
meistudies 
Para este congresso, deve-se submeter o RESUMO EXPANDIDO (deve conter entre 450 e 
700 palavras) para avaliação e, após o envio da carta de aprovação, enviar o texto completo 
(deve conter entre 4000 e 7000 palavras). 

O Título e o Resmo das submissões devem ser inseridos em português OU espanhol 
OU inglês. 

Abaixo do resumo, devem constar as palavras chaves. 

Instruções para Formatação do Trabalho Final (redigido em apenas 1 idioma - português 
OU espanhol OU inglês)

*** O arquivo para de trabalho final não pode ser superior a 2MB e deve ser enviado em 
DOC ou DOCX. 

Inserir aqui o Título em fonte Times New Roman em corpo 12, negrito, centralizado, caixa alta e 
baixa (só iniciais maiúsculas), usando no máximo 200 caracteres, cerca de duas linhas, não usar 

sublinhado e usar itálico só para grafias de palavras estrangeiras. 

Inserir aqui o(s) nome(s) do(a/s) Autor(a/es) em fonte (tipo) Times New Roman, em corpo 12, 
redondo (normal), centralizado1, itálico

Inserir em NOTA DE RODAPÉ o(s), Títulação mais alta,  cargo/trabalho/função e instituição 
(nome(s) completo(s) da(s) instituição(ões) a que está(ão) vinculado(a/s) o(s) autor(es)) a que 
pertence como docente, pesquisador ou aluno, e-mail, em fonte (tipo) Times New Roman, em 

corpo 10, espaçamento simples. 

Corpo do trabalho  (em APA não se usa título para iniciar a introdução, se inicia 
diretamente em texto!!)

    Inserir aqui o texto do corpo do trabalho, usando exclusivamente a fonte Times New 
Roman, em corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas e margens justificadas, entre 
3000 e 7000 palavras, incluindo as referências bibliográficas, tabelas e ilustrações. Para 
destaques, usar, apenas, o corpo itálico (grifo), excluindo-se totalmente o 
sublinhado e palavras em caixa alta e negrito (a não ser em siglas que não 
formem palavras, exemplo CNPq). O negrito poderá ser usado, exclusivamente, para 
destacar os subtítulos ou divisões do trabalho, sempre no mesmo corpo 12, em caixa alta e 
baixa (iniciais em maíusuclas - ver link https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/
paper-format/headings

1 Inserir Maior titulação do autor, vínculo acadêmico, email.
Inserir as notas do texto [inclusive as do título e do(s) autor(es)] em fonte (tipo) Times New Roman (não usar 
sublinhado e usar itálico só para grafia de palavras estrangeiras), em corpo 10 (dez), com espaçamento simples 
entre as linhas. As notas devem ser colocadas no pé de página, em modo de impressão (devem ficar visíveis na 
página). 

As citações de mais de 40 palavras devem ser digitadas em corpo 12, com 
espaçamento simples entre as linhas e destacadas do texto por margem 
esquerda 1,5; as citações de até 40 palavras devem integrar o corpo do texto e ser 
assinaladas entre aspas (NÃO ITÁLICO). (Vieira, 2005, p. 79)

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/headings
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Os trabalhos poderão incluir, tabelas e ilustrações, no corpo do texto ou como 
apêndices, no próprio arquivo do trabalho. Recomenda-se sejam usadas imagens em 
formato JPG, excluindo-se o uso de arquivos BMP.  

Referências 

Inserir aqui as referências bibliográficas em fonte Times New Roman, em corpo 12 (onze), 
com espaçamento simples entre as linhas. As referências bibliográficas, no fim do trabalho, 
devem ter os dados completos e seguir as normas da APA para trabalhos científicos (ver em 
https://apastyle.apa.org). Cada referência deve ocupar um parágrafo, seguidas uma da outra 
sem pular linha. (NÃO PULAR LINHA ENTRE AS REFERÊNCIAS!!) NOME DE 
AUTOR NÃO É EM MAIÚSCULA!! SEGUIR A NORMA APA!

ATENÇÃO: 

1) NÃO se esqueça de formatar seu arquivo utilizando este modelo.
2) NÃO esqueça também, reafirmamos, de deletar as indicações das normas em

cada um dos itens. Assim, ao inserir o título ou o resumo, por exemplo, delete as
instruções e coloque apenas seu título, resumo, etc.. 

3) Antes de submeter o arquivo, lembre-se de salvá-lo em formato .DOC ou
DOCX.

Veja	modelo	

https://apastyle.apa.org
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 (MODELO DA ESTRUTURA DO TRABALHO) 

O Papel do Audiovisual no Desenvolvimento Social 

Denis Porto Renó2 

      Cras interdum diam vitae mauris sodales pulvinar. Donec eu metus sem, et vulputate 

purus. Etiam at neque vitae metus laoreet adipiscing quis vitae magna. Proin a elit quis risus 

feugiat commodo vitae ac elit. Sed ante sapien, volutpat ac interdum eu, pulvinar 

quis quam. Quisque viverra sem luctus lorem venenatis id ultrices ligula ullamcorper. 

Suspendisse auctor

     Duis vulputate gravida dolor, id gravida felis convallis tincidunt. Mauris sed laoreet 

odio. Proin facilisis augue sed quam consectetur non tempus nisl porttitor. Sed 

sollicitudin nibh leo, sed egestas dolor. Quisque tempor leo sed lorem tincidunt 

id placerat turpis malesuada. Pellentesque posuere dolor eu felis convallis bibendum. 

