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Qualquer texto enviado para a BOCC (artigos, monografias, dissertações de mestrado
ou teses de doutoramento) deve ser escrito com o tipo de letra Times New Roman,
tamanho 12, espaçamento 1,5. Todas as margens das páginas devem ter 3 cm.
A anteceder o texto pode ser apresentado um breve resumo e as palavras-chave, mas
não obrigatoriamente.
1. Se o texto tiver entretítulos estes devem aparecer a negrito e numerados
As dissertações e teses devem estar divididas por capítulos. Dentro dos capítulos podem
aparecer entretítulos. A formatação de qualquer texto deve evitar sublinhados.
2. Entretítulo
As notas de rodapé1 devem constar no fim de cada página. Preferencialmente, as
citações ou referências a autores e obras, no corpo do texto, devem obedecer ao padrão
autor – data (McLuhan, 1962: 26). Se o texto tiver imagens ou tabelas estas podem
aparecer ao longo do texto ou no final, não devendo ultrapassar as margens das páginas.
Conclusão
Os trabalhos devem ser enviados para avaliação da BOCC em formato DOC ou RTF
seguindo obrigatoriamente as normas descritas neste documento.

1

Exemplo de nota de rodapé.
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