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Esta Norma de Execuçào Permanente (NEP) destina-se a estabelecer a estrutura e os
estilos de citação e de referenciaçäo para os trabalhos escrtos a realizar no Instituto
Universitário Militar (IUM).

2.

AMBITO
A presente NEP aplica-se aos trabaihos escritos realizados no IUM, em particular aos
Trabaihos de Investigaçào (TI). No aplicável, poderá servir de referência a outro tipo de
trabaihos, como sejam dissertacäo do Mestrado em Ciências Militares Segurança e
Defesa (MCMSD) e tese de Doutoramento, sem prejuIzo do que for especiflcamente
regulado ou excecionado pelo respetivo Regulamento ou por outros documentos ou
normas aplicáveis.

3.

ENOUADRAMENTO
A estrutura dos trabaihos escritos a desenvolver no âmbito dos cursos do IUM pode
seguir urn de dois formatos:

a.

Formato escolar, conforme corn a estrutura seguida no template apresentado
no Apêndice A, e desenvolvida no

§ 4, e uma dimensào dependente do curso,

especificamente:
(1)

Curso de Promoçào a Oflcial General (CPOG) e Curso de Estado Major
Conjunto (CEMC);
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0 TI deve conter 11.000±1000 palavras (contadas desde a Introduço
ate as Conclusôes, ambas inclusive), incluindo notas de rodapé, tabelas
e quadros, bern corno os respetivos tItulos e legendas;

(b)

0 ntirnero de páginas dos anexos, apêndices e apensos näo deve
exceder 20 no total, corn espaçamento entre linhas näo inferior a 1 e
tipo de letra Times New Roman (TNR) tamanho no inferior a 10.

(2)

Curso de Promoçäo a Oficial Superior (CPOS)
(a)

0 TI deve conter entre 6.500±500 palavras (contadas desde a
Introdução ate as Conclusöes, arnbas inclusive), incluindo notas de
rodapé, tabelas e quadros, bern como os respetivos tItulos e legendas;

(b)

0 ntmero de páginas dos anexos, apêndices e apensos nao deve
exceder 15 no total, corn espaçamento entre linhas nao inferior a 1 e
tipo de letra TNR tamanho não inferior a 10.

(3)

Restantes trabalhos (CPOG/CEMC/CPOS)
(a)

A dimenso dos restantes trabaihos realizados no ârnbito de unidades
curriculares (UC) dos cursos do Departarnento de Estudos Pós
Graduados (DEPG), sejam de Investigaçào ou de Aplicaço, Individuais
ou de Grupo, deve ser definida pelo Docente responsável pela UC;

(b)

Como referenda, urn trabaiho realizado nurna UC não deve ter
dirnensäo superior aos trabalhos finals de curso.

b.

Formato de articlo cientIfico (adaptada a partir da 6. Ed. do Publication Manual
of the American Psychological Association [APA]), conforme corn a estrutura

apresentada no Apêndice B, e desenvolvida no § 4, e urna dirnenso situada entre
as 9000±1000 palavras (excluindo as referências bibliográficas)1. Neste forrnato,
aplica-se o acirna definido concernente, especificamente:
(1) Ao n(imero máximo de anexos, apêndices e apensos (CPOG/CEMC ate 20
páginas; CPOS, ate 15 páginas);
(2) Ao espaçarnento entre linhas (nào inferior a 1) e tamanho da letra (TNR não
inferior a 10) para todos os cursos.

Para fins de temp/ate (/ayoutda capa, forrnatacäo dos tItulos, etc.), pode, e deve, ser usado o disponibilizado no Apéndice A,
corn os devidos ajustes inerentes ao facto de se tratar do formato de artigo cientIfico.
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Independentemente do formato, os trabaihos que excedam o estabelecido
podero ser alvo penallzados na avaliaço final.
4.

ESTRUTURA E CONTEUDO DOS TRABALHOS ESCRITOS NOS DOIS FORMATOS
(ESCOLAR E DE ARTIGO CIENTIFICO)

a.

Parte Dré-textual. Deve conter
(1)

Os

elementos seguintes:

Página i: Reproduço, em papel, da folha de rosto, corn a indicaçào do
Orientador e Coorientador (quando aplicável);

(2)

Página ii: Declaraço antiplágio. Em todos os trabalhos escritos destinados a
avaliação os discentes devem declarar que o texto apresentado é da sua
exclusiva autoria e que toda a utilizaço de contribuiçães ou textos alheios
está devidamente referenciada;

(3)

Página

iii:

Agradecirnentos.

