
A apresentação dos artigos deve ser acompanhada de uma carta de declaração de originalidade e o 

compromisso de não apresentar simultaneamente em outro periódico assinado pelo (s) autor (es). 

Os artigos devem respeitar os padrões da APA, ajustando-se às seguintes diretrizes: 

 

Os artigos sobre pesquisa científica, atividades de ensino ou extensão ou que refletem sobre um 

problema ou tópico específico podem ter um comprimento máximo de 20 páginas, notas de até 15 

páginas e entrevistas, resenhas ou comentários sobre livros, publicações ou eventos científicos. até 

3 páginas. Este último se refere a publicações recentes de interesse da revista. Em todos os casos, 

o tamanho da folha será A4, espaçamento 1,5. O artigo deve ser enviado no formato Word, por e-

mail polifoniasrevistadeeduicación@gmail.com 

O artigo será encabeçado pelo título (em espanhol e inglês) e o nome completo do autor. Também 

incluirá 5 palavras-chave e um resumo (em espanhol e inglês) que não exceda 200 palavras. O título 

do artigo, o nome do (s) autor (es) e as seguintes informações serão colocados em uma capa, 

independentemente do texto: título profissional dos autores, se aplicável, associação institucional, 

cargo acadêmico, endereço postal, número de telefone e endereço eletrônico. Todas as páginas 

devem ser numeradas, incluindo a bibliografia, gráficos e tabelas. Notas e referências críticas devem 

estar no pé da página e respeitar os padrões internacionais para a publicação de artigos científicos. 

A bibliografia deve aparecer no final de cada artigo e será ajustada às seguintes condições: - Livro: 

sobrenome e inicial do autor em maiúsculas, ano da edição entre parênteses, título do livro em 

itálico, local da edição, editora. - Artigo da revista: sobrenome e nome do autor em maiúsculas, ano 

da publicação entre parênteses, título do artigo entre aspas, título da revista em itálico, volume, 

número da revista, data da publicação, páginas que o artigo inclui dentro a revista. - No caso de 

inclusão de tabelas, gráficos e / ou imagens, um título e numeração devem aparecer no texto: 

“Gráfico nº 1: xxxx”, um espaço em branco no qual a tabela, gráfico e / ou imagem ( mas sem 

colocação), e a fonte: "Fonte: xxxx" (se foram feitas pelo autor, devem dizer "Fonte: elaboração 

própria"). Tabelas, gráficos e / ou imagens devem ser enviados como arquivos separados do texto, 

em qualquer formato que os suporte. 

Recomenda-se que uma lógica hierárquica dos títulos seja respeitada da seguinte forma: Títulos: 

Arial, corpo 14, negrito Subtítulo 1: Arial, corpo 12, negrito Subtítulo 2: Arial, corpo 12, itálico Corpo 

do texto: Arial, corpo 11, normal Notas: Arial, corpo 10, normal Bibliografia: Arial, corpo 10 

Em relação às citações contidas no texto, os padrões da APA são tomados como referência: 

- As referências aos autores no texto devem ser feitas da seguinte forma: Nome do autor, vírgula, 

ano de publicação. Nos casos em que o nome do autor é mencionado, basta escrever o ano de 

publicação da obra mencionada entre parênteses. 

- Caso o trabalho tenha dois autores, a referência será feita da mesma maneira descrita acima, mas 

citando os dois autores. 

- No caso de três ou mais autores, todos serão citados na primeira vez em que seus trabalhos forem 

referenciados. Posteriormente, apenas o sobrenome do primeiro autor será utilizado, seguido pela 

sigla et al. e depois o ano de publicação. 



- Citações de quatro linhas ou menos podem ser seguidas no texto, usando aspas para indicar que 

é uma citação textual. No final da citação, o número ou número de página em que o texto original 

aparece será indicado entre parênteses. 

- Se o compromisso tiver mais de quatro linhas, o compromisso será marcado com um recuo de 1,5 

em cada lado. Este tipo de cotação não está entre aspas. No final da citação, o número ou os 

números da página em que o texto original aparece serão escritos entre parênteses. 

No caso de citações no texto, os seguintes critérios serão respeitados: as citações com menos de 40 

palavras serão colocadas no corpo do texto. Serão colocados entre aspas e seguidos do sobrenome 

do autor, do ano de publicação e do número ou número correspondente de páginas entre 

parênteses. Quando o autor citado integrar o parágrafo, apenas o ano e o número de páginas serão 

colocados entre parênteses. Citações com mais de 40 palavras serão destacadas em um parágrafo 

separado e centralizadas com um recuo de 2 centímetros em cada lado. As referências sem título 

serão incorporadas no parágrafo entre parênteses, especificando o autor e o ano de publicação da 

obra. 


