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ABSTRACT (ARIAL, BOLD, 11 FONT, LEFT ALIGNED, CAPS) 12 
 13 

The abstract should be concise and informative. It should not exceed 300 words in length. It 
should briefly describe the purpose of the work, techniques and methods used, major findings 
with important data and conclusions. Different sub-sections, as given below, should be used. 
No references should be cited in this part. Generally non-standard abbreviations should not be 
used, if necessary they should be clearly defined in the abstract, at first use. 
O resumo deve ser conciso e informativo. Não deve exceder 300 palavras e deve descrever 
brevemente o objetivo do trabalho, técnicas e métodos utilizados, principais conclusões com 
dados importantes e conclusões. Subseções diferentes, como dadas abaixo, devem ser 
usadas. Nenhuma referência deve ser citada nesta parte. 
SAMPLE ABSTRACT: 
Aims: Here clearly write the aims of this study. Example: Correlate the counting of gender 
variables and academic qualification with the size of other variables such as age and 
employment. 
Aqui, escreva claramente os objetivos deste estudo. Exemplo: Correlacionar a contagem as 
variaveis de genero e habilitação academica com a dimensão de outras variaveis como a 
idade e emprego. 
Study design:  Mention the design of the study here. Mencione a metodologia de investigação 
do estudo aqui. 
Place and Duration of Study: Sample: Department of Statistics and Department of Radiology, 
Services Institute of Statistical and Social Sciences between June 2009 and July 2010. 
Amostra: Departamento de Estatística (Unidade Médica IV) e Departamento de Radiologia, 
Instituto de Serviços de Ciências Sociais e Estatísticas entre junho de 2009 e julho de 2010. 
Methodology: Please write main points of the research methodology applied. Sample: We 
included 63 individuals (40 men, 23 women; age range 18-75 years) with geographical 
incomes. Por favor, escreva os principais pontos da metodologia de pesquisa aplicada. 
Amostra: Foram incluídos 63 indivíduos (40 homens, 23 mulheres; faixa etária de 18 a 75 
anos) com notes geográficos. 
Results: Kindly make sure to include relevant statistics here, such as sample sizes, response 
rates, P-values or Confidence Intervals. Por favor, certifique-se de incluir estatísticas 
relevantes aqui, como tamanhos de amostra, taxas de resposta, valores de P ou intervalos de 
confiança. 
Conclusion: Non-invasive independent predictors may decrease financial burden, hence 
improving the management of patients. These predictors, however, need further work to 
validate reliability. Os preditores independentes não invasivos podem reduzir os encargos 
financeiros, melhorando, assim, o gerenciamento dos pacientes. Esses preditores, no entanto, 
precisam de mais trabalho para validar a confiabilidade. 

 14 
Keywords: [Put four to eight keywords} (Arial, inclined, 10 font, justified) 15 
 16 

mailto:name@email.com
mailto:name@email.com


 

Revista Cientifica de Intervenção Social, Política e Desenvolvimento Comportamental 
JOURNAL OF SOCIAL, POLITICAL INTERVENTION AND BEHAVIORAL DEVELOPMENT | ISSN - 

 

CEIIACC – Centro de Estudos e Investigação em Inteligência Artificial e Ciências Comportamentais.  
Inteligência Artificial e Aplicações 
Tel.: + 351 210 415 920; fax: +351 210 415 929 
E-mail address: dcer@isciac.pt 

 

