MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

JORNADAS DE EDUCAÇÃO 2017
Maputo, 09 a 11 de Agosto de 2017
“Educação Sustentável – Educação para o Século XXI”
(Por um ensino e aprendizagem eficiente e eficaz que garanta sucesso na escola e ao longo da
vida)

Normas e prazos de submissão dos resumos e artigos
(enviar para indejornadas2017@gmail.com)

Estas Normas visam regulamentar a forma de apresentação dos resumos e artigos para as
Jornadas de Educação 2017.

I. ESTRUTURA DO ARTIGO
De modo a garantir harmonização na organização dos artigos científicos, o INDE
estabelece as presentes normas que devem ser obedecidas por todos os participantes que
apresentem uma comunicação nas Jornadas de Educação.

1. Área Temática das Jornadas de Educação
2. Título do artigo (em letras maiúsculas, em negrito e centrado)
3. Dados de identificação do autor (centrados e não em negrito):


Nome;



Título académico e área de formação (separados por uma vírgula);
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Profissão e instituição onde trabalha (separadas por uma vírgula);



E-mail ou correio electrónico.

4. Resumos em Português e em Inglês (ambos obrigatórios)
Os resumos devem ter as seguintes características:


Reflectirem fielmente o tema e o conteúdo do trabalho;



Escritos em Times New Roman, tamanho de letra 10 e espaçamento simples (1.0);



Estarem cada um num único parágrafo;



Estarem todos numa única página;



Apresentarem, de forma clara e sucinta, o objectivo geral da pesquisa, a
metodologia usada (tipo de investigação, métodos utilizados, população e
amostra, técnicas de recolha e de análise de dados), as conclusões e as
recomendações/sugestões do estudo;



Apresentarem palavras-chave (3 a 5 palavras e em parágrafo diferente do
resumo).

5. Introdução
 Introduzir e contextualizar o problema;
 Formular o problema e apresentar o objecto do estudo;
 Definir objectivos (geral e específicos);
 Apresentar a estrutura do artigo.
6. Revisão da Literatura/ Quadro teórico

 Apresentar uma discussão breve dos argumentos dos autores revistos em torno do
tópico em estudo.

7. Metodologia


Referir-se ao tipo de investigação levada a cabo, aos métodos empregues, à
população e amostra do estudo e às técnicas e instrumentos de recolha e às
2

técnicas de análise de dados utilizados. Caso se aplique, descrever e justificar os
equipamentos usados, os procedimentos experimentais, as principais componentes
e discutir a sua precisão. Neste último caso, apresentar, se necessário, os reagentes
usados e os produtos.

8. Resultados e discussão


Apresentar e discutir os resultados do estudo;



Articular os resultados obtidos com o problema formulado e os fundamentos

teóricos discutidos no ponto 6.

9. Conclusões e recomendações/sugestões


Apresentar as principais conclusões e recomendações/sugestões apenas à luz dos

resultados discutidos no estudo no ponto 7 e em resposta aos objectivos específicos
formulados no ponto 5.

10. Referências bibliográficas
 Apresentar referências conforme as normas da APA (Ver moodle.fct.unl.pt);
 Apresentar apenas os autores citados no artigo;
 É obrigatório que toda a bibliografia citada no texto conste das referências
bibliográficas e vice-versa.

II. FORMATO DA REDACÇÃO DO ARTIGO
1. O artigo deve ter no máximo 15 páginas, incluindo o resumo e as referências
bibliográficas.
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2.

O artigo deve obedecer ao formato abaixo indicado:
a. Software para edição: O texto deve estar escrito em Word na versão 19972003.
b. Formato da página: Papel A4, com margens superior, inferior e direita de
2,5 cm e esquerda de 3,0 cm para o artigo e com margens superior, inferior
e direita de 2,0 cm e esquerda de 2,5 cm para o resumo.
c. Fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5.

III. PRAZOS


Inscrição: 15 de Março a 30 de Junho de 2017.



Data limite de aceitação dos resumos: 30 de Junho de 2017.



Envio dos artigos finais em Word: Até 31 de Julho de 2017.



Envio da apresentação em Powerpoint: Até 01 de Agosto de 2017.

IV. OBSERVAÇÕES FINAIS
a. A revisão linguística do conteúdo dos artigos, assim como dos seus respectivos
resumos, é da total responsabilidade do(s) autor(es), sendo que não será realizada,
por parte da organização do evento, qualquer outro tipo de revisão.
b. Tanto o resumo quanto o artigo devem ser submetidos em formato Word e não em
Pdf, para possibilitar a edição.
c. Todos os artigos que não obedecerem às normas aqui definidas não serão
considerados e a comissão organizadora não se responsabilizará por eventuais
problemas decorrentes das dificuldades de acesso aos arquivos.

Maputo, Março de 2017
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