Título: Letra Calibri, tamanho 14, negrito, centrado
Nome Apelido 1; Nome Apelido2; Nome Apelido3& Etc …4
1. Instituição x, email de contacto para correspondência
2. Instituição Y, email de contacto para correspondência
3. Instituição Z, email de contacto para correspondência

Resumo Extensão máxima 2200 caracteres (incluindo espaços). Letra: Caibri, tamanho 10,
espaçamento simples justificado.
Palavras‐chave: Até 4, em Letra Calibri, tamanho 10, espaçamento simples justificado; separado
por ponto e vírgula (;).

INTRODUÇÃO
Os autores devem usar este template como modelo de formatação do texto completo a submeter ao
Livro de Atas do 5.º Seminário de Bioética da ESSV.
No Corpo de Texto de todo o artigo deve ser utilizada Letra Calibri, Tamanho 11, espaçamento
simples, justificado.
MATERIAL E MÉTODOS
A formatação da página deverá respeitar as margens de 2.5cm já esquematizadas neste documento.
Os textos integrais deverão ter no máximo 10 páginas (impressas a frente e verso), incluindo título,
autores, filiação de autores, resumo, palavras‐chave, corpo do trabalho, referências bibliográficas,
tabelas e imagens. Os trabalhos deverão seguir as normas do Manual de Publicação da APA, 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 em Livro de Atas deste Seminário.
RESULTADOS
Este capítulo deve ser objectivo e preciso. Apresente, 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.
CONCLUSÕES
Caso o artigo resulte de uma proposta teórica deverá conter, preferencialmente, os seguintes
capítulos: Introdução; Estado da Arte; Novas perspectivas/directrizes; Implicações teóricas e práticas;
e Conclusão.
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