 17 
1. INTRODUCTION (ARIAL, BOLD, 11 FONT, LEFT ALIGNED, CAPS) 18 
 19 
[(Arial, normal, 10 font, justified) (Detailed instruction about this section is given below. After 20 
reading these instructions, please delete this paragraph and begin typing your text here [1]. 21 
Provide a factual background, clearly defined problem, proposed solution, a brief literature 22 
survey and the scope and justification of the work done.] 23 
 24 
[(Arial, normal, 10 font, justificado) (instruções detalhadas sobre esta seção é dada abaixo. 25 
Depois de ler estas instruções, por favor, apague este parágrafo e comece a digitar o seu 26 
texto aqui [1]. Fornecer uma base factual, um problema claramente definido, uma solução 27 
proposta, uma breve pesquisa bibliográfica e o objecto e justificativa do trabalho realizado.] 28 
 29 
2. MATERIAL AND METHODS / EXPERIMENTAL DETAILS / METHODOLOGY 30 
(ARIAL, BOLD, 11 FONT, LEFT ALIGNED, CAPS) 31 
 32 
[(Arial, normal, 10 font, justified) (Detailed instruction about this section is given below. After 33 
reading these instructions, please delete this paragraph and begin typing your text here [1]. 34 
 35 
Give adequate information to allow the experiment to be reproduced. Already published 36 
methods should be mentioned with references. Significant modifications of published 37 
methods and new methods should be described in detail. This section will include sub-38 
sections. Tables & figures should be placed inside the text [2]. Tables and figures should be 39 
presented as per their appearance in the text. It is suggested that the discussion about the 40 
tables and figures should appear in the text before the appearance of the respective tables 41 
and figures. No tables or figures should be given without discussion or reference inside the 42 
text. 43 
 44 
Tables should be explanatory enough to be understandable without any text reference. 45 
Double spacing should be maintained throughout the table, including table headings and 46 
footnotes. Table headings should be placed above the table. Footnotes should be placed 47 
below the table with superscript lowercase letters.   48 
 49 
Each figure should have a caption. The caption should be concise and typed separately, not 50 
on the figure area. Figures should be self-explanatory. Information presented in the figure 51 
should not be repeated in the table. All symbols and abbreviations used in the illustrations 52 
should be defined clearly. Figure legends should be given below the figures. 53 
 54 
 55 
[(Arial, normal, 10 font, justificado) (instruções detalhadas sobre esta seção é dada abaixo. 56 
Depois de ler estas instruções, por favor, apague este parágrafo e comece a digitar o seu 57 
texto aqui [1]. 58 
 59 
Forneça informações adequadas para permitir que o trabalho seja reproduzido. Métodos já 60 
publicados devem ser mencionados com referências. Modificações significativas de 61 
métodos publicados e novos métodos devem ser descritas em detalhes. Esta seção incluirá 62 
subseções. Tabelas e figuras devem ser colocadas dentro do texto [2]. Tabelas e figuras 63 
devem ser apresentadas conforme sua aparência no texto. Sugere-se que a discussão 64 
sobre as tabelas e figuras apareça no texto antes do aparecimento das respectivas tabelas 65 
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e figuras. Nenhuma tabela ou figura deve ser dada sem discussão ou referência dentro do 66 
texto. 67 
 68 
As tabelas devem ser explicativas o suficiente para serem compreensíveis sem qualquer 69 
referência de texto. Espaçamento duplo deve ser mantido em toda a tabela, incluindo títulos 70 
de tabelas e notas de rodapé. Os títulos da tabela devem ser colocados acima da tabela. As 71 
notas de rodapé devem ser colocadas abaixo da tabela com letras minúsculas sobrescritas. 72 
 73 
Cada figura deve ter uma legenda. A legenda deve ser concisa e colocada separadamente, 74 
não na área da figura. As informações apresentadas na figura não devem ser repetidas na 75 
tabela. Todos os símbolos e abreviaturas utilizados nas ilustrações devem ser claramente 76 
definidos.  77 
 78 
2.1 Subheading Subheading (ARIAL, BOLD, 11 FONT, LEFT ALIGNED) - second 79 
level heading.   80 
 81 
2.1.1 Sub-subheading (ARIAL, BOLD, 10 FONT, LEFT ALIGNED, underlined) - third level 82 
heading.   83 
 84 
2.1.1.1 Sub-sub-subheading (ARIAL, ITALICS, BOLD, 10 FONT, LEFT ALIGNED) - fourth 85 
level heading.]   86 
 87 
3. RESULTS AND DISCUSSION 88 
 89 
[(Detailed instruction about this section is given below. After reading these instructions, 90 
please delete this paragraph and begin typing your text here.  91 
 92 
Results should be clearly described in a concise manner. Results for different parameters 93 
should be described under subheadings or in separate paragraph. Table or figure numbers 94 
should be mentioned in parentheses for better understanding.  95 
 96 
Tables & figures should be placed inside the text. Tables and figures should be presented as 97 
per their appearance in the text. It is suggested that the discussion about the tables and 98 
figures should appear in the text before the appearance of the respective tables and figures. 99 
No tables or figures should be given without discussion or reference inside the text. 100 
 101 
Tables should be explanatory enough to be understandable without any text reference. 102 
Double spacing should be maintained throughout the table, including table headings and 103 
footnotes. Table headings should be placed above the table. Footnotes should be placed 104 
below the table with superscript lowercase letters. Sample table format is given below.  105 
 106 
 107 
[(Instruções detalhadas sobre esta seção são dadas abaixo. Depois de ler estas instruções, 108 
por favor, apague este parágrafo e comece a digitar o seu texto aqui. 109 
 110 
Os resultados devem ser claramente descritos de maneira concisa e os diferentes 111 
parâmetros devem ser descritos em subtítulos ou em parágrafos separados. Números de 112 
tabela ou figura devem ser mencionados entre parênteses para melhor compreensão. 113 
Tabelas e figuras devem ser colocadas dentro do texto e devem ser apresentadas conforme 114 
sua aparência no texto. Sugere-se que a discussão sobre as tabelas e figuras apareça no 115 
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texto antes do aparecimento das respectivas tabelas e figuras. Nenhuma tabela ou figura 116 
deve ser dada sem discussão ou referência dentro do texto. 117 
 118 
As tabelas devem ser explicativas o suficiente para serem compreensíveis sem qualquer 119 
referência de texto. Espaçamento duplo deve ser mantido em toda a tabela, incluindo títulos 120 
de tabelas e notas de rodapé. Os títulos da tabela devem ser colocados acima da tabela. As 121 
notas de rodapé devem ser colocadas abaixo da tabela com letras minúsculas sobrescritas. 122 
O formato da tabela de amostra segue como a indicação seguinte. 123 
 124 
 125 
Table 1. Physical, chemical and biological properties of experimental soil (0-20 cm) 126 
 127 

