francês “Résumé: ” Espanhol “Resumen: “).
Resumo -> T amanho de letra 10 pontos e o máximo de 1000 carateres. Parágrafo final com 6 pontos de
espaçamento após.
Texto escrito em Português -> Resumo + Abstract
Texto escrito en Español -> Resumen + Abstract
Texte écrit en Français -> Résumé + Abstract
Text written in English -> Abstract + Resumo
Palavras-chave -> Na linha imediata ao resumo. Utiliza a expressão “Palavras-chave: ” ou a sua
correspondente na respetiva língua de redação (Inlgês “Keywords: ” , Francês “Mots-clés: ” Espanhol
“Palabras clave:“), seguindo-se até cinco palavras-chave ou expressões curtas separadas por ponto e
vírgula (;) sem ocupar mais de 2 linhas.
Título de nível 1 (secções) -> Tamanho de letra é 11 pontos, negrito, alinhado à esquerda, sem
indentação, não numerado, separado do texto que o anteceder por 2 parágrafos em branco,
espaçamento 1,5 entre linhas, com 12 pontos antes e 12 pontos depois do parágrafo.
Título de nível 2 (subtítulo) -> Tamanho de letra 11 pontos, negrito, alinhado à esquerda com
indentação de 1,2 cm, não numerado, separado do texto que o anteceder por 1 parágrafo em branco,
espaçamento de 1,5 entre linhas e 12 pontos após o parágrafo.
Título de nível 3 (sub-subtítulo) -> Tamanho de letra 11 pontos, itálico, alinhado à esquerda com
avanço à esquerda de 0,63 cm se numerado de “a” a “z” em cada nível, com espaçamento de 1,5 entre
linhas e 12 pontos após o parágrafo. Se não for numerado, a indentação é de 1,2 cm.
Corpo de texto -> Usa o tipo de letra (Arial ou correspondente) e tem o tamanho de 11 pontos. O
espaçamento entre linhas é 1,5.
Elementos gráficos - > Todos os elementos gráficos estão em linha com o texto, alinhados ao centro,
numerados sequencialmente segundo o tipo (ex.: Figura 1, Figura 2…, Tabela 1, Tabela 2…).
Elementos gráficos -> Identificados de acordo com as orientações APA: imagens e gráficos com
legenda na parte inferior ; tabelas e quadros com título descritivo na parte superior.
Elementos gráficos -> Antes das tabelas ou quadros há um parágrafo em branco. Após
qualquer elemento gráfico há um parágrafo em branco.
Outros elementos -> Não há notas de rodapé nem qualquer outra informação em rodapé ou no
cabeçalho.
Paginação -> Os textos não têm qualquer tipo de paginação.
Licenciamento -> Se atribuir a Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, o formulário está
assinado por todos os autores.

Para citações, referências e elementos gráficos, como imagens, esquemas, tabelas erepresentações
gráficas, adotam-se as normas gerais da American Psychological Association (APA), 6.ª edição.

