RUMUS – Revista Científica da Universidade do Mindelo
Regras de formatação dos artigos
1. Os trabalhos devem ser originais, inéditos e não devem exceder 20
páginas A4.
2. Não precisa de entregar o artigo impresso em papel.
3. Os artigos devem apresentar a seguinte estrutura: título, resumo, cinco
palavras-chave, texto principal do artigo (introdução, texto e conclusões)
e lista de referências bibliográficas.
4. Os textos em português devem seguir as normas do novo Acordo
Ortográfico.
5. Na primeira página devem ser indicados:


O título do artigo somente na língua original;



O título deve ser seguido do nome do(s) autor(es) que não deve(m)
ser mais referenciados ao longo do artigo. Não indique títulos
(‘engenheiro’) nem graus (‘mestre’), nem posições académicas
(‘professor associado’).



Os autores devem indicar também o email, a filiação e o país como
exemplo:
Diana Morais (dmorais@uni-mindelo.edu.cv)
Universidade do Mindelo, Cabo Verde
Marta Pyzowska (mpyzowska@uw.pl)
Universidade de Varsóvia, Polónia

6. Na segunda página devem ser apresentados:


O título do artigo (somente na língua original);



O resumo/abstract (o resumo deve ser apresentado na língua original
do artigo e em inglês);



As palavras-chave/keywords (estas devem ser apresentadas também
na língua original do artigo e em inglês)1.
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A estrutura desta secção deve ser a seguinte:


A palavra Resumo/Abstract deve ser alinhada a esquerda e ser em
negrito. Não usar maiúsculas, itálico, aspas, etc.



As Palavras-chave/Keywords devem ter alinhamento a esquerda e
ser em negrito seguidas de dois ponto. As 5 palavras-chaves
propiamente ditas devem estar em itálico.

Resumo
O resumo, máximo de 1200 caracteres, deve sintetizar o conteúdo do artigo,
expor o objetivo do trabalho, a metodologia/quadro teórico seguido, os
resultados obtidos e as conclusões. Deve ser definido com alinhamento
justificado, espaço entre linhas 1,5, tamanho de letra 12, Arial e paragrafo
único.
Palavras-Chave: palavra 1, palavra 2, …, palavra 5
7. O artigo propriamente dito começa na terceira página e deve apresentar
a

seguinte

estrutura:

introdução,

desenvolvimento,

conclusão

e

referências bibliográficas.
Texto
O texto do artigo deve apresentar as seguintes configurações:


margens (Normal: sup. e inf. 2,5 cm; dir. e esq. 3 cm)



tipo de letra - Arial;



tamanho - 10;



alinhamento - justificado;



espaçamento entre linhas - 1,5;



avanço na 1ª linha - 1,25 cm.

1Nota:

caso o artigo seja escrito em inglês o(s) autor(es) devem apresentar o resumo e
as palavras-chaves em português.
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Espaçamentos
Entre os subtítulos e o texto deve existir um espaço de uma (1) linha. ..
Títulos


os títulos de primeiro nível (como o titulo do artigo) devem ter
alinhamento a esquerda, negrito, Arial, tamanho 10 e espaçamento .
simples.



Os subtítulos devem ter alinhamento a esquerda, negrito, Arial,
tamanho 10 e espaçamento entre linhas simples;



Os restantes subtítulos das secções devem ser em Arial, tamanho
10, com alinhamento justificado, espaçamento simples e avanço na
1ª linha de 1,25 cm, como exemplo:

Métodos (subtítulo)
Amostra (restante subtítulo)
Notas de Rodapé


As notas de rodapé devem ser inseridas utilizando a ferramenta do
processador de texto de forma a que estas surjam no pé de página.
Utiliza-se a mesma fonte (Arial) e alinhamento justificado mas o
tamanho passa a ser 9 e o espaçamento simples.

