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NORMAS PARA A FORMATAÇÃO DE TEXTOS  

 

1. O tipo de letra que devem utilizar deve ser o Times New Roman.  

2. O espaçamento deve ser simples.  

3. Parágrafo especial, Primeira Linha por 0,7 cm.  

4. As margens devem ter 3cm.  

5. O título deve ser centrado, a negrito, com tamanho de 14 pontos.  

6. Os textos devem vir acompanhados da identificação do(s) autor(es), respetiva filiação institucional 

e endereço(s) de e-mail, tamanho de letra 12, alinhado à direita.  

7. Cada artigo deve ser acompanhado obrigatoriamente de um resumo em português (podendo 

também ser traduzido numa língua estrangeira) com o máximo de 750 caracteres (incluindo espaços). 

O tamanho da letra deve ser 9 pontos.  

8. Devem ser incluídas até cinco palavras – chave (caso o resumo seja traduzido, o mesmo deve 

acontecer com as palavras-chave).  

9. O texto deve ser escrito com tamanho de 12 pontos, justificado com espaçamento simples entre 

linhas.  

10. O texto deve ser organizado em duas colunas.  

11. Os textos não devem exceder, no total, oito páginas (incluindo bibliografia).  

12. Os ficheiros, em formato Word, devem ser enviados por correio eletrónico para 

revistageoplanum@gmail.com até a data prevista.  

 

NORMAS DE TRANSCRIÇÃO E FIGURAS  

 

a) A utilização de, no máximo, dois níveis de titulação, sem numeração nos casos da Introdução, 

Conclusão e Bibliografia, e com numeração árabe para o corpo do texto.  

b) As transcrições deverão abrir e fechar com aspas (ex: «/»).  

c) Os vocábulos noutras línguas que não a portuguesa devem ser formatados em itálico.  

d) Os elementos não textuais devem ser organizados em quadros, gráficos ou figuras, identificados 

com numeração árabe contínua para cada um destes tipos de elementos, com a excepção dos quadros 

que devem ser numerados em numeração Romana.  
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e) Nas chamadas de notas, que devem ser colocadas em rodapé, devem utilizar-se apenas números 

sem parêntesis.  

 

NORMAS BIBLIOGRAFIA  

 

• As referências bibliográficas citadas devem ser indicadas entre parênteses no corpo do texto 

do seguinte modo (Fernandes, 2012:15).  

• • No final do artigo, deve incluir-se a lista de obras citadas, apresentada da seguinte forma:  

 

- APELIDO, nome próprio (ano), Título do livro, local de edição, editora.  

- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo”, Título da revista, volume (número), número da 

primeira e da última página.  

- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo/ capítulo”, in Nome próprio e Apelido (org.), 

Título da colectânea, local de edição, editora, número da primeira e última página.  

- Documento na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), Título do documento, disponível em: 

endereço [consultado em: data].  

- Locais na Internet e páginas pessoais ou de instituições: Nome, disponível em: endereço [consultado 

em: data].  

- Publicações em revistas na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), “Título do Artigo”, Título da 

Revista, volume (número), número da primeira e última página [Online], disponível em: endereço 

[consultado em: data]. 


