
                          

COLÓQUIO: Transformações –  perenidades –  inovações 

Normas de publicação 

Os artigos não deverão exceder 35 000 carateres, incluindo espaços, e serão acompanhados por: 

 1 Resumo não superior a 700 carateres, incluindo espaços 

 4-5 palavras-chave 

O resumo e as palavras-chave serão redigidos num idioma diferente do utilizado no artigo (Castelhano / 

Francês / Inglês / Português). 

Formato 
Fonte: Times New Roman  

 12 pontos para o texto. 

 10 pontos para o resumo e palavras-chave. 

 1,5 de espaçamento entre linhas.  

Citações: 

 Citações curtas (menos de 60 palavras): inseridas diretamente no texto entre «aspas». 

 Citações longas (mais de 60 palavras): recolhido 1cm à esquerda e à direita a 11 pontos. 

 Indicação das fontes no texto: (nome do autor e ano: página) 

Exemplo: (Galisson 1998:58) 

 Notas de rodapé: numeradas segundo o modelo tradicional. 1 

Gráficos: formato JPG, resolução mínima de 300 dpi. 

Referências bibliográficas  
Deverão ser apresentadas no final do artigo, a 11 pontos, tal como segue: 

Autores: 

 1 autor: apelido, inicial(s) do(s) nome(s) 

 2 autores: apelido 1, inicial(s) do(s) nome(s) & apelido 2, inicial(s) do(s) nome(s) 

 3 autores: apelido 1, inicial(s) do(s) nome(s); apelido 2, inicial(s) do(s) nome(s) & apelido 3, 

inicial(s) do(s) nome(s) 

 Mais de 3 autores: apelido 1, inicial(s) do(s) nome(s); apelido 2, inicial(s) do(s) nome(s); 

apelido 3, inicial(s) do(s) nome(s) et al. 

Livros 

Autores (data de publicação). Título. Local de publicação: editora.  

Obras coletivas 

Especificar (Ed.) ou (Eds.), conformo o caso. 

Artigos 

Autor (es) (data de publicação). Título do artigo. Título da revista, número e volume. Local de publicação: 

editora. Páginas 

Capítulos 

Autor(es) (data de publicação). Título do artigo. In: Inicial(s) autor(s), apelido(s) do (s) (Ed.), título do livro 

(pp. ). Local de publicação: editora. 

Publicações eletrónicas 

As regras precedentes aplicam-se com a referência ao sítio eletrónico e indicação da última consulta. 

                                                           
1 Exemplo de nota de rodapé. 

 


