
NORMAS PARA INCLUIR TRABALHOS NO LIVRO DE CAPÍTULOS DO XI 
CONGRESO INTERNACIONAL Y XVI NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
 
São aceitos trabalhos empíricos e teóricos. A estrutura do trabalho deve constar os 
seguintes tópicos: Título, Resumo e palavras-chave (em Inglês e castelhano), 
Introdução, Método (Participantes, Materiais, Procedimento e Tipo de Estudo), 
Resultados, Discussão/Conclusões, Agradecimentos e Referências. Os casos 
clínicos deverão seguir a estrutura sugerida por por Buela-Casal e Sierra (2002) e 
Virués-Ortega e Moreno-Rodríguez (2008). A data limite para o recebimento dos 
TRABALHOS COMPLETOS (Full text) é 31 DE OUTUBRO DE 2018.  
 
A redação dos trabalhos seguirão as normas de publicação da American 
Psychological Association (APA) baseadas no Publication Manual of the American 
Psychological Association (6ª ed.). AQUELES TRABALHOS QUE NÃO SIGAM DE 
FORMA ESTRICTA ESTAS NORMAS NÃO ENTRARÃO NO PROCESO DE 
REVISÃO. 
 
IMPORTANTE. AO APRESENTAR UM TRABALHO COMPLETO, OS AUTORES 
SÃO RESPONSAVÉIS PELA ORIGINALIDADE DO DOCUMENTO, A CORREÇÃO DO 
CONTEÚDO E OS ASPECTOS FORMAIS (CASO SEJA NECESSÁRIO). 
 

NORMAS PARA O ENVIO. EXTENSÃO ENTRE 2.500 e 3.000 palavras. 

 

Na primeira página deve aparecer SOMENTE: 

 
Título (Letra maiúscula, Times New Roman, Negrito, 12, centralizado, espaçamento 
1,5). Se o trabalho estiver escrito em inglês, o título deverá somente aparecer neste 
idioma. Deve ter um caráter descritivo o trabalho. 
 
 Autor (es) (Times New Roman, Negrito, 12, centralizado, espaçamento 1,5):  

- Indicar nome e sobrenome (no caso de ter dois sobrenomes, separá-los com 
hífen), separar autores por vírgula (,), último autor antecedido de e.  

- Indicar em nota de rodapé a informação de contato do autor principal  
(e-mail).  

- Indicar na próxima linha o vínculo institucional do(s) autor/autores.  
*Filiação (Times New Roman, 12, cursiva, centrado, espaçamento 1,5). 
* Endereço de contato completo, incluindo e-mail.  

 

Da segunda página adiante deve aparecer:  

 
Novamente colocar o Título (Letra maiúscula, Times New Roman, Negrito, 12, 
centralizado, espaçamento 1,5) no idioma do trabalho.  
 
Texto e epígrafes.  
No corpo do texto em cada tópico deve-ser colocar: Times New Roman, 12, normal, 
justificado, espaçamento 1,5.  
As epígrafes devem estar em Times New Roman, 12, negrito, alinhado a esquerda, 
espaçamento 1,5 e devem ser os seguintes: 



 
- Resumo/Abstract: entre 250 e 300 palavras (deverá estar estruturado nos 

seguintes tópicos: Antecedentes, Método, Resultados e Conclusões). Deve-se 
colocar tanto em castellano, como em inglês. Se o trabalho estiver escrito 
em inglês, o resumo será somente neste idioma.  

- Palavras chave/Keywords: entre 4 ou 5 e também devem colocar tanto 
em castellano, como em inglês. Se o trabalho estiver escrito em inglês, as 
palavras chave serão somente neste idioma.  

- Introdução. Na introdução, deve proporcionar uma breve resenha do 
estado atual da área objeto de estudo, a relevância do trabalho e os 
objetivos do mesmo. Deverá fazer referencia as fontes significativas, 
revistas científicas e em particular os anais de congressos que figurem nas 
bases de dados ISI Web of Knowledge.  

- Método. Neste tópico deverá constar os seguintes sub-tópicos: 
Participantes, Materiais/instrumentos utilizados (com os dados de 
confiabilidade y validade pertinente), Procedimento y Tipo de estudo.  
Todos estes sub-tópicos devem estar em: Times New Roman, 12, cursiva, 
alinhado a esquerda, espaçamento 1,5.  

- Resultados. NOTA: Quando for em castellano serão empregados decimáis, 
será utilizado uma vírgula (,) em lugar do ponto. Exemplo de utilização: 
0,12. Todas as tabelas, figuras ou gráficos deverão seguir a 6ª edición das 
normas APA.  

- Discussão/Conclusões. Trata-se de discutir os resultados em comparação 
com os resultados dos outros autores. Além de destacar os pontos mais 
importantes do estudo, as possíveis limitações e perspectivas de futuros 
trabalhos.  

