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NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

Olhares sobre o Envelhecimento. Estudos Interdisciplinares  

(ebook, 2021) 

 

Por se tratar de um Volume que procurará ter uma perspectiva interdisciplinar sobre o 
envelhecimento, os textos a submeter devem abordar uma das seguintes áreas de investigação: 

1) O envelhecimento: saúde, lazer e desporto. 

2) O envelhecimento e a perspectiva psicológica e social. 

3) O envelhecimento e a educação. 

4) O envelhecimento e as novas tecnologias. 

5) As representações culturais da velhice: da literatura à arte. 

 

Agradecemos a sua colaboração no cumprimento das normas de edição abaixo transcritas.  

Os textos deverão ser enviados para o email cda@mail.uma.pt, até ao dia 23 de janeiro de 2021, em 
formato Word. 

Após revisão editorial, os textos serão submetidos a avaliação científica. 

 

1. Formatação do texto:  

- Dimensões e formatação: corpo do texto = máximo de 15 pág. A4 (equivalente a cerca de 38.500 
caracteres, incluindo espaços) e mínimo de 8 pág. A4; corpo = 11, Calibri, 1,5 espaço; notas de 
rodapé = 10, Calibri, espaço simples; 
 

- Título centrado, tamanho 12, Calibri; 

- Indicar autor(es), afiliação (Universidade, Instituto, UI&D ou outra), endereço eletrónico, em 
tamanho 11, Calibri; 

- Apresentar dois resumos (com um máximo de 250 palavras cada um), um na língua do artigo outro 
em Inglês, seguidos das respetivas palavras-chave (máximo de 5).  
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2. Normas de carácter geral  
2.1. Para a citações de autores seguir as normas APA (7ª ed.); todas as citações devem estar 
devidamente identificadas. 

2.2. as citações com mais de 3 linhas devem ser indentadas (avanço de 1 cm do lado esquerdo). 
2.3. 

a) uso do itálico:  
– nos títulos de obras, de monografias modernas, de revistas e de recolhas temáticas;  
b) usar aspas (“ ”) nas citações de textos modernos;  
c) não usar itálico nas abreviaturas latinas (op. cit., loc. cit., cf., ibid., in...).  
 

3. Notas de rodapé:  
Devem ser breves. 

4. Imagens/Gráficos/Tabelas  
- Os elementos gráficos que acompanhem o texto deverão ser devidamente identificados e 
numerados. 
- As imagens, em formato .jpeg com resolução mínima de 300dpi’s, devem ser livres do pagamento 
de direitos de autor e acompanhadas por comprovativo oficial de cedência ou compra de direitos a 
publicações de carácter académico. Cada texto não deve ter mais de 4 imagens. 
 

5. Bibliografia final:  
Limitada ao essencial ou aos títulos citados, sendo as referências bibliográficas necessariamente 
desdobradas, conforme as normas da APA (7ª ed.). 

6. Pedimos aos autores que evitem colocar nos textos gráficos ou tabelas com dados sobre o 
envelhecimento da população, a menos que isso resulte de algum trabalho específico que tenham 
desenvolvido.  
 

Declaração de Direito Autoral  

Os textos entregues para publicação devem ser originais e os autores autorizam a publicação em 
versão informática (ebook), que ficará no Repositório da Universidade da Madeira 
(https://digituma.uma.pt/ ), com edição a cargo do Centro de Desenvolvimento Académico da UMa. 
 

__________________________________________ 

Editor do Volume: 

Joaquim Pinheiro, Coordenador do Centro de Desenvolvimento Académico da Universidade da 

Madeira 

https://digituma.uma.pt/
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Comissão Científica 

Ana Isabel Moniz, Universidade da Madeira 

Ana Maria Antunes, Universidade da Madeira 

Custódia Drumond, Universidade da Madeira 

Duarte Freitas, Universidade da Madeira 

Eduardo Fermé, Universidade da Madeira 

Elci Alcione, Universidade da Madeira 

Élvio Rúbio Gouveia, Universidade da Madeira 

Helder Lopes, Universidade da Madeira 

Isabel Fragoeiro, Universidade da Madeira 

Rui Proença Garcia, Universidade do Porto. 

(em actualização) 

 

Assistentes editoriais: 

Énio Freitas 

Joana Câmara 

Mónica Spínola 

 

 