Neste elemento,

podem ser feitos os

agradecimentos relativos as assistências cientifica, técnica e financeira,
sendo igualmente admissiveis agradecimentos
(4)

a familia;

Página iv: fndice(s). 0 trabalho deve comportar o Indice geral, seguido,
“quando”

e

“no”

aplicável,

pelos

Indices

parcelares,

ordenados

alfabeticamente (anexos/apêndices, flguras, gráficos, quadros/tabelas, entre
outros). Os indices devem corresponder a uma lista detalhada corn as
designaçöes dos capitulos, subcapItulos, secçöes e subsecçöes do trabalho e
correspondentes páginas;
(5)

Página v e vi: Resumo, Palavras-chave, Abstract (resumo em lingua inglesa)
e Keywords. 0 Resumo e o Abstract, tomados individualmente, näo devem
exceder as 200 palavras. Devem fazer uma breve referência, entre outros,
ao problerna estudado (p.ex., objeto de estudo, objetivos da investigaço),
rnétodo (participantes que integraram o estudo, quando aplicável), principais
resultados e conclusOes;

(6)

Página vii: Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos (Nota: aplicável de forma
obrigatória somente nos trabalhos escritos que seguem o formato escolar).
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Parte textual:

(1)

0 texto inicia-se corn a Introdução, seguida do corpo do trabaiho (conjunto
de capItulos e secçóes que se inicia corn letra maiüscula, sendo as demais
miniscuIas), e das Condusôes.

(2)

Dependendo da dimensão, da profundidade ou da especificidade da
pesquisa, admite-se que a Revisão da Literatura e a Metodologia se
autonomizem em capItulo próprio (no formato escolar. 0 formato artigo
cientIfico segue o referido no Apêndice B).

(3)
c.

Os capItulos são todos numerados e iniciam-se em páginas separadas.

Parte nós-textual. Referências bibliográficas, anexos, apêndices e apensos.
Relativamente aos elementos do trabaiho que não constem no corpo do trabaiho
escrito, devem ser observados os seguintes conceitos/definiçöes:
(1)

Referências bibliográficas: vide §6. desta NEP;

(2)

Anexos: toda a informaço de pormenor proveniente diretamente de outras
fontes, não elaborados ou modificados pelo autor, que esciarece aspetos do
conteüdo do corpo do trabaiho escrito; devem ser referidos no corpo do
trabatho escrito;

(3)

Apêndices: documentos elaborados ou modificados pelo autor do trabaiho,
contendo informação complementar, sendo usados para ampliar ou explicar
aspetos contidos no corpo do texto ou nos anexos; devem ser referidos no
corpo do trabaiho escrito;

(4)

Apensos: documentos completos em si próprios, não elaborados pelo autor
do trabaiho, enviados a coberto de correspondência militar ou reunidos a urn
documento de serviço corn uma finalidade especIfica; devem ser referidos
no corpo do trabaiho escrito.

5.

FORMATACAO GERAL, MATERIAL GRAFICO E EDICAO DO TEXTO

a.

Formatacão cieral. Os trabaihos escritos devem ser redigidos em formato

*.doc/*.do, de acordo corn o Anexo A (a disponibilizar também em formato
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digital, numa versào que requer adaptaçôes no caso do formato de artigo
cientIflco, da responsabilidade do autor do TI), corn as seguintes conflguraçöes:

b.

(1)

FolhasA4;

(2)

Margens de 3 cm (esquerda) e 2,5 cm (superior, inferior e direita);

(3)

Texto justificado;

(4)

Parágrafos corn avanço de 1,0 crn;

(5)

Fonte TNR, tamanho 12;

(6)

Espaçarnento entre linhas de 1,5;

(7)

Cabeçalho e rodapé corn 1,5 cm.

Material ciráfico. 0 material gráfico a incluir nos documentos escritos deve
obedecer as seguintes configuraçöes:
(1)

Pode ser elaborado a preto e branco ou a cores, devendo, neste caso, ser
legIvel se impresso; deve ser incorporado ao longo do texto, em dimensOes
que favoreçam a legibilidade (no caso de não ser possIvel assegurar
legibilidade no formato A4, pontual e excecionairnente pode ser colocado na
parte pós-textual em dirnensào que a garanta);

(2)

0 tItulo de tabelas e quadros deve ser apresentado em fonte TNR, tamanho
9, a Negrito, antes da tabela/quadro;

(3)

A designaço de figuras e de gráflcos deve ser apresentada em fonte TNR,
tamanho 9, por baixo da figura/gráfico, a Negrito;

(4)

0 tItulo das tabelas e quadros e as designaçôes de figuras e de gráficos
devem ser numerados de forma sequencial, em nurneraçào árabe, diversa
entre estes elementos;

(5)
c.

