
         

 
 
 

Revista de Estudos Científicos e Interdisciplinares  
da Universidade Lusófona da Guiné 

 
1 | Chamada para Artigos 
 

A Sintidus, revista de estudos científicos e interdisciplinares da Universidade Lusófona da 

Guiné anuncia a abertura para a submissão de trabalhos para o seu segundo número. Serão 

aceites trabalhos de qualquer área disciplinar e favorecidas abordagens que conjuguem 

várias lentes disciplinares para olhar a Guiné-Bissau. Serão aceites trabalhos inéditos que 

não tenham sido publicados noutro lado, artigos de investigação, comunicações curtas, 

ensaios fotográficos e resenhas críticas são os formatos esperados para submissão. A 

Sintidus será publicada em suporte físico e em formato digital. 
 

A chamada para artigos estará aberta de dia 1 de Abril a 15 de Maio de 2018. Os 

artigos poderão ser submetidos através de sintidus.revista@gmail.com ou entregues em 

suporte digital na sede da Sintidus na Universidade Lusófona da Guiné.  

 

2 | Sobre a Sintidus 
 

A Sintidus é uma revista científica e interdisciplinar que pretende divulgar estudos que se 

debrucem sobre a Guiné-Bissau ou sobre as conexões históricas e contemporâneas 

construídas entre o espaço guineense e os lugares materiais e imateriais que configuram o 

mundo. O nome Sintidus, forma pluralizada do termo sintidu, em kriol da Guiné, é um termo 

multidimensional cuja acepção alude à pluralidade de consciências, significados e direcções. 

É nessa multidimensionalidade que reside a resiliência, complexidade e pluralidade das 

geografias físicas, sociais e políticas da Guiné-Bissau e é aí que a Sintidus se pretende situar. 

A revista Sintidus foi fundada a 22 de Novembro de 2016 na Universidade Lusófona da 

Guiné em Bissau e bocadu n’bocadu dialogará, pela escrita, diversos pensamentos, 

argumentos e experiências de arquivo, laboratório ou campo. 
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O primeiro número da Sintidus saiu online a 22 de Janeiro de 2018 e os artigos estão 

disponíveis em acesso livre em http://sintidus.blogspot.com/p/artigos.html. Este primeiro 

número inclui quatro artigos de investigação, uma comunicação curta, uma recensão e um 

ensaio fotográfico. A versão em suporte físico será publicada brevemente. 

Com esta revista propomos divulgar as perspectivas de quem estuda, observa e discute 

problemáticas ancoradas nos vários tempos e extensões geográficas da Guiné-Bissau. Não 

estando balizada em nenhuma disciplina específica consideramos que a Sintidus se propõe a 

usar várias lentes para discutir o concreto e o conceptual. É uma revista generalista que 

aceita trabalhos de ciências naturais, sociais, humanidades e estudos artísticos e que 

assegura acompanhamento editorial adequado às necessidades de cada manuscrito em 

revisão. Desejamos ilustrar o cruzamento de disciplinas, saberes e ciências pelo que artigos 

que promovam estes diálogos serão priorizados. A investigação e análise crítica cravam-se 

de diferentes significados, direções e consciências — as três ideias expressas no 

termo sintidu, em Kriol.  A revista homónima do termo pretende fazer representar a 

pluralidade de visões e perspectivas e divulgá-las na forma escrita para que este modo de 

partilha se aproxime da diversidade que caracteriza a oralidade guineense. 

 

 

 

3 | Instruções para Autores 
 

Os artigos deverão ser escritos em português, em formato Times New Roman, tamanho 

11, parágrafo duplo, margens de 2 cm, linhas numeradas à esquerda e páginas numeradas. 

As informações para cada tipo de artigo estão apresentadas abaixo. A estrutura geral dos 

trabalhos será título, resumo, palavras-chave, introdução, métodos, resultados, discussão, 

agradecimentos, referências bibliográficas. O(s) título(s) deverá/deverão ter no máximo 25 

palavras e os resumos não devem ultrapassar 150 palavras. As palavras-chave devem ser 

indicadas depois do resumo e compreender 5 a 7 termos. Resumos em inglês e kriol 

(opcionais) podem ser enviados num documento à parte. O nome da(s)/do(s) autora(s) e 

autore(s) deve ser apresentado como irá aparecer no documento, sendo admitido um 

máximo de três nomes por autor. A afiliação da autor(a)s e/ou autor(es) deverá aparecer 

depois do nome, seguido de vírgula. Autores independentes, ou seja, sem afiliação, podem 

identificar-se como investigadora, investigador ou artista independente, ou outro.  
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3.1 | Tipo de manuscritos: 

 
Artigo de investigação 

Este formato corresponde à apresentação de um trabalho de investigação ou de revisão 

bibliográfica aprofundado. Deve ser apresentado no máximo em 30 páginas (Times New 

Roman, tamanho 11, parágrafo duplo, margens de 2 cm), incluindo todas as suas 

componentes, do título às referências bibliográficas. 

