
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

As conferências, palestras e comunicações livres do VI ENCONTRO 

INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM serão publicados em livro.  

Os textos integrais devem ser enviados para sphe@gmail.com até ao dia 28 de 

fevereiro de 2023, obedecendo às seguintes normas: 

 

1. Os trabalhos deverão ser entregues em formato Microsoft Word com a seguinte 

formatação de MARGENS: Normal, isto é, medindo 2,5 cm nas bordas superiores 

e inferiores e 3 cm nos lados  direito e esquerdo.  

2. As referências documentais e bibliográficas devem ser referidas em nota de rodapé, 

devendo constar todos os elementos necessários que permitam identificar o 

documento/texto em questão (Estilo APA). 

3. Número total de caracteres para comunicações livres, incluindo imagens, tabelas 

e quadros: máximo de 40 000 caracteres, incluindo espaços. 

4. Número total de páginas para conferencistas e palestrantes convidados, incluindo 

imagens, tabelas e quadros: sem limite. 

5. Estrutura do texto: 

 

RESUMO: Letra Arial, tamanho 10pt, não excedendo os 800 caracteres. Os 

artigos devem ser acompanhados do resumo em português, espanhol e inglês. 

 

TÍTULO: Máximo de 20 palavras, letra Arial Bold, Tamanho – 14pt, alinhamento 

- ao centro  

 

SUBTÍTULOS: Letra Arial Bold Tamanho – 10pt, alinhamento – à esquerda 

 

TEXTO: Letra Arial Tamanho 10pt, alinhamento justificado; Início de parágrafo 

(avanço): 1,25pt, Espaçamento entre linhas e parágrafos: 1,5pt 

 

CITAÇÕES: Letra Arial Tamanho – 9pt., alinhamento – justificado. Deve ser 

inserido um espaço antes e depois de cada citação, de forma a ajudar a identificar 

estas porções de texto. 

 

NOTAS DE RODAPÉ: Letra Arial Tamanho – 8pt, espaçamento – 10pt, 

alinhamento – justificado. Insira as notas de rodapé utilizando a ferramenta do 

processador de texto de forma que estas surjam no pé de página. Devem ser 

numeradas consecutivamente ao longo do artigo. A dimensão de cada nota não 

deverá ultrapassar os 200 caracteres, incluindo espaços. 

 

TEXTO IDENTIFICADOR DE TABELAS, QUADROS, FIGURAS  E DESENHOS: 

Letra Arial Tamanho 9 pt, não justificado; Espaçamento entre linhas e parágrafos: 

1pt 
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TEXTO INCLUÍDO EM TABELAS E QUADROS: Letra Arial Tamanho 9 pt, não 

justificado; Espaçamento entre linhas e parágrafos: 1pt 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Letra Arial Tamanho – 8pt, espaçamento entre 

linhas – 10pt, alinhamento – Justificado 

  

Se pretender inserir fotos, certifique-se que se encontram em modo JPEG e com o 

mínimo 300 dpi(s) de resolução e que  estão devidamente legendadas com 

informação sobre a fonte. 

A inserção de tabelas e quadros construídos pelos autores, bem como a referência 

a tabelas e quadros de outras fontes, devem, sempre que possível, seguir o Estilo 

ISO 690. Exemplo: https://feup.libguides.com/iso690/figurasetabelas 
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