Normas de Publicação
Instruções para os Autores:
Informações Gerais
1. São aceites originais escritos em língua portuguesa, inglesa, francesa e espanhola.
2. O Título, o resumo e as palavras-chave devem ser apresentados na língua do artigo,
e no idioma português e inglês, quando estes não são o idioma do artigo.
3. Os artigos não devem exceder vinte (20) páginas (incluindo as notas e as referências).
4. A afiliação de autores deve ser feita a dois níveis, após o título do artigo e em nota de
rodapé, devendo conter informação completa sobre os autores.
5. Todos os originais deverão ser apresentados em formato A4. Deverá ser enviada 1
versão electrónica, em ficheiro .doc para ceh@ilch.uminho.pt, de preferência
formatada em Word. Caso o artigo possua tipos de letra especiais, deverão ser
enviadas adicionalmente 2 versões, em pdf, uma contendo o nome do autor e outra
anónima.
6. Os textos publicados e as imagens (se as houver) são da responsabilidade dos
respectivos autores.

Afiliações de Autores:
1. Após o título do artigo, alinhado à direita, deve constar o nome do autor em
maiúsculas, seguido do endereço de correio electrónico.
Fonte: Times New Roman, Tamanho 12, Espaçamento 12 pt.
2. Em nota de rodapé deve ser feito menção da instituição a que pertence (a dois níveis:
Universidade e Departamento ou Centro), bem como da cidade e do país.

Instruções de Formatação:
Títulos
1. O título do original deverá estar em Negrito, Times New Roman 14.
2. Os títulos das secções e sub-secções deverão estar em negrito e o tamanho da fonte
deve ser Times New Roman 12.
3. Sugere-se a utilização de, no máximo, dois níveis de titulação, sem numeração ou com
numeração árabe (e.g. 1, 2.2., mas não 3.2.1.).

Resumo/Abstract

1. O Abstract deverá ser escrito depois do título do artigo, sem parágrafo e com 1 cm de
recuo a partir das margens esquerda e direita. Não deve constar a designação Abstract.

Texto
As páginas deverão ser numeradas.
Corpo de Texto:
Tipo de letra: Times New Roman
Tamanho: 12
Espaçamento: 12 pt
Alinhamento: Justificado
Indentação de parágrafos: 1 cm
Margem superior e esquerda: 3 cm
Margem inferior e direita: 2 cm

Tabelas
Não use formatações, bordas nem sombreamentos complicados. As tabelas devem ser
identificadas com numeração consecutiva e título, aparecendo em cima da tabela (i.e.
Tabela 1. Título). Sempre que possível as tabelas devem ser orientadas como “Retrato”
e não como “Paisagem”.

Figuras
Todas as figuras, incluindo tabelas e equações que sejam imagens, devem ser incluídas
no corpo do texto com referência. As figuras devem ser identificadas com numeração
consecutiva e título, aparecendo abaixo da figura (i.e. Figura 1. Título).
Figuras em branco e preto produzem os melhores resultados, de modo que as coloridas
devem ser evitadas.

Numeração de Exemplos, Regras e Fórmulas
1. Cada item a apresentar (i.e. exemplo, regra ou fórmula) deve ser escrito numa linha
de indentação separada, com o número entre parênteses. Devem ser usadas
minúsculas pequenas para agrupar conjuntos de itens relacionados.
Exemplo:
(2) a. Breogán. – Deica pasen as eleicións, non sí?

b. D. Pepito. – Iso mesmo: deica que as eleicións pasen.
2. No texto, devem-se referir os itens numerados como 2, 2a,b, 2 (a- c).

Citação de Formas/Exemplos
1. Podem ser sublinhadas as palavras citadas no texto. Os exemplos numerados não.
2. As transcrições devem ser feitas dentro de parênteses rectos ou barras fonéticas.
Exemplo: o sufixo [k], a palavra fé /fɛ/
3. As referências específicas a grafemas devem ser feitas da seguinte forma: a letra < q
>
4. Devem-se transliterar ou transcrever todas as formas escritas numa língua que não
use o alfabeto latino, a não ser que haja um motivo obrigatório para usar a ortografia
original.
5. As

formas

escritas

numa

língua

distinta

da

do

artigo,

devem

ser

explicadas/interpretadas depois da 1ª ocorrência, dentro de aspas.
Exemplo: As palavras latinas canis ‘cão’ e equus ‘cavalo’ são nomes

Notas/Epígrafes
1. As notas deverão ser em Times New Roman 8, com espaçamento de 10 pt e surgirão
em pé de página, com a numeração seguida.
2. O algarismo que remete para a nota deverá ser colocado depois do sinal de pontuação.
Exemplo: “como frequentemente pode ser demonstrado.5”.
3. Nas remissões de umas para outras páginas do artigo, usar-se-ão as expressões
latinas consagradas (cf. supra, cf. infra), que virão sempre em itálico e por extenso.
4. As epígrafes, que deverão ser em itálico, e em Times New Roman 10, só necessitam
da indicação do nome do autor, sendo opcional a indicação do título da obra.

Referências
1. A partir de 2015 o CEHUM adota as normas de publicação da APA. As referências
bibliográficas têm de seguir o estilo APA (cf. Publication Manual of the American
Psychological

Association).

Para

uma

síntese

das

normas

p.f.

consulte:

http://www.sdum.uminho.pt/Default.aspx?tabid=4&pageid=313&lang=pt-PT