 
 
Comunicações curtas 

Este formato corresponde à apresentação de resultados e análise preliminares e/ou 

contribuições de interesse imediato. Deve ser apresentado no máximo em 15 páginas (Times 

New Roman, tamanho 11, parágrafo duplo, margens de 2 cm), incluindo todas as suas 

componentes, do título às referências bibliográficas. 

 

Recensão 

Trabalho de discussão crítica de um artigo ou livro publicado recentemente ou que se 

considere relevante para analisar determinada situação, contexto ou conceito actual.  Deve 

ser apresentado no máximo em 10 páginas (Times New Roman, tamanho 11, parágrafo 

duplo, margens de 2 cm). Não é necessário resumo. 

 

Ensaio fotográfico 

Estes trabalhos devem focar-se nos aspetos visuais do tópico estudado e constituir uma 

série de fotografias/imagens que ilustrem um argumento, um conceito, uma história. O 

título e resumo devem seguir as instruções dadas acima, ao que se seguem a introdução, a 

série de fotografias e a conclusão. A introdução e conclusão devem perfazer um número 

máximo de 1000 palavras. Podem ser apresentadas até 10 fotografias numeradas (“Figura 

1”). A cada fotografia deve ser anexado um texto de até 100 palavras que ilustra o que o 

autor pretende fazer notar com cada imagem. As fotografias devem ter resolução 

apropriada ao intuito do trabalho, sendo aconselhável as de alta resolução.  
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3.2 | Revisão dos manuscritos 

A revisão dos artigos é duplamente anónima (double-blinded), ou seja, cada artigo é 

enviado a revisores que não terão acesso aos nomes dos autores, assim como os autores não 

terão acesso aos nomes dos revisores. Aquando da submissão é necessário que não seja 

possível identificar os autores no corpo do texto e que todos os artigos contenham na 

página inicial (página 1): título, autores, afiliação dos autores, e-mail de cada autor (ou pelo 

menos do autor correspondente) e agradecimentos. Esta página não será enviada aos 

revisores. O título deverá ser repetido na página 2, antes do resumo, seguido do resto do 

texto. O autor é livre de sugerir árbitros que considere terem experiência adequada para 

rever o trabalho submetido. A coordenação não fica contudo obrigada a seguir estas 

sugestões. O anonimato entre autor(es) e revisores será levantado em situações de 

reclamação em que se suspeite de falta de idoneidade e/ou desrespeito pelos direitos 

autorais alheios e sempre após deliberação do conselho editorial da Sintidus. 

 

3.3 | Referências bibliográficas 

A lista de referências bibliográfica deve ser composta somente pelas referências 

efetivamente utilizadas no texto. A cordenação pode providenciar revisão da formatação das 

referências bibliográficas mas a exatidão sobre o seu conteúdo é da inteira responsabilidade 

das(s)/do(s) autora(s) e/ou autor(es) dos textos. O estilo de apresentação de citações e 

referências são semelhantes ao estilo da APA (American Psycological Association).  

As referências utilizadas para citações indirectas referenciadas ao longo do texto devem 

aparecer na forma (Apelido(s), Ano), exemplo, (Indjai, 2005). No caso de o trabalho 

referenciado tiver sido escrito por dois autores deve usar-se um “&” entre os dois apelidos, 

e.g. (Indjai & Gomes, 2005). Caso o trabalho referenciado compreenda mais do que dois 

autores, cita-se apenas o primeiro autor seguido de “et al.”, e.g. (Indjai et al., 2005). No caso 

de citações directas ou literais aplicam-se as regras acima sendo que terá de se adicionar a(s) 

páginas onde consta a informação citada, e.g. (Indjai, 2005, p.5). Citações directas com mais 

do que 30 palavras devem aparecer com espaçamento das margens de 4 cm e espaçamento 

simples entre linhas. Citações de citações são referidas como no exemplo (Indjai, 2003 como 

citado em Sanha 2018).  

