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RESUMO 

 

Este guia para a preparação de artigos para o 8º Congresso Luso Brasileiro para o 

Planeamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável é fornecido para que todos os 

trabalhos sejam enviados em estilos e formatos uniformes. Sugere-se, assim, que o mesmo 

seja seguido tão rigorosamente quanto possível. Para ajudar os autores na preparação de 

seus trabalhos, este guia segue rigorosamente as normas exigidas para a publicação de 

artigos nos anais do PLURIS 2018 - 8º Congresso Luso Brasileiro para o Planeamento 

Urbano, Regional, Integrado e Sustentável. 

 

 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O 8º Congresso Luso Brasileiro para o Planeamento Urbano, Regional, Integrado e 

Sustentável será realizado no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de 

Coimbra, em Coimbra, Portugal, de 24 a 26 de Outubro de 2018, organizado pelo 

Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

de Coimbra. Os artigos apresentados no Congresso serão publicados em Anais em meio 

digital. Os trabalhos apresentados serão revistos por um comitê de especialistas e a versão 

final deverá ser preparada de acordo com os comentários emitidos pelos mesmos. 

 

2  FORMATANDO OS ARTIGOS 

 

Este tópico apresenta instruções gerais de formatação do documento. 

 

2.1  Geral 

 

A ordem geral do texto deve seguir a sequência apresentada na lista abaixo. 

 

Título e autores; 

Resumo; 

Capítulos ou seções do corpo principal do texto, incluindo tabelas e figuras; 

(As tabelas e figuras devem aparecer imediatamente após sua citação no texto); 

Agradecimentos, se for o caso; 



Referências; 

Anexos, se necessário, mas sem ultrapassar o número limite de páginas. 

 

2.2  Instruções para escrita e formatação 

 

As instruções para escrita e formatação devem ser seguidas rigorosamente. Estas indicam 

também como devem ser numerados os itens no texto. 

 

i. Use papel A4 (21 cm x 29,7 cm); 

ii. Margens superior, inferior e direita de 2,5 cm margem esquerda de 3 cm; 

iii. A fonte é Times (Roman ou New Roman); 

iv. Fonte tamanho 12; 

v. Espaço simples em todo o texto; 

vi. O tamanho máximo do artigo é de 12 páginas, incluindo figuras, tabelas, anexos e 

referências (artigos acima deste limite serão liminarmente recusados, 

independentemente da sua qualidade, uma vez que não serão sequer apreciados 

pelo comitê de avaliadores); 

vii. Não iniciar o parágrafo com espaço, mas deixar uma linha em branco entre eles; 

viii. Não numerar as páginas. 

 

Adotadas as margens mencionadas acima, o espaço ocupado pelo texto na página deverá 

ser de 15,5 cm x 24,70 cm. 

 

3  COMEÇANDO A ESCREVER 

 

Este tópico contém instruções específicas a respeito da formatação do texto, bem como 

relativas ao emprego de equações, tabelas e figuras. 

 

3.1  Conteúdo do texto 

 

O título do artigo deverá ser escrito em letras MAIÚSCULAS na 3ª linha a partir do topo, 

centralizado e mantendo 2 linhas em branco a partir do início da página. Se uma linha não 

for suficiente, use também a 4ª e a 5ª linhas, sendo todas centralizadas. O(s) nome(s) do(s) 

autor(es), sem endereço, deve(m) ser colocado(s) na 7ª linha a partir do topo e 

centralizado(s) (se uma linha não for suficiente, use a 8ª linha também para nomes dos 

autores). O título do artigo e os nomes dos autores deverão estar em negrito. 

 

O resumo deverá começar na 12ª linha. Nesta linha deverá estar o título RESUMO, 

alinhado à esquerda, depois uma linha em branco seguida pelo texto com no máximo 150 

palavras, começando na 14ª linha. O resumo deverá estar justificado em ambas as margens, 

sem deixar espaço no início do parágrafo. 

 

Após o resumo, a introdução do artigo deverá começar somente na 26ª linha da primeira 

página (observe a seção 1 deste guia para compreender esta exigência). O corpo do artigo 

deverá ter seções e subseções que serão numeradas usando no máximo 2 dígitos. Todos os 

títulos deverão ser em negrito e alinhados à esquerda. Todos os títulos das seções deverão 

ser escritos com letras maiúsculas e todas as subseções em letras minúsculas (por exemplo: 

título 1 INTRODUÇÃO, subtítulo 2.1 Validação do Modelo). Deixe uma linha em 

branco depois de cada título e subtítulo. Todo texto deverá começar pela margem esquerda 

(isto é, novos parágrafos não terão espaçamento à esquerda), estando justificado em ambas 



as margens (direita e esquerda), como mostrado neste guia. No entanto, qualquer listagem 

presente no texto deverá ser alinhada à esquerda como mostrado nas seções 2.1 e 2.2 deste 

guia. A segunda página e as subsequentes deverão começar na 1ª linha da página. 

