NORMAS PARA O ENVIO DE COMUNICAÇÕES
1) TEXTOS:O documento de texto será enviado em algum dos seguintes formatos .ODT, .DOC, .DOCX
ou .RTF.
2) MATERIAL GRÁFICO (se for absolutamente necessário): A inclusão de material gráfico deve garantir
a originalidade e será publicado em escala de cinzentos. No caso de serem incluídas referências, nos originais
constará com toda a clareza a sua fonte e/ ou localização, inclusive com menção expressa da concessão da
permissão de reprodução se for o caso. A sua identificação será feita imediatamente debaixo do material, em
posição centralizada, letra minúscula e utilizando carregado para a tipologia e ordenação do material e redon do para o título, de acordo com o seguinte modelo:
Tabela/ Gráfico/ Imagem 1. Título do gráfico ou da imagem.
Fonte:

O material gráfico digitalizado deverá adequar-se aos seguintes parâmetros:
•

Desenhos, planos, mapas, gravuras, etc.: formato .TIFF e com uma resolução mínima de 1.200 pontos por polegada (p.p.p).

•

Fotografias: formato .TIFF a cores ou escala de cinzentos (a preto e branco), ao tamanho real da fotografia (100%) e com uma resolução mínima de 300 pontos por polegada (p.p.p.).

•

Gráficos: em Excel (arquivos .XLS) ou no formato do Openoffice (.SXC).

•

MUITO IMPORTANTE: Com independência de o material gráfico poder ir inserido no documento
de texto, como orientação para a localização das imagens, cada uma das imagens ou gráficos deverá
ser entregue como arquivo independente, sujeitando-se às especificações supracitadas.

3) COMPOSIÇÃO DO TRABALHO: Recomenda-se a utilização do documento modelo disponibilizado no
site do XI Congresso da AIL (http://www.unicv.edu.cv/index.php/component/content/article/19-artigos-estaticos/artigos-estaticos/2731-xi-congresso-ial-incricao).
•

Epígrafes: o título da comunicação (Times, corpo 12) irá no cabeçalho em posição centralizada, com
letra minúscula e tipo carregado; as epígrafes (Times, corpo 11) e subepígrafes (Times, corpo 10),
oportunamente numeradas, serão dispostas no lugar correspondente na direira, em minúsculo e carregado.

•

Resumo e palavras chave (Times, corpo 10): serão situados após o cabeçalho, primeiro a versão em
português e depois a versão inglesa, sem avanço de parágrafo na primeira linha, com espaçamento
entre linhas simples, as epígrafes em carregado e o corpo do texto em carateres redondos.

•

Notas de rodapé (Times, corpo 8): serão compostas com a opção específica do processador de texto.
Se seguir sinal de pontuação ao número de chamada, o sinal de pontuação irá depois do número da
chamada e nunca antes: «exemplo1.» e não «exemplo.1».

•

Corpo do texto (Times, corpo 11): justificado e com espaçamento entre linhas de 1.5; o avanço de pa rágrafo da primeira linha será feito com a opção específica do menu formato ou desenho de parágra fo; nunca se usará tecla de espaçamento nem tabulação. A mesma indicação serve para as notas de
rodapé.

•

Citações (Times, corpo 11): serão transcritas de acordo com o original para as línguas românicas e o
inglês e traduzidas em nota de rodapé para o português nos restantes casos. Se tiverem mais de quatro linhas serão dispostas como parágrafo independente, sem aspas, com espaçamento entre linhas
simples e a correspondente remissão bibliográfica no fim do trecho entre parênteses; serão compostas (também as tabelas ou quadros) com a opção específica do processador de textos, nunca com espaçamentos ou tabulação. Se a citação tiver menos de quatro linhas, será disposta no corpo do texto,
entre aspas duplas (se houver necessidade de utilizar aspas dentro da citação, elas serão simples, ‘...’)
e a correspondente remissão bibliográfica no fim da citação entre parênteses de acordo com o se guinte modelo: «(Autor/a, ano: página-pagina)».

•

Bibliografia: As entradas, ordenadas alfabeticamente após a epígrafe correspondente, serão coloca das de acordo com os seguintes modelos:

Autor/a [Apelido(s), Nome]. Título do Livro. Edição [ed.]. Volume [Vol.]. Número de Volumes
[vols.] Cidade: Editora, Ano.
Autor/a [Apelido(s), Nome]. “Título do Artigo Científico Impresso.” Nome da revista Volume.Número (Ano): página-página.
Autor/a [Apelido(s), Nome]. “Título do Artigo Científico ou do Capítulo do Livro.” Título do Livro
ou Coletânea. Editor/a ou Coletor/a. Cidade: Editora, ano. página-página.
Autor/a [Apelido(s), Nome]. “Título do Artigo Científico Eletrónico.” Nome da revista Volume.Número (Ano): Páginas. Base de dados. Data de acesso [dia de mês de ano] <URL>.