Donec ullamcorper, est id bibendum tempor, dolor dui venenatis purus, nec egestas 

magna odio id quam. Mauris lacinia dignissim 

2 Doutor em Comunicação. 
   Pesquisador na Universidad de Aveiro/DigiMedia – Digital Media and Interaction Research Centre. 

E-mail: denis.reno@ua.pt

elit eget justo malesuada non tristique neque pulvinar. Morbi placerat urna non 
massa tempus posuere et ac ante. Quisque feugiat augue non diam euismod posuere. 
Suspendisse a rutrum lectus. Vivamus volutpat enim ut est lacinia eu venenatis dui 
euismod. Vestibulum placerat ornare porta. In malesuada nisl vitae nisl aliquet non 
posuere erat adipiscing. Sed mi neque, lacinia consectetur sollicitudin eu, accumsan 
sed massa. Proin ultricies luctus tortor, id dapibus ipsum rutrum sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (XX, 2020, p. yy)
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massa, eget dictum quam accumsan ut. In vitae scelerisque tortor. Nulla facilisi. Phasellus in 

massa non dolor euismod dignissim. 

Referências (informações são inseridas em ordem alfabética, abaixo seguem exemplos) 

Ex. Livro

Gomes, L. F. (2007). Cinema nacional: caminhos percorridos. Ed. USP.

Ex. Capítulo de livro

Campos Guido, L. L., & González Treviño, M. E. (2020). Violencia de género en la prensa. 
De la información al entretenimiento y la educación. En P. López Rafael (Ed.), La 
interacción comunicativa en la búsqueda de soluciones para la violencia de género (1a ed., 
Vol. 1, pp. 59-84). Editorial Artificios. https://drive.google.com/fid/1oOq9DN1IeGFuE4XG-
tOwNghUnNJAJJGc/view

Ex. Texto em página web sem autor (blog, jornal, etc)

Feminicidio. (s.f.). Recuperado de https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio

Ex. Trabalho de Graduação, mestrado, doutorado

García, Z. E. R. (2007). Ni calladitas ni bonitas: las representaciones de las políticas 
mexicanas en la prensa de Guadalajara (2004-2007) [Tesis de maestría, Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente].

Ex. Texto em página web COM autor (blog, jornal, etc)

Garza, A. (2020, 27 octubre). Pandemia incrementa casos de violencia contra la mujer en NL. 
Imagem Radio. https://www.imagenradio.com.mx/pandemia-incrementa-casos-de-violencia-
contra-la-mujer-en-nl

Ex. REVISTA

Gómez, S., Mena, E., Sedeño, A., & Turci, I. (2000). Análisis de contenido aplicado a la 
prensa semanal. Psicothema 2000, 12(2), 261-266

Ex. Trabalho/conferência apresentado em congresso

Vicente, M. (2006). Desde el análisis de contenido hacia el análisis del discurso: la 
necesidad de una apuesta decidida por la triangulación metodológica [Trabajo presentado en 
congreso]. IX Congreso IBERCOM, Sevilla, España.



• apud (usar no lugar de apud: como citado em ou em ou como em)
• idem
• ibid
• ibidem

O et al. somente é utilizado depois de citada a 1a vez a referência completa fora do parênteses 
e depois também de citada a 1a vez dentro do parênteses. Quando a referência tiver 3 ou mais 
autores, já na 1a citação se utiliza et al. (ver link https://apastyle.apa.org/style-grammar-
guidelines/citations/basic-principles/author-date

Nas REFERÊNCIAS, somente citar autores que estão citados no texto. A APA não aceita 
citação de referências que não estão no texto. 

No sistema APA, a NOTA DE RODAPÉ somente é utilizada para complementar 
a informação do texto, NÃO para colocar uma referência web. 

IMAGEM, GRÁFICOS, TABELAS, etc

TODAS as imagens, tabelas, gráficos, figuras, infográficos, etc., devem ter uma referências 
completa: autor, data (dia, mês e ano, se for o caso), nome, editora, cidade, link, etc, ou seja, 
todos os dados necessários para que a imagem possa ser utilizada com a devida referência ao 
autor original (Imagens, tabelas, gráficos sem identificação de autoria serão RETIRADOS 
DO TEXTO)

Captura de tela, montagem, etc., não dão ao autor direitos autorais. Estes devem citar a 
fonte a partir de qual gerou a nova imagem, tabela, gráfico, etc., link, data, copyright, etc

Ex. Nota. Adaptado de Mazzoleni (2014, pp. 102-115)  OU
Nota. Copiado de Mazzoleni (2014, pp. 102-115)

Imagem, gráfico, tabela, infográfico de autoria própria (sem utilizar outra como 
base) devem vir escrita como: Elaborado pelos Autores. Mas se utilizados dados de 
alguma fonte, deve vir com: 

Nota. Adaptado de Mazzoleni (2014, pp. 102-115)  OU
Nota. Copiado de Mazzoleni (2014, pp. 102-115) 

Normas APA:

As citações devem ter o sobrenome do autores somente com a 1a letra maiúscula, as demais 
minúsculas. E nada em negrito!
___________________________________________________________________________ 
OBS.: As Normas APA NÃO utilizam: 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/basic-principles/author-date
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