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Projecto integrante da Linha de Investigação em Assuntos do

Maria Scientia

Mar (LIAM) da Área Científica de Estudos Europeus do

Um projecto da Linha de

Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica

Investigação em Assuntos do Mar da

Portuguesa, a Revista Científica Electrónica Maria Scientia é uma

Área Científica de Estudos Europeus

publicação electrónica, de cariz científico, dedicada aos Assuntos
do Mar, que tem como objectivos:

do Instituto de Estudos Políticos da
Universidade Católica Portuguesa.

– promover o conhecimento sobre os Assuntos do Mar em
geral e, em particular, o trabalho desenvolvido no âmbito
da presente Linha de Investigação.

– ser um espaço de produção científica de elevada
qualidade, no domínio dos Assuntos Marítimos,

– possibilitar a divulgação quer da investigação realizada
por autores portugueses e/ou lusófonos quer por autores

Conselho Científico
Prof. Doutor João Carlos Espada
Prof. Doutor Eduardo Lopes Rodrigues
Almirante Nuno Vieira Marias

estrangeiros que se dediquem ao estudo destas temáticas.
Vice Almirante António Rebelo Duarte

A Revista Maria Scientia pauta-se pelos elevados padrões de
exigência em uso nas revistas científicas internacionais, sendo
por isso todos os artigos submetidos para publicação objecto de
peer reviewing por parte do Conselho Científico da publicação.

Prof. Doutora Maria da Glória Garcia
Prof. Doutora Elisabete Azevedo-Harman
Prof. Doutor Álvaro Garrido
Prof. Doutora Sónia Ribeiro

Com vista a facilitar a divulgação internacional da produção
científica publicada pela Revista Maria Scientia, aceitam-se para

Mestre Maria Fernandes

publicação artigos escritos em Língua Portuguesa e Inglesa,
sendo que, obrigatoriamente, todos os artigos devem ter pelo

Um projecto co-financiado pela

menos o título, o resumo e os descritores/palavras-chave escritos
em Inglês (ou nas duas línguas, no caso de artigos em
Português).
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Revista Científica Electrónia Maria Scientia: Normas de Publicação

1. São aceites para publicação artigos

6. O artigo deve ser elaborado no Editor de

originais, de cariz científico, que

Texto MS Word com a seguinte formatação:

contribuam para o conhecimento dos

todas as margens de 2 cm; fonte Arial ou

Assuntos do Mar, nas diferentes áreas de

Times New Roman, tamanho 12, com

investigação contempladas pela LIAM, a

espaçamento entrelinhas de 1, 5 pt.

saber: Poder Marítimo e Economia na UE,
Direito Internacional do Mar, Geopolítica
e Prospectiva dos Oceanos, Políticas

7. Página Inicial: Deverá conter os seguintes
dados e na seguinte ordem:

Públicas ancoradas no Mar.
1) título do artigo (conciso mas
2. Os artigos devem ser submetidos

informativo e em Português e Inglês);

unicamente por via electrónica,

2) nome do (s) autor (es), indicando para

através do endereço

cada um deles o (s) título (s) universitário

investigacao.mar@iep.lisboa.ucp.pt

(s), ou cargo (s) ocupado (s), nome do
Departamento e Instituição aos quais o

3. Os artigos devem conter até 10 mil
palavras e respeitar as normas abaixo

trabalho deve ser atribuído, Cidade,
Distrito e endereço electrónico;

descritas, no que se refere a bibliografia e
elementos complementares ao texto.

3) resumo, abstract (português e inglês);
4) descritores nestes dois idiomas.

4. De modo a garantir o rigor e
transparência do processo de revisão

A LIAM poderá prestar apoio na tradução

científica dos artigos submetidos para

e/ou revisão dos artigos de autores cuja

publicação, o texto não deve conter

língua nativa não seja o Inglês ou o

qualquer referência que possa permitir a

Português.

sua identificação. No acto de submissão,
devem ser enviados dois ficheiros

8. Resumos e Descritores: o resumo terá que

separados, um identificado como “página

ter, no máximo, 150 palavras. Sempre que

inicial”, que deverá conter os elementos

aplicável, deve conter: objectivo da

abaixo referidos; e um outro ficheiro com

investigação, metodologia, procedimentos

o artigo integral a publicar, sem qualquer

de selecção dos participantes do estudo,

elemento identificativo do(s) seu(s)

principais resultados e conclusões.

autor(es).

Deverão ser destacados os novos e mais
relevantes aspectos do estudo.

5. O(s) autor(es) deverão incluir ainda, no
processo de submissão, uma pequena

Seguidamente ao resumo incluir 3 a 5
descritores.

nota curricular, a enviar em ficheiro
autónomo.

