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Missão e objectivos  

A Revista EXEDRA, propriedade da Escola Superior de Educação de Coimbra, (ESEC) 

assume-se, tal como a etimologia do seu nome, como um espaço de encontro e conversa 

entre homens e mulheres de saber. Pretende servir a sociedade e a cultura portuguesas 

através da promoção do intercâmbio científico, académico e artístico entre instituições e 

elementos representantes da comunidade educativa nacional e internacional.

A EXEDRA aceita trabalhos académicos originais(1), sendo os artigos publicados, 
da exclusiva responsabilidade do (s) seu (s) autor (es). Os trabalhos situam-se nas áreas 
científicas da Educação/Formação, das Artes e Humanidades, da Comunicação e das 
Ciências Empresarias sob a forma de artigos, revisões de investigação e de críticas de 
literatura, sínteses, estudos de caso, comentários e ensaios.

Os artigos enviados pelos seus autores à EXEDRA serão objecto de apreciação, numa 
primeira fase, pelo Director e Conselho Científico da Revista e, numa segunda, serão alvo 
de avaliação por dois “referees” independentes e sob a forma de análise “duplamente 
cega”. Neste caso, a aceitação de um e a rejeição de outro obrigará a uma terceira 
consulta. 

A revista Exedra publica números genéricos com numeração sequencial de acordo 
com a sua periodicidade semestral e números temáticos extra-numeração.

Forma e preparação de manuscritos 

Os trabalhos podem ser escritos em português, espanhol, francês e inglês no formato 

Word, em Arial, corpo de letra 12, com duplo espaço, não devendo ultrapassar as 40 

páginas A4 (3 cm de margem). As notas, de fim de página, em Arial 10 com um espaço 

entre linhas, deverão figurar no final do trabalho. As figuras (em formato jpg, png, ou 

gif) no corpo do texto devem aparecer em numeração árabe pela ordem de apresentação 

do texto, com título curto na parte inferior e, a negrito, em Arial 10. Os quadros deverão 

ser incluídos no corpo do texto com título curto na parte superior, a negrito, em Arial 10, 

espaço simples e no mesmo formato das figuras. 

Os artigos devem ter um título conciso, ser acompanhados de um resumo de 

1000 caracteres, incluindo espaços, em Arial 10, espaço duplo, em português e em 

inglês, acompanhados das respectivas palavras-chave (4 a 6).  Os artigos devem ainda 

ser acompanhados da identificação do (s) autor (es) (nome, morada, mail e filiação 
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institucional).

Na primeira página do artigo (capa) deverão constar o título do artigo, o(s) nome(s) 

do(s) autor(es) (excluindo graus académicos), a filiação institucional, a morada e o mail. 

Deve também ser indicada em qual das áreas científicas da revista o manuscrito se insere: 

Educação/Formação, Artes e Humanidades ou Comunicação e Ciências Empresarias.

Referências bibliográficas

A lista de referências bibliográficas deverá ser incluída no final do texto, em Arial 

10. No caso de mais de três autores devem ser todos indicados (não utilizar a expressão 

“et al”). A lista deverá ser organizada por ordem alfabética dos apelidos dos autores 

obedecendo ao formato dos seguintes exemplos:

a)  Livro: Bandura, A. (1977). Social learning theory. Oxford: Prentice-Hall.

b) Referências de artigos on-line: Kuhn, P.S. (1987). Alternative paradigms. 

Journal of Teaching, 34 (3), 7-56. Consultado em Janeiro 2005, htpp://www.apa.org/

journals/kuhn.html 

c) Capítulo de livro: Hughes, D. & Galinsky, E. (1988). Balancing work and family 

lives: research and corporate applications. In A. E. Gottfried & A. W. Gottfried (Eds), 

Maternal employment and children’s development (pp. 233-268). New York: Plenum.

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

1986 to 2000. The Career Development Quarterly, 37, 31-38.

Para esclarecer os casos não considerados nestes exemplos, os autores deverão 

consultar as normas de publicação da American Psychological Association (APA), última 

versão.

Citações

As citações deverão ser apresentadas com indicação de autor, data e localização 

(página).  

Submissão de artigos para publicação

A submissão de artigos para a EXEDRA deverá ser efectuada via e-mail,  anexando o 

ficheiro contendo o manuscrito em processador de texto Microsoft Word (*.doc) com as 

figuras e quadros numeradas de acordo com o formato solicitado
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Editorial

Com a publicação do número 6 da EXEDRA chega ao fim um ciclo de trabalho e de 

crescimento desta revista.

Ao longo dos últimos dois anos, assistimos ao amadurecimento deste projeto 

editorial, erguido dos sonhos, com a vontade, o empenho e a dedicação de todos os que 

contribuíram para estes números.

Ora, neste momento de transição do corpo editorial, queremos reconhecidamente 

agradecer a todos os que possibilitaram o arranque deste projeto. Em especial, desejamos 

manifestar a nossa gratidão a todos os autores que, ao longo destes números, deram o seu 

contributo, e fizeram desta revista um espaço de discussão e de diálogo vivo e regular.

Foram eles que nos permitiram alcançar uma das metas de maior relevo para uma 

publicação deste género: a partilha de saber e de conhecimento. De igual modo, desejamos 

à direção vindoura, os maiores sucessos, para que esta publicação possa prosseguir os 

objetivos e os desígnios a que se propôs.

Estes agradecimentos ficariam inconclusos se não mencionássemos os contributos da 

comunidade docente e os apoios disponibilizados pela Presidência da ESEC que, desde 

o primeiro momento, possibilitaram a germinação e o crescimento desta linha editorial. 

Com particular ênfase, expressamos também o nosso reconhecimento e agradecimento 

aos membros da Comissão Editorial (Margarida Paiva Oliveira, José Pacheco e Carla 

Matos Dias), cujo contributo foi inestimável e essencial ao desenvolvimento deste projeto 

editorial.

Em seis números regulares, a EXEDRA deu visibilidade a vários estudos e linhas 

investigativas sobre diferentes temas e assuntos técnico-científicos, disseminados por 

distintas áreas do saber cumprindo, assim, uma dos desígnios desta revista que é a de 

albergar contributos teóricos ecléticos e diversificados. Pudemos, ainda, dar à estampa 

seis números especiais que, de sobremaneira, enriqueceram esta publicação ainda tão 

jovem. Esses trabalhos, de vocação específica, deram voz e luz a iniciativas e a eventos 

científicos de grande relevo, quer no plano nacional, quer internacional.

De facto, uma das prioridades que esta direção ambicionava alcançar prendia-se com 

a abertura deste espaço de partilha de conhecimentos a uma esfera internacional de 

autores e de investigadores. Uma parte desse objetivo foi alcançada e será amplamente 

desenvolvida, por certo, em edições futuras. De igual modo, trilhámos um percurso lento 

mas seguro no que concerne a constituição de um corpo de revisores externos e pudemos 

encetar, ainda, algumas parcerias que possibilitarão, no futuro, a indexação da EXEDRA 



em bases e repositórios bibliográficos internacionais.

É, pois, com satisfação que através da publicação de um novo número regular 

encerramos este ciclo inicial da Revista, com a convicção de que a nova direção alcançará 

a maturidade e consolidação que todos desejamos para a EXEDRA.

Ana Maria Sarmento Coelho

Francisco José Rúbio 

Maria Cláudia Andrade 

Pedro Balaus Custódio 