 

3.2  Equações 

 

As equações devem ser escritas, preferencialmente, usando o mesmo editor de texto 

utilizado no restante trabalho, sem símbolos escritos à mão, para ajudar na legibilidade. As 

letras e símbolos da equação deverão ter o mesmo tamanho que o restante do texto. Textos 

sobrescritos e subscritos deverão estar em fonte de tamanho 10. As equações deverão ser 

numeradas sequencialmente, com seus números entre parênteses. A equação deverá estar 

espaçada da margem esquerda, como mostra o exemplo a seguir, e sua numeração deverá 

estar alinhada a direita, como mostra a Equação (1). 

 

a2 = b2 + c2          (1) 

 

Onde: 

a: hipotenusa 

b, c: catetos 

 

3.3  Tabelas 

 

As tabelas deverão estar centradas na página. Devem ser numeradas sequencialmente e ter 

um título razoavelmente explicativo, centralizado sobre a mesma e com a indicação das 

unidades de medida utilizadas. O título, em negrito, deverá ser escrito acima da tabela, 

como mostra o exemplo a seguir. Uma linha em branco deve ser deixada entre o título e as 

bordas da tabela. Um exemplo de tabela é mostrado na Tabela 1. O tamanho de todos os 

textos das tabelas deve ser no mínimo de 10 pontos e sua fonte deverá ser a mesma 

utilizada no restante trabalho. As tabelas deverão ser sempre citadas no texto. 

 

Tabela 1 Critérios para a classificação das cidades pesquisadas 

 

Brasil 

Média 0,346 Desvio 0,252 

Grupos Intervalo Cidades 

1 0,850 1,000 2 

2 0,598 0,850 18 

3 0,346 0,598 23 

4 0,094 0,364 34 

5 0,000 0,094 15 

6 Páginas não disponíveis 14 

 

3.4  Figuras 

 

As figuras deverão ser centradas horizontalmente na página, como mostra o exemplo. Estas 

deverão ser desenhadas usando um software gráfico com boa definição, sendo numeradas 

sequencialmente e contendo um título razoavelmente informativo, centralizado logo abaixo 

da figura, em negrito. Um exemplo de figura é apresentado na Figura 1. Deve-se deixar 

uma linha em branco entre a borda da figura e o seu título. Se não existir borda, não é 

necessário deixar uma linha em branco. O tamanho de todos os textos da figura deve ser no 



mínimo de 10 pontos e sua fonte deverá ser a mesma utilizada no restante trabalho. As 

figuras deverão ser sempre citadas no texto. 
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Fig. 1 Propostas de Agendas 21 Locais para as regiões brasileiras 

 

4  GUIA PARA AS REFERÊNCIAS 

 

Deverá ser utilizado o Sistema Harvard de referências (veja por exemplo, Transportation 

Research). No corpo do texto os artigos ou outros documentos deverão ser referenciados pelo 

sobrenome dos autores com o ano da publicação entre parênteses. Se o nome do autor estiver 

entre parênteses, o ano da publicação deverá ser separado por vírgula do nome do autor. Se a 

referência possuir mais de dois autores, somente o sobrenome do primeiro autor seguido por 

“et al.” (em itálico) deverá aparecer no corpo do texto. No entanto, na listagem de referências 

contida no final do documento o nome de todos os autores do artigo deverá ser indicado. 

 

No final do texto, a lista completa de referências deve ser apresentada em ordem alfabética 

pelo sobrenome dos autores, incluindo: sobrenome e iniciais separadas por vírgula, ano de 

publicação entre parênteses, título do artigo, título da revista, volume com número do 

exemplar entre parênteses e a indicação da primeira e última página. No caso de livros, o 

título deverá estar com a primeira letra maiúscula e deve indicar a editora e cidade da 

publicação. Deve-se deixar uma linha em branco entre as referências. 

 

Alguns exemplos de referências são listados na seção 5 deste guia, dispostas em ordem 

alfabética para sua orientação. 
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