2/4

Artigos de periódicos

9. Ilustrações, abreviaturas, símbolos e
notas de rodapé: as tabelas, quadros e

Sudres J. La créativité des adolescents: de

figuras (fotografias, desenhos, gráficos,

banalités en aménagements.

etc) devem ser numeradas

Neuropsychiatr Enfance Adolesc. 2003; 51,

consecutivamente, com algarismos

49–61.

árabes, na ordem em que foram citadas
no texto. Para ilustrações extraídas de

A exactidão das referências é de

outros trabalhos, previamente

responsabilidade dos autores.

publicados, os autores devem enviar a
respectiva autorização. O título e resumo
não devem conter abreviaturas. Devem

11.

Aspectos Éticos: A LIAM encara com
grande preocupação questões éticas

evitar-se notas de rodapé.

relacionadas com o plágio, falsificação de
dados ou fabricação de resultados. A

10. Citação de Referências Bibliográficas:

Direcção da Revista Maria Scientia

As referências devem ser numeradas

envidará todos os esforços para garantir a

forma consecutiva de acordo com a

autenticidade, veracidade e fiabilidade dos

ordem em que forem mencionadas pela

conteúdos nesta publicados. Não obstante,

primeira vez no corpo de texto.

a responsabilidade pelas afirmações e

Identificar as referências no texto por

dados apresentados nos artigos cabe aos

números árabes, entre parêntesis e

respectivos autores. Assim, quando o

superiores à linha. Quando se trate de

artigo for aceite para publicação, os

citação sequencial os números devem

autores deverão assinar uma declaração de

separar-se por traço (ex: 1-3) e quando

honra, atestando que se trata de um artigo

intercalados, por vírgula (ex: 1, 3, 9).

original.
12.

Tipos de Artigos aceites pela Revista

Exemplos de Listagem das Referências:
1)Investigação/Revisões Sistemáticas da
Livros
Martin R. La psicología de humor: un
enfoque integrador. Madrid: Orión
Ediciones, S. L.; 2008.
Capítulo de livro

Literatura: trabalho de investigação,
inédito e que contribua para o
desenvolvimento do conhecimento em
Assuntos Marítimos, no âmbito das quatro
áreas de investigação acima referidas. Este
tipo de artigos deve conter, pelo menos,
Introdução; Objectivos; Revisão da

Simons C, McCluskey-Fawcett K, Papini

Literatura; Método; Resultados; Discussão

D. Theoretical and functional

e Conclusões.

perspectives on the development of
humor during infancy childhood, and

2) Artigo de Revisão: Revisão teórica de

adolescence In: Mahemow K, McCluskey-

literatura actual e relevante para o

Fawcett K, McGhee P. (Eds). Humor and

conhecimento da área científica em

aging. Orlando: Academic Press; 1986. p.

questão.

53-80.
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3) Reflexão/Relato de experiência:

electrónico indicado. Nessa altura, é

aceitam-se estudos de caso, reflexões ou

solicitado ao(s) autor(es) o preenchimento

experiências sobre estratégias inovadoras

e assinatura da declaração de cedência dos

ou questões eticamente dilemáticas, que

direitos de publicação do artigo, bem como

possam conduzir à reflexão sobre a

da declaração (ou declarações) de honra

evolução desta área de saber.

acima referida. Estes documentos devem
ser assinados, digitalizados e enviados por

13. Procedimentos de aprovação dos

via electrónica, devidamente

artigos: Recebido o artigo, este é

acompanhados por cópia do Cartão de

analisado face ao cumprimento das

Cidadão, Bilhete de Identidade ou

normas estabelecidas no presente

passaporte do(s) autor(es).

Regulamento, sendo devolvido se estas
não forem cumpridas. Quando aceite, o

Caso o artigo receba parecer positivo,

artigo passa por um processo de

assim que publicado é enviada a

avaliação de dois revisores, que emitem

declaração de publicação do artigo,

pareceres independentes. Quando existir

emitida pela LIAM, para cada um dos

discordância dos pareceres, um Membro

autores.

do Conselho Científico, que não esteja
envolvido em conflito de interesses,

15. Agradecimentos – Podem surgir de

emitirá o parecer definitivo. Se existirem

acordo com o desejo do(s) autor(es) e

alterações a efectuar ao artigo, estas serão

centram-se no agradecimento a

enviadas, como sugestão, para os autores.

pessoas/entidades que contribuíram,

Em caso de co-autoria deve ser bem

efectivamente, para o trabalho em causa,

explícita a contribuição de cada autor.

desde que estas tenham dado autorização
expressa.

14. O prazo de emissão de pareceres por
parte do Conselho Científico é de 90 dias.
Aquando da emissão do parecer, é dado
conhecimento do mesmo ao autor ou
autor principal, através do endereço

Para mais informações, contactar a LIAM através do endereço electrónico:
investigacao.mar@iep.lisboa.ucp.pt
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