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e conclusões. 

 

Keywords: até cinco, separadas por ponto e vírgula, em minúsculas (exceto nomes próprios). 

 

 

 

 

Introdução 

Os autores devem usar este modelo para o livro eletrónico a publicar no âmbito do Congresso 

Iberoamericano de Fotojornalismo. 



Sugere-se que se inclua na introdução a delimitação do objeto/problema científico a resolver, a 

demonstração da importância do objeto pela referência a outros estudos ou realçando o seu interesse 

e impacto sociocultural, a referência a objetivos, eventuais hipóteses (alicerçadas em conhecimento 

cientificamente validado anterior; na observação direta e sistemática ou em dados conhecidos) e 

perguntas que norteiam a investigação1. 

A submissão dos artigos referentes às comunicações, para o livro eletrónico que vier a resultar da 

conferência, deverá ser feita para o email fotojornalismoiberoamericano@gmail.com, até ao dia 6 

de maio de 2022. 

Sugere-se, ainda, que o capítulo inclua os elementos a seguir indicados, se for apropriado, seguindo, 

ou não, a estrutura proposta. 

 

 

Estado da questão 

Revisão da literatura sobre o objeto de estudo, para determinação do conhecimento já produzido 

sobre o mesmo. 

 

 

Referencial teórico 

Revisão da literatura sobre os conceitos que norteiam a interpretação dos resultados. 

 

 

Metodologia 

Indicação detalhada da metodologia seguida para se atingirem os objetivos propostos, testar 

eventuais hipóteses e responder às perguntas de investigação. A metodologia deverá ser alicerçada e 

problematizada em obras de referência. Os autores devem considerar que a descrição detalhada da 

metodologia – principalmente em pesquisas empíricas – é condição essencial para assegurar a 

replicabilidade da pesquisa e, assim, a sua validade. 

 

 

Resultados e discussão 

Espera-se que nesta eventual secção do artigo se exponham, interpretem e discutam os dados 

recolhidos.  

Esta secção poderá, alternativamente, ser dividida em vários capítulos, com título próprio. 

 
1 Notas de rodapé no final de cada página e não no final do texto. As notas de rodapé devem ser grafadas em fonte 
Times New Roman, corpo 10, entrelinhado a um espaço, texto justificado. 



“Citações diretas devem ser incluídas no texto, entre aspas (sem itálico), em formato Harvard” 

(Sousa, 2016: 117-123). 

 

Se a citação direta tiver mais do que 40 palavras, deve ser incluída em parágrafo à parte, 

separada 1,5 cm da margem esquerda do corpo do texto, com dupla separação vertical do 

parágrafo antecedente e do parágrafo posterior, mas mantendo o entrelinhado 1,5. Não usar 

aspas nem aplicar reentrância/avanço de parágrafo. Usar, no final, a referência em formato 

Harvard: (Sousa, 2016: 215). 

 

Citações parafraseadas devem ser referenciadas, igualmente, no formato Harvard: (Sousa, 2016: 

30). 

Tabelas, fotografias, gráficos e similares devem ser numerados, inseridos no local do texto onde 

deverão figurar, EM FORMATO TIFF ou JPG, preferencialmennte com resolução 300 dpi, com 

título na parte superior, centrado, e indicação da fonte na parte inferior, centrada, mantendo a letra 

Times New Roman, 12. Os dados deverão ser grafados de maneira a serem legíveis, não sendo 

desejável o emprego de letra com corpo inferior a 10, conforme os exemplos abaixo. No caso de 

imagens com direitos de autor, os autores dos artigos são responsáveis pela obtenção prévia de 

autorização para a sua inclusão no texto, declinando os organizadores do livro ou a entidade que o 

editar e publicar qualquer responsabilidade neste âmbito. 

 

Figura 1. Exemplo para fotografias. 

 
Fonte: capa do Livro do Repórter X. 



 
 

Gráfico 1. Exemplo para gráfico. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 

Tabela 1. Exemplo para tabelas. 

 
Fonte: Elaboração própria. 



 
As referências bibliográficas deverão ser listadas por ordem alfabética e seguir o padrão APA, 

conforme o exemplo inserido na secção respetiva. 

 

 

Conclusões 

Do início da introdução ao final das conclusões o artigo deve ter entre 3500 (mínimo) e 7000 

(máximo) palavras. Título, autores e filiação, resumo, palavras-chave e referências bibliográficas 

não contam para o total de palavras. 
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