Tabelas


As tabelas não podem ultrapassar a margem estabelecida e devem
ser numeradas pela ordem em que surgem no texto sempre com a
indicação da fonte, ou no caso de serem da autoria do(s) autor(es) do
artigo esta deve ser mencionado no artigo;



O título da tabela deve estar posicionado acima das tabelas,
centrado, em Arial, tamanho 10;



Para o texto das tabelas, use letra de tamanho 8, espaçamento
simples. Sublinhados e negrito devem ser evitados, exceto para as
situações tais como subtítulos da tabela que devem ser apresentados
a negrito;



Entre o titulo da tabela e a apresentação da tabela deve existir um
espaço simples. Deve-se fazer o mesmo entre a tabela e o texto.
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Exemplo:
Tabela 1: Análise da variância
Variâncias
Variância 1

Descrição

Variância 2

Variância
3

A

B

C

D

E

F

1.5

2

4

5.5

7

1

(Berkman 1994, p. 2)
A Tabela 1 mostra que independentemente do meio rural ou urbano
não há diferenças estatisticamente significativas entre os sintomas.
Figuras


As figuras não podem ultrapassar a margem estabelecida e devem
ser numerados pela ordem em que surgem no texto sempre com a
indicação da fonte, ou no caso de serem da autoria do(s) autor(es) do
artigo este deve ser mencionado no artigo;



A legenda das imagens devem ser colocadas após a respetiva
imagem, centrado, com espaço simples entre linhas e tamanho 10;



Entre o titulo da figura e a apresentação da figura deve existir um
espaço simples entre linhas, tamanho 10. Deve-se fazer o mesmo
entre a figura e o texto.

Exemplo:

Imagem

Figura 1: Análise da variância
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A Figura 1 mostra que independentemente do meio rural ou urbano,
não existem diferenças estatisticamente significativas entre os sintomas.
Fórmulas


Apresente as formulas e equações centradas numa linha separada,
com um espaçamento acima e abaixo;



As equações apresentadas devem ser numeradas ao longo do texto.
Os números devem ser consecutivos em cada secção ou no artigo,
apresentados entre parêntesis no lado direito.

Exemplo:

(1)

x+y=z.
Conclusões


O texto das conclusões deve expor uma síntese de todo o artigo
apresentando as conclusões sobre o mesmo e, eventualmente,
sugestões de pesquisas futuras decorrentes das dificuldades
encontradas,

Referências Bibliográficas


As referências devem conter todos os itens (livros, artigos, dados
experimentais,

estatísticas,

teses,

textos

manuscritos

etc.)

mencionados ao longo do texto de forma que os leitores consigam
identificá-los e consultá-los;


A lista de referências bibliográficas não deve conter itens que não
foram diretamente citados ao longo do texto;



Se utilizar fontes da Internet, estas devem ser devidamente listadas
nas referencias;



A lista de referencias deve ser colocada no fim do artigo e as
entradas devem obedecer a ordem alfabética e a seguinte estrutura:

Agranovic A. V. & Puente, A. E. 2007, “Do Russian and American normal
adults perform similarly on neuropsychological tests? Preliminary
findings on the relationship between culture and test performance”,
Archives of Clinical Neuropsychology, vol. 22, (3), pp. 273-282.
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Blair, C., Zelazo, P. D. & Greenber, M. T. 2005, “The Measurement of
Executive
Function
in
Early
Childhood”,
Developmental
Neuropsychology, vol. 28, (2), pp. 561-571.
Folstein, M. F., Folstein, S. E. & Mchugh, P. R. 1975, “Mini-Mental State: a
pratical method for grading the cognitive state of patients for the
clinician”, Journal of Psychiatry Reseach, vol. 12, pp. 189-198.
Garmoe, W. S., Schefft, B. K. & Moses Jr., J. A. 1991, “Evaluation of the
diagnostic validity of the Luria-Nebraska neuropsychology battery
Form II”, International Journal of Neuroscience, vol. 59, (4), pp. 231239.
As referencias e as citações bibliográficas devem ser elaboradas de
acordo com a Norma de Harvard (versão completa disponível em:
http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard_6.pdf)
Livros
 Para um único autor deve-se colocar:
Nome do autor (apelido e iniciais do nome próprio), ano de publicação, titulo
(em itálico), editora, lugar de publicação, como exemplo:
Berkman, R. I. 1994, Find it Fast: How to Uncover Expert Information on Any
Subject, Harper Perennnial, Nova Iorque.


