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1. O texto deve ser apresentado pronto para publicação e em formato word. 
2. Extensão do texto: até 5.500 palavras (com notas e referências incluídas).  
3. Data de entrega: até 18 de dezembro de 2018. 

 
Normas gráficas 

4. Margens do documento: 2,5 cm superior / inferior / direita /esquerda. 
5. Texto: Times New Roman; 12 pt; a 1,5 espaços; justificado. 
6. Notas: Times New Roman; 11 pt; a 1 espaço; justificadas. 
7. Nome do autor e título: a bold e centrados, em corpo normal (não em maiúsculas) 
8. Secções e subtítulos: corpo normal, com numeração árabe, a bold, alinhados à esquerda 
9. Fontes de texto ou notas: não usar palavras ou nomes em MAIÚSCULAS, VERSALETES ou 

bold. 
 
Texto 

10. Línguas: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Português. 
11. Autor: No nome do autor incluir nota de rodapé com: afiliação institucional, posição 

institucional e endresso/contacto (este é facultativo). 
12. Resumo: em inglês (máximo 200 palavras). Seguido de palavras chave (5 no máximo). 
13. Citações: 

a. até 2 linhas, inseridas no texto, entre aspas “…”, seguido da referência bibliográfica entre 
parênteses. Exemplo: “A análise categorial orienta o conhecimento do mundo, indicando quais 
são as boas questões a colocar-lhe” (Gil, 1984:110) 

b. superiores a 2 linhas: em parágrafo separado, antecedido e seguido de linha em branco 
parágrafos em branco. A citação deve estar avançada 2cm na margem esquerda em relação ao 
texto normal. Texto tamanho 10, regular. Deve incluir no final a referência bibliográfica entre 
parênteses. Exemplo: 

 
A complete philosophical elucidation of any language would consist, first, in enumerating 
the types of sentence that where significant in that language, and then in displaying the 
relations of equivalence that held between sentences of various types. (Ayer [1936], 
1971:83) 
 

14. Numeração das notas: sequencial e automática. 
15. Número da nota: antes do sinal de pontuação. Exemplo: ainda a razão pura2. 
16. Usar apenas notas de rodapé. Não utilizar notas de fim de texto. 

 
Citações e referências 

17. Referências de citações: 
a) Após a citação, entre parênteses curvos e não em nota de rodapé, seguindo a formatação 

(Autor, ano da publicação: página) ou (Autor, (ano de publicação) ano da edição: página). 
Quando mais do que um autor: (Autor/Autor, ano de publicação: página). 

b) No final do documento, devem constar as referências bibliográficas, por ordem alfabética, 
seguindo os exemplos abaixo. 

18. Bibliografia: a incluir no final do texto. Deve ser breve e limitada aos textos citados. 
19. Elementos bibliográficos das referências: 

Livro: Isarael, Jonathan (2001). Radical Enlightenment, Philosophy and the Making of 
Modernity. New York: Oxford University Press. 

Artigo: Meier, Heinrich (2002). “Why Political Philosophy?”, The Review of Metaphysics, 
56.2, pp. 385-407. 

Capítulo de livro: Nicolaidis, Kalypso (2006). “Constitutionalizing the Federal Vision?”, in 
Menon, Anand & Schain, Martin (eds.), Comparative Federalism. Oxford: Oxford 
University Press, pp. 59-91. 

Web article: Sorensen, Roy, “Vagueness”, in Zalta, E.N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Summer 2018 Edition), 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/vagueness/ (accessed 07.09.2018). 

 


