EAI&DCM 2018
ENCONTRO ANUAL DA INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIAS MILITARES
Orientações para os Artigos Completos ou Resumos Alargados e para
Posters
A. Orientações Gerais:
1) Identificação do(s) autore(s).
2) Síntese biográfica com um máximo de 200 palavras.
3) Identificação explícita do(s) Centro(s) de Investigação a que está afiliado.
B. Orientações para Resumos Alargados (mínimo de 800 palavras) e para Artigos Completos
(8000 a 10000 palavras):
• Formato MS Word e PDF
• Utilização da norma APA, fonte Times New Roman e tamanho da fonte 12 (exceto legendas
de figuras e informação contida nas mesmas, que deverá ser Times New Roman com
tamanho da fonte 9)
• Utilização muito restrita de notas de rodapé
• Inclusão de referências bibliográficas (i.e. menção exclusiva das fontes que foram
efetivamente citadas no corpo do texto).
• Formatação do texto: alinhamento justificado; espaçamento de linhas de 1,5; margens de
3 cm esquerda e 2,5 cm superior, inferior e direita e parágrafos com avanço de 1 cm.
• O texto deve ser redigido de forma simples, ou seja, sem recurso a hiperligações, índices
automáticos e mecanismos afins.
• Quadro e Tabelas com legenda em cima e numeração árabe. Figuras com legenda em baixo
e numeração árabe. Em todos os casos deverá ser indicada a Fonte (de referência), na parte
inferior.
• Todos os trabalhos passarão por um processo de revisão e os autores serão notificados
sobre a sua aceitação.
C. Outras orientações para Artigos Completos
Organização Geral do Texto:
• Título (em Português e Inglês);
• Resumo/Abstract com um máximo de 200 palavras;
• Palavras-Chave/Key Words – até 6 termos;
• Corpo do texto;
• Referências Bibliográfica
•
D. Orientações para os Posters

Os posters podem ser verticais ou horizontais, com o tamanho A1 (594x841 mm), no
caso de ser para afixação, ou em tamanho aproximado a este, no caso de ser autoportante
(tipo “roll-up”). Devem ser enviados completos, em pdf ou ppt.
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Template para Artigos Completos ou Resumos Alargados
TÍTULO
Área Nuclear das Ciências Militares
Primeiro Autor, e Segundo Autor
Afiliação/Centro de Investigação 1, Cidade, Código Postal, País
Terceiro Autor
Afiliação/Centro de Investigação 2, Cidade, Código Postal, País
e
Quarto Autor
Afiliação/Centro de Investigação 3, Cidade, Código Postal, País

RESUMO
O resumo/abstract (nota: só para artigos completos) deve ter no máximo 200
palavras.

Keywords: incluir até 6 palavras-chaves. (nota: só para artigos
completos)

1. Introdução
O Resumo Alargado deverá ter no mínimo 800 palavras.
Os Artigos Completos devem ter entre 8 000 a 10 000 palavras.
Os documentos são submetidos em formato MS Word e PDF.

2. Corpo do texto
Os documentos são escritos com a fonte Times New Roman, tamanho 12.
Nas legendas de figuras e tabelas, assim como a informação contida nas mesmas é
utilizado o tamanho 9.

Os autores devem seguir as seguintes indicações:
•
•
•
•

Utilização muito restrita de notas de rodapé;
Inclusão de referências bibliográficas (i.e. menção exclusiva das fontes que foram
efetivamente citadas no corpo do texto).
O texto deve ser redigido de forma simples, ou seja, sem recurso a hiperligações,
índices automáticos e mecanismos afins.
Quadro e Tabelas com legenda em cima e numeração árabe. Figuras com legenda
em baixo e numeração árabe. Em todos os casos deverá ser indicada a Fonte (de
referência), na parte inferior.
Tabela 1 – inserir legenda da tabela e fonte, se aplicável

Figura 1 – Composição do CIDIUM (fonte: autor, ano).

3. Conclusão
Todos os trabalhos passarão por um processo de revisão e os autores serão notificados
sobre a sua aceitação.

4. Referências bibliográficas
A referenciação de fontes é feita com a norma APA e no fim do artigo completo são
indicadas as Referências Bibliográficas.