Para dois autores deve-se colocar:

Nome dos autores (apelido e iniciais do nome próprio), ano de publicação,
titulo (em itálico), editora, lugar de publicação, como exemplo:
Moir, A. & Jessel, D. 1991, Brain Sex: The Real Difference Between Men and
Women, Mandarin, Londres.


Para três autores deve-se colocar:

Nome dos autores (apelido e iniciais do nome próprio), ano de publicação,
titulo (em itálico), editora, lugar de publicação como exemplo:
Cheek, J., Dorkatsch, I. & Walsh, L. 1995, Finding Out, MacMilan Educations,
Melbourne.


Para múltiplos autores deve-se colocar:

Nome dos autores (apelido e iniciais do nome próprio) até o 6 º autor e
depois et al., ano de publicação, titulo (em itálico), editora, lugar de
publicação como exemplo:
Cheek, J., Dorkatsch, I., Walsh, L., Hill, P., Moir, A., Jessel, D. et al. 1995,
Finding Out, MacMilan Educations, Melbourne.
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Sem autor ou organizador
Neste caso, liste o item na lista de referencias bibliográficas de acordo com a
primeira palavra principal do titulo.
Experimental psychology 1938, Holt, New York.
Capítulo de um livro
Nome(s) do(s) autor(es) do capitulo (apelido e iniciais do nome próprio), ano
de publicação, titulo do capitulo (entre aspas), colocar Em e depois nome(s)
do(s) autor(es) do livro, nome do livro (em itálico), editora, lugar de
publicação e páginas, como exemplo:
Bernstein, D. 1995, “Transportation planning”, Em W. F. Chen (ed.), The Civil
Engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton, pp. 209-234.
Campbell, S. B. 2000, “Attention – Deficit/ Hyperactivity Disorder: A
developmental view”, Em A. J. Sameroff, M. Lewis & S. M. Miller (eds.),
Handbook
of
Developmental Psychopathology,
2ª
ed.,
Kluwer
Academic/Plenum Publishers, Nova Iorque, pp. 383-401.
Artigos
Nome(s) autor(es), (apelido e iniciais do nome próprio), ano publicação, titulo
do artigo (entre aspas), nome da revista (em itálico), volume, número (se
tiver) e número de páginas consultadas, como exemplo:
Huffman, L. M. 1996, “Processing wheat protein for use as a food ingredient”,
Food Technology, vol. 50, (2), pp. 49-52.
Cordinhã, A. & Boavida, J. 2008, “A criança hiperativa: Diagnóstico, avaliação
e intervenção”, Revista Portuguesa de Clinica Geral, vol. 24, pp. 577589.
Fontes da Internet
Nome(s) autor(es), (apelido e iniciais do nome próprio), ano publicação, titulo
(em itálico), [Online], disponível em (colocar o link), [Retirado em colocar data
de quando se consultou a página na Internet] como exemplo:
Parada, E. 2004, Psicologia Comportamental Aplicada al Socorrismo
Profesional. Primeros Auxilios Psicologicos, [Online], disponível em
http://members.fortunecity.es/esss1/Jornadas97ParadaE.htm
[Retirado em 11 de janeiro de 2014].
Sá, S., Werlang, B. & Paranhos, M. 2008, Intervenção em crise, [Online],
disponível
em
http://www.rbtc.org.br/detalhe_artigo.asp?id=77
[Retirado em 11 de janeiro de 2014].
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Teses
Nome(s) autor(es), (apelido e iniciais do nome próprio), ano publicação, titulo
(em itálico), indicar grau [Tese de …], indicar universidade e localização de
universidade, como exemplo:
Werlag, B. 2000, Proposta de uma entrevista semiestruturada para a autopsia
psicológica em casos de suicídio, [Tese de Doutoramento],
Universidade de Campinas, São Paulo.
Guerreiro, M. 1998, Contributo da neuropsicologia para o estudo das
demências, [Tese de Doutoramento], Faculdade de Medicina de
Lisboa, Lisboa.
Conferências
Simões, M. R., Sousa, L. B., Firmino, H., Andrade, S., Ramalho, E., Martins,
J. et al. 2010a, Geriatric Depression Scale (GDS30): Estudos de
validação em grupos de adultos idosos com Declínio Cognitivo
Ligeiro e Demência., VII Simpósio Nacional de Investigação em
Psicologia, Associação Portuguesa de Psicologia e Universidade do
Minho, Braga, 4-6 de fevereiro de 2010.
Brosnan, E., Sharry, J., Fitzpatrick, C. & Boyle, R. 2008, Using multimedia
stories as a means of engaging adolescents in psychotherapy,
Presented at Computer-Human Interaction - Workshop on
Technology in Mental Health, Florence, April 05-10.
Referências no meio do texto
Use as referências abreviadas para evitar a citação do autor, o título
completo, etc. dentro do texto. A referência abreviada deve ser colocada no
fim da frase, antes do ponto final. A referência pode ser também integrada no
meio da frase. Na bibliografia deve fornecer as referências completas.
Exemplos:


