APOIOS RECEBIDOS / SPONSORSHIPS

A SPHM agradece reconhecida os apoios recebidos das seguintes entidades:
Laboratórios Medinfar, SA
Fundação para a Ciência e Tecnologia
Tecnifar, SA
Publicações Ciência e Vida
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NOTA DE ABERTURA/EDITORIAL

REGRAS DE PUBLICAÇÃO
1. Os artigos devem ser escritos em português, inglês ou francês. Todos
os artigos deverão ter um resumo em inglês, independentemente de terem
também resumo em português ou francês.
2. Deverão ser entregues duas cópias do artigo, assim como uma “diskette” que contenha o texto do artigo em Word 6.0/95. Caso existam
fotografias, deverão ser entregues as originais ou cópias de boa
qualidade.
3. Os artigos deverão ser organizados pela seguinte ordem:
– Página de rosto;
– Resumo em inglês;
– Resumo em português e/ou em francês, caso se julgue necessário;
– Texto principal, incluindo figuras, quadros ou tabelas no local onde
o autor os pretenda;
– Agradecimentos;
– Referências;
– Título(s) do(s) autor(es).
3.1 Página de rosto
A página de rosto deverá incluir:
– Título do artigo (descritivo e curto);
– Nome(s) do(s) autor(es);
– Local ou locais de trabalho;
– Morada para a qual a correspondência deverá ser enviada.
3.2 Resumos
Os resumos deverão conter no máximo 150 palavras (cada um).
3.3 Texto principal
O texto principal não deverá ultrapassar as 15 páginas em formato
A4 com espaçamento simples.
3.4 Referências
As referências deverão ser colocadas no texto com números supradesnivelados em corpo duas vezes abaixo do corpo do texto, e ordenadas de preferência por ordem alfabética e, para o caso de vários
artigos do mesmo autor, por ordem cronológica, e obedecer às seguintes
regras:
– Para revistas: (Apelido, iniciais dos primeiros nomes - os vários
autores devem ser separados por;): (Título do artigo). (Título da
revista em itálico). (Ano) (volume): (primeira página) - (última
página).
– Para livros: (Apelido, iniciais dos primeiros nomes - os vários
autores devem ser separados por;). (Título do livro em itálico),
editor(es), local da publicação; (ano de edição), (primeira página) (última página).
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