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SUBMISSÃO  

 

NORMAS EDITORIAIS 
1. Os e as autoras devem remeter os originais em galego, castelhano ou 
português - que devem ser inéditos- à redação da revista, indicando um 
endereço de contato e/ou endereço de e-mail. Recomenda-se que os textos 
tenham relevantes contribuições no âmbito educacional e ambiental, com 
originalidade e o rigor teórico. Cada artigo é examinado por, pelo menos, um 
membro do Conselho Científico ou especialista, que pode emitir recomendações 
pertinentes. Os autores e autoras serão informados sobre a publicação de seu 
trabalho. 
 
2. A extensão dos trabalhos não deve exceder as 10 páginas, incluindo quadros, 
fotografias, resumo, bibliografia etc. Os originais devem ser em enviados em 
Word, Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento simples. Eles 
devem ter um breve resumo (até 200 palavras) em galego, castelhano ou 
português e em inglês, acompanhado de até 5 palavras-chave em dois dos 
idiomas eleitos. 
 
3. As citações no texto devem vir entre aspas, seguidas dos sobrenomes das/dos 
autores(as), ano da publicação e página(s). Ao final do trabalho serão incluídas 
as referências bibliográficas, por ordem alfabética, que deverão adotar a 
seguinte modalidade: 
 

a. Livros: Sobrenome(s) e, iniciais ou o nome dos autor(es), separado por 
vírgula, data de edição entre parênteses, dois pontos, título do livro em 
itálico, ponto, local de edição, vírgula, editorial, ponto. Se há dois ou mais 
autores(es), irão separados entre si por ponto e vírgula. 
 
b. Revistas: Sobrenome(s) e nome do/a(s) autor/a(s) separado por vírgula, 
data de edição entre parênteses, dois pontos, o título do artigo entre aspas, 
vírgula, "em", seguido do nome da revista em itálico, vírgula, número da 
revista, vírgula, e p. que compreende o trabalho na revista. Se há dois ou 
mais autores, estes irão separados entre si por ponto e vírgula. 
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c. As notas são numeradas consecutivamente ao final de cada página. 
Evitar o número excessivo de notas explicativas. 
 
d. Os esquemas, desenhos, gráficos, fotografias etc. devem se apresentar 
em preto e branco, devidamente enumerados conforme anunciado no texto. 

 
4. Os originais podem escrever em galego, castelhano ou português e serão 
publicados em galego ou português. 
 
5. O Conselho de Redação reserva-se o direito de introduzir as modificações que 
considere oportunas na aplicação das regras publicadas. Os originais enviados 
não serão devolvidos. Os textos que não estiveram de acordo com a linha 
editorial ou as normas gerais não serão aceitos. 
 
6. O artigo deve ser enviado em formato word, por e-mail, para: 
ealusofono@gmail.com 
 

 
 