Se for 1 autor:
Considerada como um dos mais comuns distúrbios da infância, a

PHDA tem sido objeto de investigação durante quase um século (Campbell
2000).
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Segundo Campbell (2000) a PHDA considerada como um dos mais
comuns distúrbios da infância, tem sido objeto de investigação durante quase
um século.


Se forem 2 autores:
É fútil defendermos ideias obsoletas (Da Costa & Sousa 1993).
É fútil defendermos ideias obsoletas na área linguística de contacto

(Da Costa & Sousa 1993, p.13).
Da Costa e Sousa (1993) têm demonstrado a inexistência de
morfemas livres nas línguas tibetanas.
Da Costa e Sousa (1993, pp. 98-109) têm demonstrado a inexistência
de morfemas livres nas línguas tibetanas.


Se forem 3 autores:
A

PHDA

é

a

condição

psiquiátrica

mais

frequentemente

diagnosticada em crianças (Papalia, Olds & Feldman 2001).
Segundo Papalia, Olds e Feldman (2001), a PHDA é a condição
psiquiátrica mais frequentemente diagnosticada em crianças.


Se forem mais que 3 autores:

Deve-se colocar et al. em vez de colocar todos os autores, como exemplo:
Inclui

o

Metilfenidato,

o

Dexmetilfenidato,

a

Anfetamina,

a

Dextroanfetamina, e a Pemolina, aprovadas nos EUA pela FDA no
tratamento da PHDA (Perry et al. 2007).


Citação direta

Se for uma citação direta, deve colocar-se a frase em itálico e entre aspas,
indicar o autor, data e número da página onde foi retirada, como exemplo:
Como refere Pires (2003, p. 2) “… casos existem em que o
diagnóstico se faz de forma apressada e irresponsável, seguido de uma
prescrição das mesmas drogas que são dadas a adultos, quando muito em
menor dosagem.”
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Utilização de e ou &

Se a referencia aos autores for feita entre parenteses pode-se usar o &
como exemplo:
A sua eficácia em crianças e jovens, a curto e longo prazo, foi
estudada numa meta-análise em 1999 (Pagliaro & Pagliaro 1998).
Mas, se a referencia aos autores for no meio do texto deve-se utilizar o e
como e exemplo:
Pagliaro e Pagliaro (1998) apresenta como explicação possível para
este efeito a teoria de que algumas áreas cerebrais destas crianças são subestimuladas.

Atualização, 08-01-2015
Dominika Swolkien
Editor Auxiliar
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