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No sentido de garantir a qualidade técnica dos Manuais do IPT, definem-se algumas normas que 
devem ser consideradas no desenvolvimento dos mesmos: 
 
1. Apresentados em português e devidamente estruturados, identificando os capítulos, as 

secções e subsecções do texto de forma organizada. Solicita-se uma redacção de qualidade. 
 
2. Instituição, Escola e Departamento ou Área, identificação do(s) autor(es) e título do manual, 

na capa (a cargo da gráfica). Na folha de rosto inserir Instituição, identificação do(s) 
autor(es) e título. Ficha técnica (editora, ISBN e DL) no verso da folha de rosto. 

 
3. Após a folha de rosto deverá seguir-se, por esta ordem: o índice geral, prefácio, tabelas de 

abreviaturas e glossário de símbolos (se existirem). Poderão ser ainda considerados índices 
de tabelas e de figuras, bem como índice remissivo (este último no final do manual, após a 
bibliografia). 

 
4. Na contracapa poderá incluir-se: fotografia e resumo biográfico do(s) autor(es). 
 
5. Preparados em Ms-Word ou LATEX, letra Times New Roman – corpo e bibliografia 11, 

espaçamento entre linhas de 1,5 e com texto justificado. Margens de 3 cm à esquerda e 2 cm 
à direita. Cabeçalho com 3 cm e rodapé com 2 cm. 

 
6. A utilização de siglas ou abreviaturas deve restringir-se à forma padrão, evitando a sua 

inserção no título; a designação completa da instituição/organismo/obra à qual se refere uma 
abreviatura ou sigla deve preceder, no texto, a primeira indicação destas, exemplo: Estados 
Unidos da América (EUA). Não devem ser utilizados pontos nas siglas (exemplo: EUA em 
vez de E.U.A.). 

 
7. Os vocábulos estrangeiros devem aparecer em itálico e as citações de textos devem figurar 

entre aspas, segundo as exigências tradicionalmente exigidas, remetendo, caso necessário, 
para a nota no fundo da página. As referências bibliográficas inseridas no texto devem ser 
apresentadas de acordo com os seguintes exemplos: 
- a estatística Lambda de Wilks generalizada (Wilks, 1932)…; 
- como é referido por Kabe (1962)…; 
- Diversos Autores: (Grilo, 2005; Coelho et al., 2006; Grilo e Coelho, 2007). 

 
8. As equações e fórmulas devem ser colocadas numa nova linha e centradas em relação ao 

texto. As equações devem ser numeradas consecutivamente dentro de cada secção (1.1, 1.2, 
1.3, ..., 2.1, 2.2, 2.3,..., 3.1, 3.2, 3.3, etc.) e os números das equações devem ser alinhados à 
direita. 

 
 



9. Os capítulos devem ficar a negro, dimensão 12, e numerados consecutivamente. As secções 
devem ficar a negro, dimensão 11, e numeradas consecutivamente dentro de cada capítulo 
(1.1, 1.2, 1.3,..., 2.1, 2.2, 2.3,..., etc.). Apenas a primeira letra da secção deve ficar em 
maiúsculas. Se forem usadas subsecções devem ficar a negro, dimensão 11, e numeradas 
consecutivamente dentro de cada secção (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ..., 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,..., etc.). A 
secção relativa à bibliografia não é, habitualmente, numerada. 

 
10. As tabelas, figuras, esquemas ou fotografias devem ter um título e ser numeradas (com 

numeração árabe), consecutivamente, dentro de cada capítulo. 
 
11. A lista bibliográfica (obrigatória) a incluir no final do livro, tem de ser organizada por 

ordem alfabética e de acordo com o seguinte critério: 
- Livro (apelido, nome próprio, ano, título do livro em itálico, editor(a), local da edição); 
- Artigo de Revista (apelido, nome próprio, ano, título do artigo, nome da revista em itálico, 

número da Revista, páginas); 
- Para esclarecer casos não considerados, os autores deverão cumprir a normalização em vigor 

em Portugal (Norma Portuguesa de Descrição Bibliográfica, NP 405-1) e a ISBD – 
International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources. 
 
Considerem-se, ainda, os exemplos seguintes: 

 
Royden, H.L., 1988. Real Analysis, Third Edition, Macmillan Publishing Co., New York. 

 
Dudewicz, E.J., Ahmed, S.U., 1999. New exact and asymptotically optimal heteroscedastic 
statistical procedures and tables, II. American Journal of Mathematical and Management 
Sciences, 19, 157-180. 

 
12. Recomenda-se que os livros desenvolvidos sejam sujeitos a uma revisão/leitura cuidada 

inter-pares. 
 
13. Os Manuais do IPT são da inteira responsabilidade do(s) seu(s) autor(es). 
 
 

IPT, Maio de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