A indicaçäo da fonte deve ser feita por baixo do material gráfico.

Edicäo do texto
(1)

Apresentaço dos anexos, apêndices e apensos. Todos os anexos, apêndices
e apensos devem ser listados sequencialmente, em listas separadas, a seguir
as Referências bibliográflcas.
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(2)

Nurneraçào das páginas. Os nrneros devem ser inseridos no canto inferior
direito, em numeraçäo romana ate

a

lista de abreviaturas, e árabe a partir

do inIcio da parte textual (Introduçäo e seguintes). Os anexos, apêndice
(3)

s e apensos seguem nurneraçao separada, identificada corn letras e nâmero
de página, separados por urn hIfen.
Exemplos: Anx A-i, Anx A-2, Anx A-3, etc.;
Apd A-i, Apd A-2, Apd A-3, etc.;
Aps A-i, Aps A-2, Aps A-3, etc..

(4)

Notas de pé de página (rodapé). Devern ser utilizadas, a tftulo excecional,
para explicitaçao de assuntos versados no texto, rnas que nele näo devarn
ter lugar. Para o efeito deve ser utilizada letra TNR, tamanho 10. No devern
ser utilizadas notas de fim de capftulo.

(5)

Abreviaturas, siglas e acrónimos. A utilizaçäo de abreviaturas, siglas e

a forrna padrao, evitando a sua utilizaçao nos tItulos.
A designaçao completa a qual se refere uma abreviatura, urna sigla ou urn
acrónimo tern que preceder a primeira indicaço destas no texto, a nao ser
acrónirnos restringe-se

que se trate de urna unidade de rnedida padráo. Nào devern ser utilizados
pontos nas siglas (exemplo: UE em vez de U.E.).
(a)

Unidades de medida. Deve ser usado o Sistema Internacional de
Medidas (SIM), conforrne estabelecido no Decreto-lei

fl.0

128/2010, de

3 de setembro. As rnedidas de cornprimento, altura, peso e volume
devem ser expressas em unidades do sistema rnétrico (metro,
quilograrna ou litro) ou em mi:iltiplos decirnais. A temperatura deve ser
expressa em graus Celsius. Deve ser deixado urn espaco entre os
nurnerais e as unidades de medida que sáo reproduzidas sernpre de
acordo corn o SIM.
Exemplos:
(b)

3,5 rn; 100 km2; 25 I

Fórrnulas e equacöes. Devem ser colocadas numa nova linha e
centradas em relaçào ao texto. Se necessário, as formulas devem ser
referenciadas corn nurneração.
Exemplo:

X

+

Y

=

Z

(1)
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(c)

Apresentacäo de datas. A mençäo a datas de elevada grandeza
cronológica, tais como II milénio, século X, segundo quartel do século
XV, no referindo especificamente o ano, segue o sistema tradicional
português de a.C. (antes de Cristo) e d.C. (depois de Cristo).

(d)

Numerais. Os nümeros, quando náo forem seguidos por unidades de
medida, devem ser apresentados por extenso, de primeiro a décimo e
de urn a dez (inclusive), e por algarismos a partir deste âltimo nimero.

(e)

Uso de itálico. 0 itálico emprega-se, sobretudo, para destacar partes
do texto, devendo, neste domInio, ser usado corn moderação, sob pena
de no surtir o efeito desejado. No entanto, o seu uso está também
previsto nas seguintes situaçöes:
1

Nos tItulos de obras literárias, de jornais, de revistas e de
publicaçôes análogas, quando citado o seu nome completo;

2

No nome próprio de navios, aeronaves, marcas, etc.;

3

Na grafia de cognornes ou apodos quando se seguem ao nome;

4

Nos tItulos de producöes artIsticas e de obras de arte (filmes,
quadros, pecas musicals, pinturas, escufturas, etc.);

5

Em letras que representam variáveis;

6

Nos nomes cientificos de animals ou vegetais;

Z

Em vocábulos em lingua estrangeira intercalados no texto
português;

8

Nas Iocuçôes latinas e outras expressóes estrangeiras que ainda
no façam parte da linguagem corrente.