Particulars Value Methods 

Masculine (%) 
Feminine (%) 
Gender (%) 

61.3 
21.4 
17.3 

Method [1] 

Total N, % 0.049 Method 

 128 
All symbols and abbreviations used in the illustrations should be defined clearly. Figure 129 
legends should be given below the figures.] A sample figure is given in figure 1. 130 
 131 
Todos os símbolos e abreviaturas utilizados nas ilustrações devem ser claramente 132 
definidos. Legendas de figuras devem ser dadas abaixo das figuras, como indicado na 133 
figura 1. 134 

 135 
 136 
Fig. 1. Effect in different individuals on expect levels at different time intervals in 137 
normal habituation 138 

Test samples:  significant from normal control, * P < 0.05; ** P < 0.001 139 
Mean ± S.E.M = Mean values ± Standard error of means of six experiments 140 

 141 
3.1 Subheading Subheading (ARIAL, BOLD, 11 FONT, LEFT ALIGNED) - second 142 
level heading.   143 
 144 
3.1.1 Sub-subheading (ARIAL, BOLD, 10 FONT, LEFT ALIGNED, underlined)- third level 145 
heading.   146 
 147 
3.1.1.1 Sub-sub-subheading (ARIAL, ITALICS, BOLD, 10 FONT, LEFT ALIGNED) - fourth 148 
level heading.]   149 
 150 
 151 
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4. CONCLUSION 152 
This should briefly state the major findings of the study. 153 
 Indicar sumariamente as principais conclusões do estudo. 154 
 155 
ACKNOWLEDGEMENTS 156 
 157 
A brief acknowledgement section may be given after the conclusion section just before the 158 
references. The acknowledgments of people who provided assistance in manuscript 159 
preparation, funding for research, etc. should be listed in this section. All sources of funding 160 
should be declared as an acknowledgement. Authors should declare the role of funding 161 
agency, if any, in the study design, collection, analysis and interpretation of data; in the 162 
writing of the manuscript. If the study sponsors had no such involvement, the authors should 163 
so state. 164 
 165 
Uma breve seção de reconhecimento pode ser dada após a seção de conclusão, 166 
imediatamente antes das referências. Todas as fontes de financiamento devem ser 167 
declaradas como um reconhecimento. Os autores devem declarar o papel da agência de 168 
financiamento, se houver, na concepção, colheita, análise e interpretação dos dados e na 169 
redação do trabalho.  170 
 171 

