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Multidisciplinar e tem como objetivo publicar textos em qualquer área do
conhecimento, resultantes de estudos de investigação, reflexão, académicos e de
divulgação.
As publicações são apresentadas sob diversas modalidades:
(A) Artigos de fundamentação teórica, de reflexão ou de pesquisa empírica;
(B) Recensões ou divulgação de projetos;
(C) Entrevistas;
(D) Artefactos e respetivos descritores.
Num mesmo número da revista, as publicações podem ser apresentadas em português,
inglês, espanhol ou francês, reforçando a sua multivalência.

Multidisciplinar with the goal to publish manuscripts in any area of knowledge,
including process of research, reflection, academic and dissemination studies.
Manuscripts are presented in several formats:
(A) Theoretical or empirical research;
(B) Recention or dissemination project;
(C) Interviews;
(D) Artifacts and descriptors.
In the same issue of the journal, the articles can be presented in portuguese, english,
spanish or french, reinforcing its multivalency.

NORMAS DE SUBMISSÃO
A revista apresenta-se em formato eletrónico e os artigos enquadram-se nas seguintes
orientações:
(i) a contribuição é original e inédita, e não está a ser avaliada para publicação por
outra revista;
(ii) o processo de avaliação pelos pares:
- após notificação das submissões, verificação sobre a possibilidade de plágio e a
adequação a uma das modalidades da revista;
- envio do artigo para revisão e análise;
- os artigos que estão em condições de serem publicados, mas que necessitam de
pequenas alterações serão enviados outra vez aos autores para reformulação;
- após confirmação das alterações solicitadas, passarão pelo processo de revisão textual
e normalização antes de serem enviados para a publicação.
(iii) as publicações apresentam-se sob diversas modalidades (até 20 páginas):
(A) Artigos de fundamentação teórica, de reflexão ou de pesquisa empírica;
(B) Recensões ou divulgação de projetos;
(C) Entrevistas;
(D) Artefactos e respetivos descritores.

SUBMISSION RULES
(i) The journal is presented in electronic format and individual contributions must be
original and unpublished, and must be under evaluation for publication by another
journal;
(ii) the peer review process:
- after notification of submissions, verification of the possibility of plagiarism and
adaptation to one of the modalities of the journal;
- sending the article for review and analysis;
- articles which are ready for publication, but which require some modifications will be
re-sent to the authors for reformulation;
- after confirmation of the changes requested, will undergo the process of textual review
and before being sent to the publication.
(iii) the publications are presented in several modalities (up to 20 pages):
(A) Theoretical or empirical research;
(B) Recention or dissemination project;
(C) Interviews;
(D) Artifacts and descriptors.
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(iv) os textos podem ser apresentados em português, inglês, francês ou espanhol. Estes,
têm de incluir um título, resumo, e palavras-chave em inglês e na língua selecionada
para a redação do artigo. No caso dos textos em inglês, deverá ser incluído um título e
resumo em português.
(v) para as normas de citação e referenciação exige-se o estilo APA (American
Psychological Association). http://www.revistamultidisciplinar.com/6th_APA.pdf
(vi) todo o texto é redigido na seguinte formatação: fonte Times New Roman,
tamanho 12, espaço entre linhas 1,5; com margem superior e esquerda de 3 cm e
inferior e direita de 2 cm;
(vi) as figuras e as tabelas são inseridas (e alinhadas) no corpo do texto e sempre
referenciadas no mesmo.

(iv) texts can be presented in portuguese, english, french or spanish. These must include
a title, abstract, and keywords in English and in the language selected for
the writing of the article. In the case of English articles, a title and abstract should be
included in portuguese.
(v) the APA (American Psychological Association) style is required for the citation
and references. http://www.revistamultidisciplinar.com/6th_APA.pdf
(vi) all text is written in the following format: Times New Roman font, size 12, line
spacing 1.5; with top and left margin 3 cm and bottom and right of 2 cm;
(vi) figures and tables are inserted (and aligned) in the body of the text and always
referenced in the manuscript.