 
Todos os tópicos e sub-tópicos, as citações bibliográficas no texto, devem 
seguir 6ª edição das normas APA (American Psychological Association) e por isso, 
incluirão o sobrenome do autor e o ano de publicação, ambos entre parêntesis; 
quando o nome forma parte de uma narração utiliza-se entre parêntesis o ano. Se 
aparecem dois ou mais referências seguidas, serão inseridas em ordem alfabética. 
Quando a citação tenha mais de dois autores e menos de seis aparecerão todos os 
nomes na primeira vez, colocando nas seguintes o nome do primeiro autor seguido 
de “et al.”; quando apareçam seis ou mais autores será colocada sempre o primeiro 
nome seguido de “et al.” No caso de haver vários trabalhos do mesmo autor/es de 
um mesmo ano será acrescentado a data com letras a, b, c, (exemplo: Martínez, 
2010a) atendendo a ordem que ocupem nas referências. 
 

- Agradecimentos (Times New Roman, 12, normal, justificado, espaçamento 
1,5): No caso se for necessário.  

- Referências. Deverão seguir estritamente a 6ª edição das normas APA 
(American Psychological Association). A seguir serão apresentados alguns 
exemplos:  

 
A. Livros. Deve aparecer: sobrenome do autor, vírgula, inicial/é do nome, ponto, 
data entre parêntesis (ano), ponto, título em letra itálico, ponto, lugar de 
publicação, dois pontos, editorial, ponto. Por exemplo:  
 



Campbell, D., e Stanley, J. (1978). Diseños experimentales y cuasi experimentales en 
la investigación social. Buenos Aires: Amorrortu  

 
B. Capítulo de livro. Deve aparecer: sobrenome do autor, vírgula, inicial/ é do 
nome, ponto, data entre parêntesis (ano), ponto, título em letra itálico, ponto. Em 
seguida deve aparecer aonde se encontra o capítulo: coloca “En” seguido das 
iniciais do nome y sobrenomes, entre parêntesis colocar se os autores do livro são 
diretores (utilizar as iniciais Dir. ou em plural Dirs.), editores (Ed. ou em plural 
Eds.), etc… e vírgula. Posteriormente, se coloca em itálico o título do livro e entre 
parêntesis as páginas que ocupam o capítulo separado por um hífen e antecedidos 
das iniciais das páginas (pp.) e ponto. Lugar de publicação, dois pontos, editora, 
ponto. Por exemplo:  
 
Gual, A. (2006). Alcoholismo. En J. Vallejo (Ed.), Introducción a la psicopatología y la 

psiquiatría (pp. 599-613). Barcelona: Elsevier-Masson. 
 
 
C. Artigos de revistas. Deve aparecer: sobrenome do autor, vírgula, inicial/é do 
nome, ponto, data entre parêntesis (ano), ponto. Neste caso, o que vem em letra 
itálica, é o nome da revista e o volume. Deve-se especificar o volume da revista e as 
páginas que ocupam o artículo separado por um hífen. Por exemplo:  
 
Bermúdez, M.P., Castro, A., Madrid, J., e Buela-Casal, G. (2010). Análisis de la 

conducta sexual de adolescentes autóctonos e inmigrantes 
latinoamericanos en España. International Journal of Clinical and Health 
Psychology, 10, 89-103.  

 
D. Outros documentos: páginas Web. Se coloca o(s) autor/es ou instituição que 
foi realizado o documento, ponto, ano do documento entre parêntesis, ponto, título 
do documento em itálico e ponto. Em seguida se especifica a página Web aonde foi 
disponibilizada. Por exemplo:  
 
Bravo, R., Echeburúa, E., e Aizpiri, J. (2008). Diferencias de sexo en la dependencia 

del alcohol: dimensiones de personalidad, características psicopatológicas y 
trastornos de personalidad. Recuperado de http://www.infocop.es. 

 
D. Ordem alfabética.  
1. As referências bibliográficas devem ser apresentadas em ordem alfabética pelo 
nome do autor, o primeiro autor no caso que sejam vários.  
2. Se um autor tiver várias obras se ordenarão de forma crescente desde o mais 
antigo ao mais novo levando em consideração o ano de publicação. Por exemplo:  
 
Moral, M.V., e Ovejero, A. (2006). Ocio dionisíaco y experimentación con sustancias 

psicoactivas: aproximación crítica desde la Psicología Social. Revista de 
Psicología General y Aplicada, 59, 241-255.  

 
Moral, M.V., e Ovejero, A. (2009). Experimentación con sustancias psicoactivas en 

adolescentes españoles: perfill de consumo en función de los niveles de 
edad. Revista Latinoamericana de Psicología, 41, 533-554.  

http://www.infocop.es/


 
3. Se coincidem tanto o(es) autor/es, como a data, deverão ser ordenado pela 
primeira palavra do título da obra.  
 
IMPORTANTE. Para maiores informações, revisar a 6ª edición das normas APA 

(American Psychological Association). 
 

Referências importantes:  

 
Buela-Casal, G., y Sierra, J.C. (2002). Normas para la redacción de casos clínicos. 

International Journal of Clinical and Health Psychology, 2, 525-532.  
 
Virués-Ortega, J., y Moreno-Rodríguez, R. (2008). Guidelines for clinical case 

reports in behavioral clinical Psychology. International Journal of Clinical 
and Health Psychology, 8, 765-777. 