tel://210415920/
mailto:dcer@isciac.pt


 

Revista Cientifica de Intervenção Social, Política e Desenvolvimento Comportamental 
JOURNAL OF SOCIAL, POLITICAL INTERVENTION AND BEHAVIORAL DEVELOPMENT | ISSN - 

 

CEIIACC – Centro de Estudos e Investigação em Inteligência Artificial e Ciências Comportamentais.  
Inteligência Artificial e Aplicações 
Tel.: + 351 210 415 920; fax: +351 210 415 929 
E-mail address: dcer@isciac.pt 

 

COMPETING INTERESTS 172 
 173 
Declaration of competing interest should be placed here. All authors must disclose any 174 
financial and personal relationships with other people or organizations that could 175 
inappropriately influence (bias) their work. Examples of potential conflicts of interest include 176 
employment, consultancies, honoraria, paid expert testimony, patent 177 
applications/registrations, and grants or other funding. If no such declaration has been made 178 
by the authors, JSPIBD reserves to assume and write this sentence: “Authors have 179 
declared that no competing interests exist.” 180 
 181 
Declaração de interesse deve ser colocada aqui. Todos os autores devem divulgar 182 
quaisquer relações financeiras e pessoais com outras pessoas ou organizações que 183 
possam influenciar de forma inadequada o seu trabalho. Exemplos de potenciais conflitos 184 
de interesse incluem emprego, consultorias, honorários, pedidos / registros de patentes e 185 
subsídios ou outro financiamento. Se tal declaração não foi feita pelos autores, a JSPIBD 186 
reserva-se para assumir e escrever esta frase: "Os autores declararam que não existem 187 
interesses concorrentes." 188 
 189 
AUTHORS’ CONTRIBUTIONS 190 
 191 
Authors may use the following wordings for this section: “‘Author A’ designed the study, 192 
performed the statistical analysis, wrote the protocol, and wrote the first draft of the 193 
manuscript. ‘Author B’ and ‘Author C’ managed the analyses of the study. ‘Author C’ 194 
managed the literature searches…… All authors read and approved the final manuscript.” 195 
 196 
Os autores podem usar os seguintes termos para esta seção: “O Autor A” elaborou o 197 
estudo, realizou a análise estatística, escreveu o protocolo e escreveu o primeiro rascunho 198 
do trabalho. "Autor B" e "Autor C" geriram as análises do estudo. "Autor C" documentou as 199 
pesquisas bibliográficas ...... Todos os autores leram e aprovaram o paper final. " 200 
 201 
REFERENCES 202 
 203 
References must be listed at the end of the manuscript and numbered in the order that they 204 
appear in the text. Every reference referred in the text must also present in the reference list 205 
and vice versa.   206 
Only published or accepted manuscripts should be included in the reference list.  207 
 208 
All references should follow the APA style: 209 
 210 
 211 
As referências devem ser listadas no final dotrabalho e numeradas na ordem em que 212 
aparecem no texto. Todas as referências referidas no texto devem também ser 213 
apresentadas na lista de referências e vice-versa. 214 
Apenas trabalhos publicados ou aceites devem ser incluídos na lista de referências. 215 
 216 
Todas as referências devem seguir o estilo APA: 217 
 218 
 219 
 220 
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DEFINITIONS, ACRONYMS, ABBREVIATIONS 221 
Here is the Definitions section.  This is an optional section.  222 
Term: Definition for the term. 223 
 224 
 225 
 226 
 227 
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