NORMAS ESPECÍFICAS
(A) Artigo de fundamentação teórica, de reflexão ou de pesquisa empírica (até 20
páginas), com a sequência seguinte:
- Título;
- Nome dos autores;
- Filiação institucional;
- Endereços de correio eletrónico dos autores;
- ORCID (caso o possuam);
- Resumo (máximo 150 palavras);
- Palavras-chave (entre 3 e 5 palavras, separadas por virgula e com inicial minúscula);
- Texto;
- Referências.

GUIDELINES:
(A) Theoretical or empirical research (up to 20 pages), with the following sequence:
- Title;
- Authors’ full names;
- Institution affiliations;
- email addresses;
- ORCiDs;
- Abstract (no more than 150 words);
- Between 3-5 keywords (comma-separated and lower case);
- Text;
- References.

(B) Recensões (B1) ou divulgação de projetos (B2) (até 20 páginas), com a seguinte
sequência:
- Título específico do trabalho;
- Nome dos autores;
- Filiação institucional e endereços de correio eletrónicos dos autores;
- ORCID (caso o possuam);
- Resumo (máximo 150 palavras); (apenas B2)
- Palavras-chave (entre 3 e 5 palavras, separadas por virgula e com inicial minúscula);
- Referência completa da obra e/ou referências (quando aplicável); (apenas B1)
- Texto.

(B) Recension (B1) or dissemination project (B2) (up to 20 pages), with
following sequence:
- Specific title of the work;
- Authors’ full names;
- Institutional affiliation and e-mail address of the authors;
- ORCiDs;
- Abstract (no more than 150 words); (B2 only)
- Keywords (between 3 and 5 words, comma-separated and lower case);
- Complete reference of the work and /or references (when applicable); (B1 only)
- Text.
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(C) Entrevistas (até 20 páginas):
- Título;
- Nomes dos autores;
- Filiação institucional e endereços de correio eletrónico dos autores;
- ORCID (caso o possuam);
- Resumo (máximo 150 palavras);
- Palavras-chave (entre 3 e 5 palavras, separadas por virgula e com inicial minúscula);
- Nome do Entrevistado e do Entrevistador;
- Apresentação da entrevista e do entrevistado;
- Transcrição da entrevista.

(C) Interviews (up to 20 pages):
- Title;
- Authors’ full names;
- Institutional affiliation and email addresses of authors;
- ORCiDs;
- Abstract (no more than 150 words);
- Keywords (between 3 and 5 words, comma-separated and lower case);
- Name of Interviewee and Interviewer;
- Presentation of interview and interviewee;
- Interview transcription.

(D) Artefactos e descritores (até 20 páginas):
- Título;
- Nome dos autores;
- Filiação institucional e endereços de correio eletrónicos dos autores;
- ORCID (caso o possuam);
- Resumo (máximo 150 palavras);
- Palavras-chave (entre 3 e 5 palavras, separadas por virgula e com inicial minúscula);
- Apresentação do artefacto, esclarecendo a sua relevância e a sua procedência;
- Texto: Descrição esclarecedora sobre o artefacto.

(D) Artifacts and descriptors (up to 20 pages):
- Title;
- Authors’ full names;
- Institutional affiliation and electronic mail addresses of the authors;
- ORCiDs;
- Abstract (no more than 150 words);
- Keywords (between 3 and 5 words, comma-separated and lower case);
- Presentation of the artefact, clarifying its relevance and its origin;
- Text: Explanatory description about the artifact.

Os textos são aceites em formato Word (*.docx) ou OpenDocument (*.odt) e devem
ser enviados para:

Submissions are accepted in Word format (* .docx) or OpenDocument (* .odt) and
should be sent to:

edit@revistamultidisciplinar.com

edit@revistamultidisciplinar.com

