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NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DOS TEXTOS 

(Normas elaboradas a partir da adaptação das orientações da Revista Crítica de Ciências Sociais - 

RCCS, Centro de Estudos Sociais - Universidade de Coimbra) 

 

Informações Preliminares 

1. Os textos submetidos devem ser originais e apresentar contribuição relevante para a área 
de pesquisa em português língua estrangeira / segunda língua, nos âmbitos nacional e 
internacional.  Os textos também devem ser inéditos e da autoria de seus apresentadores.  

2. Os artigos devem ser submetidos em português, podendo a Comissão Editorial decidir, 
caso seja conveniente, publicar em outra língua.  

3. A Comissão Editorial não fará revisão de linguagem nos textos, que devem ser 
apresentados na versão final de publicação. Não serão solicitadas revisões aos autores e os 
trabalhos fora do padrão serão desconsiderados.   

4. Os textos publicados são da responsabilidade dos/as respetivos/as autores/as. 

5. Os/as autores/as dos textos publicados nos ANAIS – SIMPÓSIO SIPLE 2915 autorizam a 
transferência dos direitos de edição, publicação, distribuição, reprodução e comercialização 
(incluindo todos os elementos que possam conter, como fotografias, desenhos, tabelas, 
ficheiros de dados etc.) para a SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PORTUGUÊS LÍNGUA 
ESTRANGEIRA - SIPLE.  

Normas de formatação 

1. Os textos devem ser submetidos em formato Word, Fonte Times New Roman, tamanho 
12, Espaço 1,5, margens padrão (2,5 cm inferior e superior; 3 cm direita e esquerda) e 
enviados por correio eletrônico para siple2011@gmail.com.  

2. Todos os originais serão apresentados na versão definitiva, com extensão mínima de 6 

páginas e máxima de 10, incluindo-se Referências. 

3. Os artigos serão sempre acompanhados por um resumo em português que não deve 
exceder 900 caracteres. No resumo deve figurar o título do artigo, bem como um conjunto de 
palavras-chave sugeridas pelos/as autores/as em número não superior a 5.  

4. As citações pouco extensas (1-3 linhas) devem ser incorporadas no texto, entre aspas. 

5. As citações mais longas serão recolhidas e formatadas em letra de tamanho inferior ao do 
texto, sem aspas (Fonte 11, espaço simples, com recuo de 4cm da margem esquerda). 

6. As notas devem ser apenas explicativas e vir em pé de página, com a numeração seguida. 

11. As referências serão sempre feitas no corpo do texto, na forma abreviada da indicação, 
entre parênteses, do último nome do/a autor/a, data de publicação e, se for caso, número de 
página (depois da vírgula). Exemplos: 

Um/a só autor/a: (Mendes, 2010, p. 7). 
Dois/duas autores/as: (Sampaio e Gameiro, 1985). 
Três ou mais autores/as: (Silva et al., 1989).  
Citação indireta: (apud Ferreira, 1992, p. 217). 
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12. Será incluída no final, com o título “Referências”, a lista completa, por ordem alfabética 
de nomes de autores/as, das obras que tenham sido referidas ao longo do texto (e apenas 
destas).  

a) Livros: 

Simões, João Gaspar (1987), Vida e obra de Fernando Pessoa. História duma geração. 
Lisboa: Dom Quixote. 

b) Coletâneas: 

Santos, Boaventura de Sousa (org.) (1993), Portugal. Um retrato singular. Porto: Edições 
Afrontamento. 

Hespanha, Pedro (1993), “Das palavras aos actos. Para uma elegia do amor camponês à 
terra”, in Boaventura de Sousa Santos (org.), Portugal. Um retrato singular. Porto: Edições 
Afrontamento, 289-311. 

c) Revistas: 

Reis, José; Jacinto, Rui (1992), “As associações empresariais e o Estado na regulação dos 
sistemas produtivos locais”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 35, 53-76. 

Ou, se houver lugar a indicação de volume e número: 

Santos, Boaventura de Sousa (1998), “The Fall of the Angelus Novus: Beyond the Modern 
Game of Roots and Options”, Current Sociology, 46(2), 81-118. [= volume 46, número 2] 

d) Se houver duas ou mais referências do/a mesmo/a autor/a e do mesmo ano, acrescentar-
se-ão à data as letras a, b, etc., respeitando a ordem pela qual as referências aparecem no 
texto. Exemplos: 

Habermas, Jürgen (1985a), Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Habermas, Jürgen (1985b), “A nova opacidade: a crise do Estado-Providência e o 
esgotamento das energias utópicas”, Revista de Comunicação e Linguagens, 2, 115-
128. Tradução de Maria Helena Carvalho dos Santos. 

e) Deverá ser sempre referida a edição consultada. Poderá também indicar-se, mas apenas 
se for considerada relevante, a data da primeira edição. Estas indicações deverão vir no fim 
da referência, entre parênteses retos. Exemplos: [5.ª ed.]; [5.ª ed.; orig. 1948]. 

f) No caso de publicações eletrônicas é necessário indicar também a data da última 
consulta à página e o respetivo URL, no seguinte formato: 

Emily Thomson (2009), “Do Ends Justify Means? Feminist Economics Perspectives of the 
Business Case for Gender Equality in the UK Labour Market”,e-cadernos ces, 5, 118-
133. Consultado a 02.12.2011, emhttp://www.ces.uc.pt/e-cadernos/media/ecadernos5/6%20-
%20E_%20Thomson%2002_12.pdf. 

Madeira, Paulo Miguel (2011), “Desempregados registados nos Centros de Emprego sobem 
em Novembro pelo quinto mês”, Jornal Público, de 14 de dezembro. Consultado a 
14.12.2011, emhttp://economia.publico.pt/Noticia/desempregados-registados-nos-centos-de-
emprego-sobem-em-novembro-pelo-quinto-mes-1524983. 
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