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Os artigos devem ser submetidos à Gaudium Sciendi, Revista on-line da Sociedade
Científica,
em
formato
electrónico,
para
o
seguinte
endereço:
gaudiumsciendi@fch.lisboa.ucp.pt
Os textos devem incluir, em nota de rodapé, um C.V. do autor com aproximadamente
1.720 caracteres incluído os espaços.
Os artigos podem ser submetidos em Português, Inglês, Francês e Espanhol.
As publicações devem conter, obrigatoriamente, um resumo em português e em língua
estrangeira com cerca de 2.620 caracteres com espaço, seguido de palavras-chave, no
máximo de cinco.
Os ensaios não deverão exceder 52.360 caracteres com espaço (c. 20 pp. A4), incluindo os
resumos, palavras-chave e bibliografia.
As recensões críticas não deverão ter mais de 7.854 caracteres com espaço (c. 3 pp. A4).
Os colaboradores devem conservar em seu poder um duplicado de todo o material
enviado para a Gaudium Sciendi.
FORMATAÇÃO
FORMATAÇÃO: Word ou RTF, letra Calibri 12, alinhamento justificado, espaçamento
entre linhas 1,5. Citações com mais de 3 linhas–espaçamento entre linhas 1.
TÍTULO: Além do título do artigo, deve incluir o nome e a universidade do autor.
EPÍGRAFE ou citação inicial (se houver): alinhada à direita, seguida de uma linha em
branco.
PARÁGRAFO NORMAL: justificado, indentação: esquerda: 0 cm, direita: 0 cm, primeira
linha: 0,7cm.
CITAÇÕES COM MAIS DE TRÊS LINHAS: separadas do texto por uma linha em branco,
indentação: esquerda e direita 1 cm.
ASPAS E PARÊNTESES: Devem ser sempre usadas aspas rectas "" e não curvas como
«» e “” e parênteses curvos (...) em vez de rectos [...], excepto na indicação da data da
1a edição nas bibliografias.
NOTAS: Devem ser usadas notas de rodapé e não notas no fim do artigo.
VÍRGULAS E PONTOS FINAIS NAS CITAÇÕES: Devem ser incluídos depois das aspas.
Dois pontos e ponto e virgule também devem ser colocados depois das aspas.
NÚMERO SOBRE ELEVADO (SUPERSCRIPT) INDICATIVO DAS NOTAS: deve ser colocado
depois do ponto final ou vírgula, dois pontos ou ponto e vírgula.
USO DE MAIÚSCULAS NOS TÍTULOS: Devem ser seguidas as normas internacionais,
incluindo o uso de maiúscula na primeira palavra do subtítulo depois dos dois pontos.
Exemplo: As Humanidades e as Ciências: Dois Modos de Ver o Mundo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Tanto no texto, como nas notas de rodapé assim
como nas referências bibliográficas no final dos artigos, devem ser seguidas as
normas internacionais de The Chicago Manual Style.
IMAGENS: Se os autores incluírem nos seus textos ilustrações, tabelas ou longas
citações que tenham sido previamente publicadas noutro local são responsáveis pela
obtenção dos respectivos direitos de autor, devendo comprová-lo à Direcção.
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