(f)

Uso de negrito/sublinhado. Emprega-se, de forma pontual, para
destacar partes do texto.

6.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS E CITACÔES

Nas citaçöes (no texto) e referenciaço bibliográfica (no fim do trabaiho) devem ser

adotadas as normas do IUM adaptadas da APA (Amer/can Psychological Assodat/on),
elencadas e exemplificadas na seguinte publicaço:
Fachada, c. p. A., Ranhola, N. M. B., Marreiros, J. P. R.,

& Santos, L. A. B. (2020). Normas de

Autor no IUM (3.a Ed., revista e atualizada). IUM Atualidade, 7. Lisboa: Instituto Universitário
Militar. DisponIvel em: https://cidium.ium.pt/docs/publicacoes/2qrgbi11a78k04488k.pdf
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a.

Referências biblioaráficas e fontes

(1)

Conceitos
(a)

Referências

bibliográficas.

As

Referências

bibliográflcas

so

comtemplam os documentos que foram efetivamente utilizados na
redaçäo do trabaiho.
(b)

Fontes e docurnentos de arquivo em Históra. Em trabaihos de HistOria
ou que recorram significativamente a fontes documentais e material
de arquivo, é conveniente organizar estas referências de modo
separado da lista bibliográfica, numa secço designada por “Fontes”.
Se entendido por conveniente, pode-se optar por duas secçöes, uma
respeitante a fontes impressas e outra a fontes manuscritas, as quais
se seguem as referências bibliográficas, como terceira secçäo.

(2)

Organizaçào das referências bibliográficas. Todas as referêndas devern ser
identificadas após a parte textual, depois do capItulo das conclusáes, corn a
designaçäo “Referências bibliográficas”, devendo ser listadas por ordem
alfabética, numa ünica lista.

b.

Citacäo

(1)

Conceito. A citaçäo é a identificaço da origern do trecho ou pensamento do
a utor.

(2)

Tipos de citaçäo. Existern dois tipos de citaçöes:
(a)

Citaco por adaptaço (indireta). 0 autor, sustentado no pensarnento
do citado, constrOi ou adapta urn texto, podendo também aplicar-se
na adaptação em elernentos gráficos (tabelas, figuras, quadros, etc.);

(b)

Citaço por transcriçäo (direta). 0 autor reproduz, ios/s verbis, urn
trecho do citado, dentro de aspas, ou em texto destacado sem aspas,
respetivarnente, se tiver urn nimero de palavras inferior a 40, ou urn
nârnero igual ou superior a 40.

7.

ENTRADA EM VIGOR

A presente NEP I INV 003 (A2) entra em vigor na data da sua aprovação.
-
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Pedrouços, 01 de setembro de 2020

0 Comandante

Manuet Fernando Rafael Martins
Tenente-general

DI5TRIBuIçA0 DIGITAL
EPR

—

CIDIUM

Apêndices:
Apêndice A
Apêndice B

—

—

Template para trabaihos escritos em formato escolar;
Estrutura tipo dos trabaihos escritos em formato de artigo cientIfico (adaptada
a pa rtir da 6. a Ed. do Publication Manual of the American Psychological
Association).
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INSTITUTO UNIVERSITARIO MILITAR
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS POS-GRADUADOS
CURSO (...)
2OXXI2OXX

Til/TIG

TiTULO DO TRABALHO

O TEXTO CORRESPONDE A TRABALHO FEITO DURANTE A
FREQUENCIA DO CURSO NO IUM SENDO DA RESPONSABILIDADE DO
SEU AUTOR, NAO CONSTITUINDO ASSIM DOUTRINA OFICIAL DAS
FORAS

ARMADAS

PORTUGUESAS

OU DA

GUARDA NACIONAL

REPUBLICANA.

