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Instruções para Autores
Os artigos deverão seguir os padrões da APA (American Psychological Association)
(http://www.apastyle.org/) em relação à forma de apresentação do documento escrito
e aos aspetos éticos do trabalho científico.
O artigo deverá ser elaborado no Microsoft Word (doc ou .docx) e não exceder as 25
páginas (começando na página 1 com o Resumo e incluindo Figuras, Tabelas, Anexos e
Referências para além do corpo de texto).
1. Artigos
A tipologia de artigos refere-se a Artigos de investigação original, Artigos de revisão,
Artigos de opinião, Críticas de livros, recensões e Cartas ao Director. Por conseguinte,
serão considerados artigos de investigação (com dados científicos), teóricos ou de
revisão e artigos de relatórios de trabalho original com base em investigações
completas e sistemáticas. Os artigos (Max:25 páginas) devem ser originais, redigidos
em língua Portuguesa, Espanhola ou Inglesa.
2. Os dados pessoais do autor
Os dados pessoais serão inseridos em local próprio para o efeito; os artigos
submetidos por e-mail deverão ter a identificação, dados pessoais, nota curricular,
email e afiliação institucional em página separada.
3. Formatação:
Os trabalhos deverão ser enviados de acordo com os critérios de formatação
seguintes:
Tamanho de letra (texto): Times New Roman, 12; ao longo de todo o texto e
referências,
Tamanho da letra (outras): Notas de fim de página, Tabelas, etc. Times New
Roman, 10.
Espaço: espaçamento 1,5 justificado ao longo do manuscrito, incluindo a página
de título (não identificando os autores), Resumo, Texto, Referências, Anexos, etc.
em ambas as margens.
Margens: 2,5cm em todos os lados (topo, fundo, esquerda e direita).

Parágrafo: 1,25cm.
Página de título: Máximo de 15 palavras, como a primeira letra em maiúsculas,
alinhado ao centro.
Resumo com palavras-chave: Resumo com um máximo de 250 palavras, com o
título "Resumo" alinhado ao centro na primeira linha. No final do Resumo listagem
de pelo menos 3, e no máximo 5, palavras-chave. Apresentar o Resumo em
português, espanhol e inglês. A ordem dos resumos deve ser: 1º a língua em que o
artigo é escrito (português ou espanhol); 2º a outra língua oficial da revista (ex. Se
o artigo foi escrito em português o resumo que aparece em 2º lugar é em
espanhol) e em 3º o resumo em inglês. A mesma ordem deve ser respeitada para
as palavras-chave.
Endereços de internet: todos os endereços “URL” (links para a Internet) no texto
(ex.: http://pkp.sfu.ca) deverão estar activos.
As citações: a partir de 4 linhas devem conter espaço simples, recuo à esquerda e
à direita de 4 centímetros e fonte 11. As notas devem estar no final do texto
(Times New Roman, 10; espaço simples).
Imagens (fotografias, desenhos, gráficos): As imagens deverão vir logo após as
referências feitas a elas no texto e devem ser numeradas em ordem consecutiva,
na ordem do texto, e devidamente legendadas. Devem estar em baixa resolução
(72 dpi), em formato .jpg. Somente após a aprovação do trabalho e como
condição de publicação, devem ser encaminhadas imagens em alta definição (300
dpi), em formato .tiff.
Tabelas e quadros: As tabelas também devem ser incluídas no mesmo arquivo,
logo após as referências (numeradas em ordem consecutiva, na ordem do texto)
devem ter título breve. A estrutura da tabela deve ser simples (apenas com os
limites exteriores, linhas e colunas), sendo de evitar divisões internas e linhas
diagonais).
Caracteres: Os artigos devem ter um mínimo de 20 000 e o máximo de 40 000
caracteres (com espaços) incluindo os 3 resumos, gráficos, quadros, imagens,
notas de fim de texto e referências bibliográficas.
Referências: O número de Referências Bibliográficas não pode exceder as 25.
5. Na estrutura os artigos devem contemplar: Introdução/Parte Teórica e/ou Parte
Empírica (Metodologia, Participantes, Instrumentos, Procedimento), Discussão,
Conclusão, Referências.
6. Compromisso: Todos os autores que submetam os seus artigos para publicação
assumem o compromisso de não os submeter a outras revistas a não ser que os artigos
não sejam publicados no prazo de um ano. Os conteúdos dos textos e as opiniões neles
expressas, tal como a referência a figuras ou gráficos já publicados, são da exclusiva
responsabilidade dos autores.
7. As normas de referência bibliográfica: São as da APA (American Psychological
Association). As citações bibliográficas devem ser inseridas no corpo do texto, de
acordo com as mesmas normas. As Referências Bibliográficas não devem exceder as
25.
8. Envio da submissão de artigos: Devem ser enviados para ler.educacao@ipbeja.pt
em formato word.

