
Normas para Elaboração de Textos para Livro de Atas IX SNIP 2016 

 

Informações Gerais 

 

Atas publicadas em número especial da Revista PSICOLOGIA 

 

Os textos para publicação devem ser submetidos no portal da revista PSICOLOGIA até ao 

dia 31 de julho, através do site: 

http://revista.appsicologia.org/index.php/rpsicologia/about/submissions#onlineSubmissions; 

Na submissão escolher a secção “Livro de Atas IX SNIP 2016” 

 

Após envio dos manuscritos é feita uma avaliação cega por pares; 

 

Estrutura: 

A) Podem ser submetidas contribuições em Português, Espanhol ou Inglês. Serão aceites 

resumos alargados, baseados em abordagens teóricas e metodológicas (artigos teóricos ou 

empíricos, metodologias qualitativas e quantitativas). A elaboração dos textos a submeter 

deverá seguir o estilo APA, pelo que a estrutura do texto deve: 

I) Se for um artigo empírico, ser constituído por uma secção de introdução com 

apresentação das hipóteses e estado de arte, uma secção de método (participantes, 

delineamento, instrumentos e procedimentos), uma secção de resultados, uma secção 

de discussão e referências. 

II) Se for um artigo metodológico, ser constituído por uma secção de introdução 

onde os objetivos são definidos, uma secção de metodologia, uma secção de 

discussão e referências. 

III) Se for um artigo teórico, deve identificar o problema/objetivo; apresentar os 

desenvolvimentos históricos do problema; fornecer uma análise sistemática dos 

artigos que focam o problema; e concluir com uma discussão do estado da arte; e 

referências. 

B) Os resumos alargados deverão ter entre 1500 e 2000 palavras, formatados com letra do 

tipo Times New Roman (corpo), tamanho 12, espaçamento duplo, não justificado. Página 



em formato A4 com as diferentes margens a 2,5cm; 

C) As tabelas e figuras devem ser adicionadas ao longo do corpo do trabalho, devidamente 

numeradas e tituladas; 

D) As diferentes secções do trabalho (Introdução, Método, ...) não devem ser apresentadas 

em páginas separadas; 

 

FOLHA DE ROSTO: 

Título: letra Times New Roman (Corpo), tamanho 12, negrito, centrado Nome Apelido1, 

Nome Apelido2, & Nome Apelido1,2 Times New Roman (Corpo), tamanho 12 
1Instituição A 
2Instituição B 

 

Resumo: Máximo de 200 palavras 

Palavras-chave: de 3 a 5 separadas por vírgulas  

Agradecimentos: (opcional) 

Contacto para Correspondência: Autor, Afiliação Institucional, Endereço eletrónico 

 