Nome
POSTO, CLASSE/ARMA ou SERVIO/ESPECIALIDADE

A-2
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A

INSTITUTO UN!VERS!TARIO MILITAR
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS POS-GRADUADOS
TITULO DO TRABALHO

POSTO, CLASSE/ARMA on SERVIO/ESPECIALIDADE Nome

Trabaiho de Investigacão Individual/em Grupo do (incluir designaco
abreviada do curso)

Pedroucos 2OXX
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INSTITUTO UN! VERSITARIO MILITAR
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS POS-GRADUADOS

TiTULO DO TRABALHO

POSTO, CLASSE/ARMA ou SERVIO/ESPECIALIDADE Nome

Trabaiho de Investigaçao Individual/em Grupo do (incluir designacao abreviada do
curs o)

Orientador: POSTO, CLASSE/ARMA ou SERVIO/ESPECIALIDADE
Nome

Pedroucos 2OXX

A-4
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Declaraçäo de compromisso Antiplagio

Eu, (Nome Completo), declaro por minha honra que o documento intitulado (TItulo do
trabaiho) corresponde ao resultado da investigaco por mim desenvolvida, enquanto auditor
do (Curso) (ano letivo) no Instituto Universitário Militar, e que é urn trabalbo original, em
que todos os contributos estão corretarnente identificados em citaçöes e nas respetivas
referências bibliograficas.
Tenho consciência que a utilizaçao de elernentos alheios no identificados constitui grave
falta ética, moral, legal e disciplinar.

Pedroucos, (dia) de (mês) de (ano)

Nome
Assinatura

‘I
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TItulo do Trabaiho

Indice

1. Introduço
2

2. Designacão do capItulo A
2.1 Designacão do subcapItulo A

2

2.2 Designacâo do subcapItulo B

2

2.1.1

Designaçào da secção A

2

2.1 .2

Des ignação da seccão B

2

2.1.2.1

Designacão da subseccäo A

2

2.1.2.2

Designacão da subsccçäo B

2
3

2 Designaço do capItulo B
2.1 Designacäo do subcapItulo A

3

2.2 Designacão do subcapItulo 13

3

2.2.1

Designaçäo da secco A

3

2.2.2

Designaçäo da secção B

3

3. ConclusOes

4

Referéncias bibliográficas

5

ndice de Anexos

Anexo A

—

Anx A

TItulo do Anexo

-

1

nd ice de Apêndices

Apêndice A

—

Apd A

Titulo do Apêndice

-

1

ndice de Apensos

Apenso A

—

Aps A

TItulo do Apenso

-

Indice de Figuras

Figura I

-

TItulo da figura (depois da figura)

3

nd ice de Tabelas

Tabela I

-

TItulo da Tabela (antes da tabela)

3
iv
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Resumo

Palavras-chave:
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Abstract

Keywords:

vi
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TItulo do Trabaiho
Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos
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TItulo do Trabaiho

1.

Introducäo

Conteido:
—

—

—

—

—

Enqitadramento ejustUicacao do leina;
Objeto do estudo e sua deli,nitacão;
Objetivos da investigaçäo;
Questao central de investigaçâo;

Organizaçào do estudo (breve descricäo do estrutura,).
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TItulo do Trabaiho

2.

Designacâo do capItulo A

0 contetido deste capItulo deve relacionar-se corn aspetos essenciais de urna
invcstigaçäo, designadamente a informaçao que decorre de urn processo de revisâo da
literatura. 0 modelo de análise, corn os conceitos estruturantes, rnetodologia (raciocInio,
estratégia de investigacäo desenho de pesquisa) e método.
2.1

Designacao do subcapItulo A

xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2.2

Designacao do subcapItulo B

xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2.1.1

Designação da secçäo A

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx.
2.1.2

Designação da secção B

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
2.1.2.1

Designacao da subseccao A

xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx.
2.1.2.2

Des ignaçao da subsecco B

xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
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Designação do capItulo B

APEN DICE A
NEP/INV—003(A3)
IUM SET 2020

Inserir quebra de página antes de iniciar urn novo capitulo.
2.1

Designacão do subcapItulo A

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx.
2.2

Jiesignacão do subcapItulo B

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
2.2.1

Designaçäo da secçäo A

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
2.2.2

Des ignação da secçâo B

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Figura I Tilulo da figura
Foote: Autor (ano).
-

Quadro 1

-

Titulo do Quadro

Foote: Aulor (ano).

Tabela 2

-

Titulo da Tabela

Foote: Autor (ano).
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ConclusOes

Contetdo:
—

—

—

—

—

—

—

Breve enquadrainento do tema
Surnário (inuito sucinto) do procedimento inetodológico seguido;

Sirnula dos resultados obtidos;
Contributos para o conheciinento;
Liinitacöes da investigacâo;
Estudos futuros;
Recoinendaç3es de ordein prctica (quando aplicável).
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Referências bibliograficas

Exemplo:
Fachada, C. P. A., Ranhola, N. M. B., Marreiros, J. P. R., & Santos, L. A. B. (2020).

