Normas para submissão
de TEXTOS para Actas do
VII Seminário Internacional
de Educação Física, Lazer e Saúde

A Comissão Científica do VII Seminário Internacional de Educação
Física, Lazer e Saúde aceitará para as Actas em CD, artigos respeitantes aos
Sumários aceites para Comunicação oral ou para Poster, que deverão ser
enviados até ao dia 15 de Abril de 2011, por e-mail:
lazer@ie.uminho.pt

Os textos para as Actas do Seminário devem cumprir as seguintes normas:
•

Número de páginas: o número de páginas deve ser superior a 8 e inferior a
12 (doze), incluindo as referências bibliográficas que não devem ser mais do
que 30. Páginas numeradas no canto inferior direito, desde a primeira página.
O espaço entre linhas poderá ser entre 1 e 2, sendo o Resumo sempre a 1
espaço.

•

Margens: página A4 com margens de 2,5 cm.

• Título: deverá, preferencialmente, ser o mesmo do resumo submetido. Deve
ser em maiúsculas centrado e em negrito, contendo no máximo 2 linhas, a 1
espaço.
• Autores: duas linhas abaixo do titulo, centralizado, colocar o nome e
sobrenome do(s) autor(es), seguido do nome da(s) instituição(ões), cidade(s)
e país(es).
• Resumo: deverá, preferencialmente, ser o mesmo do resumo submetido.
Deve ter um máximo de 500 caracteres, incluindo espaços. Espaço entre
linhas de 1.
• Palavras-chave: até quatro.
• Corpo do texto: Pode diferir de acordo com o tipo de trabalho: (i) trabalho de
investigação empírico, trabalho pedagógico e relato de experiência, (ii)
proposta de projectos de investigação e (iii) ensaio. (especificações mais em
baixo).
• Tabelas e figuras: devem ser inseridos no lugar apropriado do texto, com os
respectivos títulos ou legendas.
• Referências: de fontes bibliográficas no texto, bem como a sua listagem no
final do texto (ordem alfabética, devendo ser inferior a 30 referências). Devem
seguir a normalização da American Psychological Association (APA):
http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa

(i) Trabalho de investigação empírico, trabalhos pedagógicos e relatos de
experiência, devem conter:
• Introdução e Objectivos: Revisão da literatura sobre o tema em causa e
explicitação dos objectivos ou perguntas de investigação.
• Metodologia: Descrever a amostra, os métodos e protocolos utilizados, bem
como, se aplicável, as análises estatísticas.
• Resultados: Apresentação e interpretação dos principais resultados.
• Conclusão: Concluir claramente a partir do objectivo proposto.

(ii) Proposta de projectos de investigação:
• Introdução e Objectivos: claramente identificáveis no texto.
• Metodologia: Descrever a amostra, os métodos e protocolos utilizados, bem
como as análises estatísticas.
• Limitações e Implicações: Referir as dificuldades previstas no
desenvolvimento do projecto e as implicações do estudo ao nível científico e
social.
(iii) Ensaio:
• Desenvolvimento de um argumento através de 3 a 4 ideias-chave,
argumentando cada ideia-chave com referência a outros autores.

