
 

 
 

Título: Letra Arial, tamanho 14, negrito, centrado. 

Nome Apelido 1; Nome Apelido2; Nome Apelido3& Etc …4 

1. Instituição x, correio eletrónico de contacto para correspondência 

2. Instituição Y, correio eletrónico de contacto para correspondência 

3. Instituição Z, correio eletrónico de contacto para correspondência 

 

Resumo/Abstract - Extensão máxima 1000 caracteres, em Letra Arial, 

tamanho 12, espaçamento duplo justificado. Deve explicitar o tema, 

objetivos, metodologia, abordagem teórica e resultados do estudo. 

Palavras-chave/key words: Até 6, separadas por ponto e vírgula. 

INTRODUÇÃO 

Os autores devem usar este template como modelo de formatação do texto 

completo a submeter à Revista Servir, da comunicação apresentada no 3.º 

Congresso Nacional da ACEPS - “Cidadania em saúde: barómetro social e 

humano” - Enfermagem: conhecimento, ação e transformação. 

No Corpo de Texto de todo o artigo deve ser utilizada Letra Arial, Tamanho 12, 

espaçamento duplo e justificado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A formatação da página deverá respeitar as margens de 3cm já 

esquematizadas neste documento. Os textos integrais deverão ter no máximo 

25000 carateres incluindo título, autores, filiação de autores, resumo, palavras-

chave, corpo do trabalho, referências bibliográficas, tabelas e imagensi. Os 

trabalhos deverão seguir as normas do Manual de Publicação da APA 6.ª ed., 



 

 
 

com exceção de que as tabelas e imagens devem ser colocadas ao longo do 

corpo do trabalho, e de que os capítulos/secções do trabalho não devem ser 

apresentadas em páginas separadas. Os textos completos que não cumpram 

as normas estabelecidas serão automaticamente excluídos da publicação. 

RESULTADOS 

Este capítulo deve ser objetivo e preciso. Apresentando, preferencialmente, os 

resultados em tabelas ou quadros, os quais devem ser apresentados ao longo 

do texto. O tamanho da letra a incluir nas tabelas/quadros não poderá ser 

inferior a 9. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES  

AGRADECIMENTOS 

A secção de Agradecimentos é facultativa, ficando ao critério dos autores a sua 

inclusão. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

A lista de referências bibliográficas (no máximo 6) deve obedecer ao estilo das 

Normas APA – American Psychological Association, 6.ª ed.. Para obter toda a 

informação acerca destas normas, consulte o seguinte endereço: 

http://www.apastyle.org/index.aspx 

                                                           
i
 Para melhor especificação consulte o documento: instruções aos autores da Revista Servir: 

http://www.aceps.pt/revista-servir 
 

http://www.apastyle.org/index.aspx
http://www.aceps.pt/revista-servir