  

4 Sintidus 
       ISSN (online): 2616 – 3233 | ISSN (print): 2616 – 3225 

http://sintidus.blogspot.com/ 



         

As referências bibliográficas deverão ser organizadas por ordem alfabética e em função 

dos modelos seguintes: 

Livros 

 [Apelido do autor(es)], [Inicial do(s) primeiro(s) nome(s)]. [(ano)] [Título do livro] [Local 

da publicação]: [Editora]. 

Por exemplo: 

Mendy, P.M.K. (1994). Colonialismo português em África: A tradição de resistência na 

Guiné-Bissau (1879-1959). Bissau: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa. 

Capítulos de livros 

 [Apelido do autor(es)], [Inicial do(s) primeiro(s) nome(s)]. [(ano)] [Título do capítulo] 

Em: [Inicial do(s) primeiro(s) nome(s)], [Apelido do editor] (Ed.). [Título do livro]. [Local da 

publicação]: [Editora], pp. [Página inicial do capítulo]-[Página final do capítulo]. 

Por exemplo: 

Descola, P. (1996). Constructing natures, symbolic ecology and social practice. Em: P. 

Descola, G. Palsson (Ed.). Nature and society: anthropological perspectives. Londres, Nova 

Iorque: Routledge, pp. 82-102. 

Artigos 

 [Apelido do autor(es)], [Inicial do(s) primeiro(s) nome(s)]. [(ano)] [Título do artigo] 

[Nome da revista] [Volume]([Número]): [Página incial do artigo]-[Página final do artigo]. 

Por exemplo: 

Cruz, D. F. V. Standaert, A. (1989). Estudos pedológicos em vales estuarinos com vista à 

construção de barragens orizícolas. Boletim de Informação Científica e Técnica 2(4): 1–8. 

Teses 

[Apelido do autor(es)], [Inicial do(s) primeiro(s) nome(s)]. [(ano)]. [Título da tese]. [Tipo 

de tese], [Universidade], [Local da defesa da tese].  

 

 

5 Sintidus 
       ISSN (online): 2616 – 3233 | ISSN (print): 2616 – 3225 

http://sintidus.blogspot.com/ 



         

Por exemplo: 

Catarino, L. (2004). Fitogeografia da Guiné-Bissau. Dissertação de doutoramento, Instituto 

Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa, Portugal. 

Artigos na Internet 

[Apelido do autor(es)], [Inicial do(s) primeiro(s) nome(s)]. [(ano)]. [Título]. 

[Editora/Organização], [Link]: [Acedido em [data]]. 

Por exemplo: 

Aston, B. (2015). Demonstration farms prove popular among Laikipia farmers. ALIN News. 

Disponível em: http://www.alin.or.ke/i/Demonstration%20Farms%20Prove%20Popular%20 

Among%20Laikipia%20Farmers [Acedido em 12 de Março de 2016]. 

 

3.4 | Outros elementos de formatação: tabelas, figuras, unidades, títulos 

Ao longo do texto, os títulos de textos, documentos, filmes, etc, devem ser apresentado 

com em minúsculas com excepção da primeira letra da primeira palavra e em itálico ou 

entre aspas. Palavras noutra língua que não a do texto devem aparecer em itálico. 

Não devem existir mais do que três níveis de titulação: título, sub-título, infra-título. A 

sua distinção é feita através da formatação e não através de índices numérioces (e.g. 2.3.1). 

Acrónimos podem ser usados após a indicação do seu significado por extenso. 

Grandezas numéricas até dez, inclusivé, devem ser apresentadas por extenso e os 

restantes em algarismo. Devem ser usadas medidas do sistema internacional (e.g. 10 km, 5 

g).  

Todas as figuras, imagens, desenhos mapas, etc, devem ter uma legenda em formato 

“Figura 1”, “Figura 2”, e assim sucessivamente em baixo do elemento gráfico ao qual se 

refere. Todas as tabelas devem ter uma legenda em formato “Tabela 1”, “Tabela 2”, e assim 

sucessivamente, posicionada acima do elemento ao qual se refere. 

 

6 Sintidus 
       ISSN (online): 2616 – 3233 | ISSN (print): 2616 – 3225 

http://sintidus.blogspot.com/ 

http://www.alin.or.ke/i/Demonstration%20Farms%20Prove%20Popular%20%20Among%20Laikipia%20Farmers
http://www.alin.or.ke/i/Demonstration%20Farms%20Prove%20Popular%20%20Among%20Laikipia%20Farmers