Normas de Autor no IUM(3. a Ed., revista e atualizada). IUM Atualidade, 7. Lisboa:
Universitário

Instituto

Mi I itar.

Disponivel

em:

https://cidium ium .pt/docs/publ icacoesl2qrgbi I 1a78k04488k.pdf
.
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TItulo do Anexo

Anx A-i
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TItulo do Apêndice

Apd A-I
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TItulo do Apenso

Aps A-i
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Estrutura tipo dos trabaihos escritos em formato de arugo cientIfico
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Estrutura

tipo

dos

Capa
Foiha derosto
Declaraçao de compromisso
antiplágio
Agradecimentos (Eventual)
Indices

trabaihos escritos

em

formato

de

arligo

003

—

SET

B

(A3)
2020

cientIflco

Conforme (CI,-.) modelo apresentado no Anexo A
do IUM

a NEP/INV-003 (A2) de AG02020

0 Indice do trabalho deve comportar o Indice geral e Os Indices que forem aplicados
(Indices de figuras, de gráficos, de quadros, de tabelas, de anexos, de apêndices e/ou
de apensos).
ResumolAbstract. Deve apresentar, de forma muito sucirita:
Problema estudado/objetivo do estudo;
Método usado;
Principais resultados obtidos;
Conclusäo(öes) mais importante(s).
Palavras-chave/Kewords
Incluir aauelas aue SO identificativas e referenciadoras do trabalho.
Mencionar(em parágrafos corridos, i.e., sem recurso a subtftulos):
Enquadramento do tema e justificação da investigaçäo;
Objeto do estudo;
DeIimitaco (temporal, espacial e de conteádo);
Objetivos (geral e especIficos) da investigaco;
Questo central de investigacào;
Organizacäo do estudo (muito breve descrição da estrutura e do contedo).
2.1 Estado da arte/revisäo da literatura (quadra teórico de referenda (teorias e
conceitos estruturantes);
2.2 Modelo de análise (quadra conceptual; conceitos estruturantes, dimensöes,
variáveis e indicadores, quando aplicável).
3.1 Metodologia (raciodinio, estratégia de nvestigacäo e desenho de pesquisa)
3.2 Método:
3.2.1 Participantes e procedimento;
3.2.2 Instrumento(s) de recolha de dados;
3.2.3 Técnica(s) de tratamento dos dados.
Estruturacâo dos dados em quadros, tabelas, gráficos, etc.;
Análise dos resultados;
Verificaço das hipóteses (se/quando aplicével);
Respostas as questöes derivadas e central.
Mencionar (em parágrafos corridos, i.e., sem recurso a subtItulos):
Breve enquadramento do tema;
Sumário (muito sucinto) do procedimento metodológico seguido;
Sümula dos resultados obtidos
Contributos para o conhecimento;
Limitacöes;
Estudos futuros;
Recomendacöes de ordem prática (quando aplicável).
Incluir apenas as fontes que foram efetivamente citadas no corpo do trabaiho.
-

Resumo e Palavras-chave
Abstract e Keywords

-

-

-

-

-

-

1.Introduço

-

-

-

-

0

t

(0
0
-D
0
0
0

L)

2. Enquadramento teórico e
conceptual

3. Metodologia e método

-

4. Apresentaço dos dados e
discusso dos resultados’

-

-

-

-

-

-.

5.Conclusoes

-

-

-

-

-

Referências bibliográficas
Apêndices
ii:

a.

Anexos e/ou Apensos

Informacão complementar produzida pelo autor, dr. NEP/INV-003 (A2) de AG02020
do IUM. Incluir apenas os elementos efetivamente citados no corpo do trabaiho.
Suplementos ao texto do trabalho, no produzidos pelo autor, cfr. NEP/INV-003 (A2)
de AG02020 do IUM. Incluir apenas as elementos efetivamente citados no corpo do
trabalho.

Fonte: Adaptado a partir de APA (2013, pp. 247-249) e de Santos e Lima (2019, pp. 152-153).
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Nos casos em que a discussäo dos resultados for relativamente alongada, o auditor pode optar por incluir a informaco
em dais capItulos: um capItulo 4, intitulado “Apresentaço dos dados” e urn capItulo 5, versando a “Discusso dos
resu Itados”.
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