
INFORMAÇÃO PARA AUTORES 

Em conformidade com a política editorial do Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales, na revista se vão publicar artigos científicos em língua espanhola, 

portuguesa e inglesa. 

A aceitação dos textos para sua publicação depende de uma avaliação positiva por dois peritos 

externos em regime de duplo anonimato.   

Os artigos devem cingir-se aos seguintes requisitos formais e editoriais: 

1.  O formato *.docx, *.doc o *.rtf.; extensão máxima do texto de 40.000 caracteres, juntamente com 

as notas de rodapé e referências bibliográficas; resenhas de livros não devem exceder 10.000 

caracteres; tipo de fonte Times New Roman, 12 pontos no corpo do texto e 10 pontos nas notas de 

rodapé e referências bibliográficas; espaçamento 1.5. 

2.  O artigo deve ser dividido em seções, incluindo a introdução e as conclusões. Os títulos das seções 

do texto serão alinhados à esquerda, sem numeração ou tabulação. A introdução do artigo deve 

fornecer ao leitor os seguintes dados: importância do tópico, antecedentes conceituais ou históricos 

do tópico, definição do problema, objetivos que devem estar em sintonia com a pergunta da 

pesquisa. As seções a seguir explicam: métodos, resultados e conclusões. 

3.  O título do artigo na língua do artigo e em inglês; o nome e sobrenome do autor; a afiliação 

institucional e seu endereço postal; o endereço do correio eletrónico institucional; uma breve 

informação sobre o autor; o número de identificação do autor ORCID. 

4.  O resumo (de 600 caracteres no máximo) na língua do artigo e outro em inglês, ou em espanhol 

(em caso do artigo escrito em inglês); palavras-chave (3-6) na língua utilizada no artigo, separadas 

por vírgulas. O resumo deve expressar claramente o objetivo principal do estudo e a hipótese 

proposta, declarar todos os aspetos essenciais da metodologia e dos materiais utilizados na 

investigação, descrever os principais resultados, indicar as conclusões com precisão. 

5.  As referências bibliográficas deverão respeitar as regras de publicação da APA e ser listadas em 

ordem alfabética. A descrição deve incluir: o sobrenome e a inicial do nome do autor/dos autores; o 

ano da publicação entre parênteses; o título do trabalho em itálico; o local da edição; o nome do 

editor; o número do volume e o número DOI no caso de publicações que o possuem. 

Exemplos: 

Livros: 

Mainwaring, S. & Pérez-Liñán, A. (2013). Democracies and Dictatorships in Latin America. Emergence, 

Survival, and Fall. New York: Cambridge University Press. 

Capítulos de livros: 

Alcántara Sáez, M. & Tagina, M. L. (2011). Las elecciones del bicentenario: un análisis comparado. Em 

M. Alcántara Sáez, M. L. Tagina (Eds.), América Latina: política y elecciones del bicentenario (2009-

2010) (pp. 1-30). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

Artigos em revistas: 

Altman, D. (2005). Democracia directa en el continente americano: ¿Autolegitimación 

gubernamental o censura ciudadana?. Política y Gobierno, vol. XII, no. 2, pp. 203-232. 



Documentos eletrônicos: 

Shifter, M. (19 de agosto de 2011). Liderazgo político y gobernabilidad democrática en América 

Latina y Colombia. Los desafíos de la democracia en América Latina. Inter-American Dialogue. 

Recuperado em 15 de maio de 2015, de 

http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=2080&mode=print 

 6.  As notas de carácter explicativo ou polémico devem aparecer ao pé da página; as referências 

bibliográficas no corpo do texto devem ser colocadas entre parênteses e incluir o sobrenome do 

autor, o ano de publicação e indicar a página (Altman, 2005, p. 203) /as páginas (Altman, 2005, pp. 

203-232). 

7.  As citações textuais de menos de 40 palavras serão escritas imersas no texto e entre aspas, sem 

itálico. As citações com mais de 40 palavras são escritas separadamente do texto, com recuo à 

esquerda aplicado ao parágrafo e sem aspas ou itálico no Times New Roman 11. 

8.  Os gráficos y tabelas (em preto e branco) devem ser editáveis e preparados em formato MS 

Windows. 

Os artigos deverão ser enviados via internet pelo seguinte endereço eletrônico da Editora-Chefe: 

 Profa. Dra. Katarzyna Krzywicka 

katarzyna.krzywicka@umcs.edu.pl ou anuario.latinoamericano@umcs.pl 

O escritório da revista se localiza em: 

Faculdade de Ciências Políticas e Jornalismo da Universidade Maria Curie-Skłodowska 

Ul. Głęboka 45, gabinete A.5.61. 

20-612 Lublin, Polônia 

 


