Prémio Europeu Professor António de Sousa Franco
Ficha de Candidatura
Informação sobre o autor que faz a candidatura
Nome:
Afiliação/morada:
Email:

Tlm/Tel:

Nacionalidade:

Dados do trabalho
Categoria a que se candidata: Formação

Investigação

Título em português:
Título (em inglês/francês):
Autores (nome; afiliação, email):

Nota: Adicionar, em anexo, pequeno resumo curricular de todos os autores.
Resumo em português (1000 caracteres com espaços).
Resumo em inglês ou francês (1000 caracteres com espaços).
Palavras chave em português (5).
Palavras chave em inglês/francês (5).

Dados do autor para correspondência
Nome:
Afiliação/morada:
Email:

Declaração de Responsabilidade Autoral
Por favor preencha os campos livres com o texto relevante. Um formulário completo deve ser assinado
à mão por todos os autores. Digitalize e submeta o formulário preenchido por correio electrónico para:
premioasf@ulisboa.pt
Titulo do trabalho em português:

Lista de autores: (por ordem de apresentação no manuscrito)
Autor correspondente, afiliação/morada, email:

Os autores declaram:
(1) Concordar com o autor proposto para autor correspondente;
(2) Concordar com o número de autores proposto para o manuscrito e a ordem de apresentação respectiva;
(3) Ter contribuído de forma significativa para a elaboração do trabalho acima identificado
(4) O trabalho apresentado é inédito nunca tendo sido publicado.
Os autores
Nomes:

Assinaturas:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Data:

  /

     /

Normas para a estrutura do trabalho
De forma a possibilitar a futura edição do trabalho, sugerem-se as seguintes normas para a sua execução:
1. O trabalho deverá ser dividido nas seguintes secções: capa, agradecimentos, resumos em português e
inglês/francês; índice, corpo do trabalho, bibliografia;
2. Na capa deverá constar o título do trabalho em português e em inglês/francês, o(s) autor(es) por ordem
de participação no trabalho, a sua afiliação e a indicação do autor para correspondência e do seu endereço
electrónico (ver estrutura final da capa em anexo);
3. Os trabalhos deverão ser escritos em língua portuguesa competindo ao/s autor/es decidir pela adopção,
ou não, do novo acordo ortográfico;
4. A extensão máxima do trabalho é de 50 páginas num máximo de 120.000 caracteres com espaços;
5. O trabalho deverá conter um resumo em português e inglês ou francês com o máximo de 1.000 caracteres
com espaços e, também, indicar 5 palavras-chave/keywords em português e inglês/francês;
6. O texto deverá ser apresentado em formato word, fonte Times New Roman, letra 12, espaçamento 1,5;
as notas de rodapé, a existirem, serão igualmente em fonte Times New Roman, letra 10, espaçamento
simples;
7. A existir, a divisão do texto será realizada em números (1., 2., 3., etc.), sub-números (1.1., 1.2., 1.3., etc.)
e alíneas (a), b), c), etc.);
8. A bibliografia deverá ser indicada de acordo com regras da APA; a citação de textos jurisprudenciais
far-se-á do seguinte modo: [Acórdão do (tribunal)]; [data do acórdão pela seguinte ordem: dia.mês.ano],
in [colectânea de jurisprudência], [volume da colectânea de jurisprudência, sendo caso disso], [data da
publicação do volume da colectânea de jurisprudência], [página ou páginas]; a citação de textos jurisprudenciais disponíveis online far-se-á do seguinte modo: [Acórdão do (tribunal)]; [data do acórdão];
[indicação de motor de pesquisa].
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Titulo em português
(times new roman 16 negrito)
Titulo em ingles/francês
(times new roman 16 negrito)

Autores
(times new roman 14)*
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(times new roman 14)
Afiliação
(no final indicar email de autor correspondente)
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Lisboa 2018
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