
Normas para submissão de artigos para a  

Revista Portuguesa de Educação Artística 

 

A Revista Portuguesa de Educação Artística (RPEA) aceita artigos sobre 

qualquer tema do domínio da educação artística, resultantes de investigação 

original ou de cariz ensaístico, preferencialmente numa das seguintes áreas: 

Educação Musical, Dança, Teatro, Artes Plásticas, Musicologia e História da 

Arte. 

São bem-vindos artigos provenientes de todos os Países de Língua 

Oficial Portuguesa e, em caso de especial relevância, podem ser aceites textos 

escritos em inglês. 

Os artigos propostos não podem ter sido objecto de qualquer outro tipo 

de publicação. Esta restrição não se aplica a notas de imprensa ou a resumos 

publicados no âmbito de reuniões científicas. 

Os manuscritos são inicialmente avaliados por membros da equipa 

editorial e os considerados adequados são submetidos ao parecer técnico de 

pelo menos dois revisores externos, seleccionados entre os membros do 

Conselho Científico da RPEA. A revisão é feita anonimamente, podendo os 

revisores propor a rejeição, aceitação sem modificações ou propor alterações 

de conteúdo ou de forma, condicionando a publicação do artigo às mesmas. Os 

pareceres da equipa editorial e dos revisores são comunicados ao(s) autor(es). 

A propriedade editorial dos artigos publicados é da RPEA. Uma vez 

aceites, os manuscritos não podem ser publicados textualmente ou em forma 

semelhante noutros locais, mesmo noutro idioma, sem o consentimento da 

RPEA. 

O(s) autor(es) mantêm os direitos de autor da sua obra, o que lhes 

permite: 

 

– publicar em parte ou na totalidade o seu artigo em livro, com a 

necessária referência à publicação do artigo; 

– utilizar figuras, tabelas e textos do seu artigo em outros trabalhos 

escritos pelo(s) autor(es), com a necessária referência à publicação do artigo; 



– incluir o seu artigo em compilações de textos para ensino, sempre que 

sejam distribuídos gratuitamente pelos estudantes ou disponibilizados em 

suporte informático de acesso livre, com intuito de ensino ou formação. 

 

Apesar dos editores e dos revisores envidarem esforços para assegurar 

a qualidade técnica e científica dos manuscritos, a responsabilidade final do 

conteúdo é dos autores, aos quais pertence a propriedade intelectual dos 

artigos.  

A submissão de artigos para a Revista Portuguesa de Educação 

Artística deve ser efectuada via e-mail. Os ficheiros devem ser enviados como 

anexo em processador de texto Microsoft Word.  

 Os trabalhos devem ser apresentados no formato Word, em Arial 12, 

com espaçamento duplo, não devendo exceder as 40 páginas A4. As notas, de 

fim de página, em Arial 10, devem ser incluídas no fim do trabalho. 

 As figuras, em formato jpg, png ou gif, no corpo de texto, devem surgir 

pela ordem em que são dispostas no mesmo, em numeração árabe, com título 

na parte inferior, a negrito, em Arial 10. Preferencialmente, as imagens devem 

ser enviadas também em ficheiros independentes, igualmente em anexo ao e-

mail, com qualidade mínima de 300 dpis, para permitir uma melhor qualidade 

gráfica. Os quadros devem estar no corpo do texto com título na parte inferior, 

a negrito, em Arial 10, espaçamento simples e no mesmo formato das figuras.  

 Os artigos devem ser acompanhados por um resumo de 1000 

caracteres, incluindo espaços, em Arial 10, espaçamento duplo, em português 

e em inglês, com as respectivas palavras – chave (4 a 6). 

 Na primeira página do artigo (capa) deve constar o título do mesmo, o(s) 

nome(s) do(s) autor(es) (excluindo graus académicos), a filiação institucional e 

o e-mail. Deve ainda ser indicada a área científica em que se enquadra: 

Educação Musical, Dança, Teatro, Artes Plásticas, Musicologia e História das 

Artes. 

 

 Referências Bibliográficas 

 

As referências bibliográficas devem ser incluídas no fim do texto, em Arial 10. 

Devem ser organizadas por ordem alfabética dos apelidos dos autores, 



respeitando os exemplos seguidamente indicados. Para os casos não 

considerados nos exemplos seguintes, os autores devem consultar a última 

versão das normas de publicação da American Psychological Association 

(APA).  

 

a) Livro: 

 

Swanwik, K. (1999). Teaching music musically. London: RoutledgeFalmer.  

 

b) Referências de artigos on-line: 

 

Samson, J. "Genre." em Grove Music Online. Oxford Music Online, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40599 

(consultado em 5 de Setembro de 2010). 

 

c) Artigo: 

 

Hoyt, K. B. (1988). “The changing workforce: a review of projections from 1986 

to 2000” em The Career Development Quarterly, 37, 31-38. 

 

Citações 

 

As citações no corpo de texto devem ser apresentadas com indicação de 

autor, data e localização (página). Por exemplo, (Gonçalves, 2008: 4). 

  

  


