
A Revista Sensos é uma publicação semestral do inED:«http://ined.ese.ipp.pt/».
São aceites manuscritos em Português, Galego, Espanhol, Francês e Inglês.
Os manuscritos devem ser enviados em formato digital (Word e PDF) para o endereço 
electrónico indicado em cada Chamada de Artigos ou para a diretora do inED,
 Manuela Ferreira: «manuelaferreira@ese.ipp.pt».

Cada manuscrito é sujeito a avaliação cega, da responsabilidade do Conselho Editorial. 
Cabe aos organizadores de cada Número da Revista a decisão �nal quanto à publicação.
Os autores receberão os relatórios de avaliação do seu manuscrito.
Os autores terão direito a um exemplar do número da Sensos em que colaboram.
Os direitos de autoria e de divulgação dos artigos publicados revertem para a Sensos.
Os manuscritos devem incluir no topo da primeira página: título do manuscrito; 
nomes de autor/a/es/as e respetiva �liação institucional. Devem seguir-se:. Resumo, não excedendo 100 palavras. Palavras-chave, num máximo de 5.. Se a língua usada for outra: versão em inglês do Resumo e das Palavras-chave.
Os textos deverão ser entregues em Times New Roman, corpo 11, com espaçamento 
de 1,5 linhas.
¶ Extensão máxima dos manuscritos:
› De um modo geral, não devem exceder 6000 palavras.
› No caso especial das recensões, não devem exceder 1500 palavras.

¶ Figuras (grá�cos, quadros, fotogra�as e similares):
› Para efeitos da contagem acima referida, cada Figura corresponde a 300 palavras.
› Dimensões máximas: altura – 15 cm; largura – 10 cm.
› Não são aceites �guras com cores.

¶ Cada �gura:
› Deve ter designação coerente e ser numerada sequencialmente.
› Deve ter uma chamada no corpo do manuscrito, acompanhada da respetiva 
legenda escrita em Times New Roman, corpo 10, negrito. 
› Deve ser enviado em �cheiro separado, em formato .jpeg ou .dps, com um nome igual 
ao utilizado na chamada (Ex.: Grá�co 4.dps, Quadro 2.jpeg, Figura 5.dps, Fotogra�a 3.jpeg)

As referências bibliográ�cas devem ter como referência as normas da APA —
http://www.apastyle.org — e constar no �nal do manuscrito, por ordem alfabética. 
No caso de recensão, a obra recenseada deverá ter também referência completa no 
corpo do texto.
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