
 

 

  

 

 CHECKLIST DE AUTOVERIFICAÇÃO  
 
 

1. ESTRUTURA DO ARTIGO 
 

        Tipo 
 

☐ Artigo de revisão 
☐ Artigo de investigação empírica 

☐ Artigo teórico/ensaio 
 
             Informação dos autores 

☐ A identificação dos autores com o    
respetivo nome, habilitações, categoria 
profissional, instituição onde trabalham, 
contacto telefónico, ORCID e contributos 
dos autores para o artigo. 

 

Título 
☐ Escrito em português, inglês e 
espanhol. 
☐ Máximo 12 palavras. 

 
Resumo 

☐ Escrito em português, inglês espanhol. 
☐ Inclui descrição das secções: 
enquadramento, objetivos, metodologia, 
resultados e conclusão. 
☐ Máximo 200 palavras. 

 
Palavras-chave 

☐ No máximo 4 palavras-chave em 
português, espanhol e inglês. 
☐ Estão transcritas de acordo com os 
descritores MeSH (pesquisa em 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.h 
tml e/ou http://decs.bvs.br/) 
 

             Formatação do texto 
☐ O texto apresenta uma estrutura com 
todas as secções, conforme está descrito 
na Revista, em função do tipo de artigo. 
☐ Está em formato A4 Word, justificado, 
letra Calibri, tamanho 11, espaço 1,5. 
☐ Está sem erros semânticos e 
morfológicos e em coerência com o acordo 
ortográfico. 
☐ Sem negritos e sublinhados, nem 
variação de tipo de letra, fundos de cor. 
☐ Tem no máximo 15 páginas. 
☐ Sem notas de rodapé. 
 
 
 

 
 
Tabelas e figuras 
☐ São apenas os necessários para a 
compreensão do artigo. 
☐ Tabelas com título em cabeçalho e 
figuras com o título em rodapé de acordo 
com o estilo APA. 
☐ A apresentação dos dados, resultados e 
o formato dos símbolos da linguagem 
estatística devem ser claros. 
☐ Estão numeradas por ordem de 
inclusão no texto, em função de cada tipo. 
☐ As figuras são legíveis e com indicação 
da fonte (o formato deverá ser em JPG ou TIF 
e ter no mínimo 200 DPI de resolução). 

 
        Citações 

☐ Todos os autores citados constam da 
lista de referências bibliográficas. 
☐ Todas as citações literais e paráfrases 
cumprem as normas American Psychological 
Association (APA). 

 
        Referências 

☐ Foram elaboradas de acordo com a 
norma APA. 
☐ Não deve ultrapassar 20 referências 
(excepto artigos de revisão). 
☐ Permitem colocar em evidência as 
publicações mais representativas do “estado 
da arte” do tema em estudo 
(preferencialmente dos últimos 5 anos). 
☐ Referência de um artigo publicado na 
Revista RIIS 
 

2. PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO DO 
ARTIGO 
 

☐ Efetuada o registo na plataforma da 
Revista RIIS https://www.riis.essnortecvp.pt 
Enviar os seguintes documentos: 
☐ Artigo completo. 
☐ Title page. 
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