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Proposta de inclusão de informação na Revista Gymania 

 

1. Introdução 

No âmbito da Revista Gymania, na sua Separata, Boletim técnico-científico da ENGym serão publicados 

artigos em diferentes áreas técnico-científicas, tais como: Treino Desportivo, Fisiologia, Nutrição, Gestão, 

Ética, Pedagogia, Didática e Biomecânica. 

O objectivo desta sub-secção é dar a conhecer informação técnico-científica pertinente, de uma forma 

simples e clara aos leitores desta Revista. 

 

2. Estrutura  

Em cada número bianual da Revista serão atribuídas a esta sub-secção até 20 páginas, correspondendo 

até 4 artigos: 2 sobre temas generalistas e 2 sobre temas técnico-científicos. 

Abrir-se-ão candidaturas à submissão de artigos e/ou convidar-se-ão autores para a respetiva submissão 

de trabalhos. 

 

2.1. Regras de submissão dos artigos 

Só os artigos submetidos que se façam acompanhar da Declaração de Autorização de Publicação e 

Cedência de Direitos – Revista Gymania / Boletim Técnico Científico da ENGym (em anexo) assinada e 

ainda da Declaração de Aprovação de uma Comissão de Ética (no caso dos artigos originais) serão alvo 

de análise por parte da Equipa Editorial. 

Os artigos serão escolhidos de acordo com a importância do tema para a Ginástica Portuguesa e com a 

qualidade da sua redação. 

Criar-se-á um endereço de correio eletrónico para a Equipa Editorial rececionar e responder às submissões. 

Os artigos poderão ser: artigos originais (de investigação) ou artigos de revisão sistemática. 

 

2.1.1. Normas adicionais para execução e formatação do artigo 

O artigo deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 11, espaço 1,5 entre linhas e justificado. A 

bibliografia pode ser inserida em tamanho 10, com espaço simples entre linhas. 

 

Todo o artigo, incluindo o corpo do artigo, referências, legendas das figuras e tabelas, deverá ser formatado 

com espaçamento 1,5; com tipo e tamanho de letra Times New Roman 11, justificado. Todas as páginas 

devem ser numeradas consecutivamente a partir do número 1, começando na Introdução. Antes da 

Introdução, deverá ser usada numeração romana. As margens deverão ser de 2,5 cm em todo o 

documento. Deverão ser inseridas quebras de página entre cada secção. 

A estrutura dos artigos deve ser a seguinte: 
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> Título. O título deverá ser curto (máximo 15 palavras) e definir com clareza o tema abordado. Deverá ser 

apresentado em português ou em inglês (conforme redacção do trabalho). 

 

> Resumo/Abstract. Deverão ser apresentados resumos em Português e Inglês, que não poderão exceder 

as 150 palavras para o artigo original e 100 para as revisões bibliográficas. Não deverão ser utilizadas 

abreviaturas. 

Nos artigos originais deverão constar os principais objetivos do trabalho, materiais e métodos, resultados e 

principais conclusões. Cada uma das secções do resumo deverá ser precedida obrigatoriamente pelo 

respetivo título (Objetivos; Métodos; Resultados; Conclusões). 

Nos resumos de artigos de revisão sistemática deverá ser apresentado o objetivo do trabalho, a 

metodologia seguida e uma pequena descrição do principal tópico abordado. 

 

> Bibliografia. As referências bibliográficas no texto, tabelas e legendas, deverão obedecer ao estilo 

Vancouver. 

Todas as referências citadas no texto deverão constar da lista de referências. 

A referência a resumos/abstracts, a sites da Internet ou a qualquer outro tipo de material não publicado 

deverá ser evitada.  

 

> Tabelas e Figuras. Todas as tabelas deverão ser inseridas na parte correspondente do corpo de texto 

(máximo 2 tabelas). As tabelas devem ser numeradas com algarismos árabes, por ordem de citação no 

texto, e acompanhadas da respetiva legenda. 

Todas as figuras (máximo 2; com dimensões máximas de 8cm x 6 cm) deverão ser inseridas na parte 

correspondente do texto. Todas as figuras deverão ser citadas no texto e ser numeradas consecutivamente, 

de acordo com a ordem de citação. Caso estejam presentes, as letras, números e símbolos, deverão ser 

claros, proporcionais entre si e de tamanho suficiente para serem legíveis. 

Se uma tabela ou figura já tiver sido publicada anteriormente, deverá ser identificada a fonte original e 

incluída nas referências bibliográficas. Para cumprir os regulamentos que regem os direitos dos autores, a 

reprodução de imagens, figuras ou gráficos de outras publicações deverá ter autorização prévia dos 

detentores dos direitos de autor/editor. A referida autorização deverá ser colocada em anexo ao trabalho 

apresentado. A permissão é exigida independentemente do seu detentor, exceto para documentos de 

domínio público. 

 

 

2.1.1. Artigos originais 

Introdução – Explicação do problema. Pequeno resumo da literatura considerada relevante. Identificação 

de falhas e tendências dos estudos disponíveis. No final deste capítulo, deverá indicar a clara descrição 

do(s) objetivo(s) do trabalho. 
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Materiais e métodos – Curto resumo do desenho experimental. Completa descrição dos materiais utilizados 

(nome comercial, fabricante, cidade, país, lote e validade). Explicação detalhada do que foi e como foi 

avaliado no presente trabalho, descrevendo as variáveis estudadas, o método utilizado para a constituição 

da amostra, o tamanho da amostra, o grupo controlo utilizado, o método de calibração dos examinadores 

e o equipamento utilizado nas medições. Os testes utilizados na análise estatística e o nível de significância 

estatística. 

Resultados – Descrição dos resultados de forma clara e concisa, pela mesma ordem em que os testes 

foram descritos na secção anterior. No texto, nas tabelas e nos gráficos (imagem) apresentados não deverá 

haver repetição dos dados. Os resultados que se mostrarem estatisticamente significativos, deverão ser 

acompanhados pelo valor de probabilidade respetivo (p). 

Discussão – Discussão dos resultados obtidos, relacionando-os com as hipóteses anteriormente 

apresentadas e com a literatura disponível mais relevante. As limitações do trabalho deverão ser 

identificadas. Poderão ser sugeridas áreas alvo de futuros estudos. 

Conclusões – Indicar de forma concisa as principais conclusões a retirar do estudo. As conclusões deverão 

ser condizentes com os objetivos e suportadas pelos resultados. 

 

2.1.2. Artigos de revisão sistemática 

Introdução – Explicação do problema. Pequeno resumo da literatura considerada relevante. Identificação 

de falhas e tendências dos estudos disponíveis. Deverá conter uma clara descrição do objetivo do trabalho 

e a descrição da metodologia de pesquisa seguida.  

Corpo ou desenvolvimento - Descreve em registo preciso e completo, a literatura pertinente, organizada 

por tópicos. O texto deverá ser dividido por secções com títulos e subtítulos conforme necessidade da 

temática a descrever no artigo.  

Discussão - Deve refletir o confronto científico das ideias sobre o tema tratado e deve conter o registo dos 

comentários justificados do próprio autor (contribuição individual), resultantes do estudo desse mesmo 

tema; 

Conclusões - Indicar de forma concisa as principais conclusões a retirar da revisão efetuada. As conclusões 

deverão ser condizentes com os objetivos delineados para o trabalho. 

 

2.2. Tratamento editorial 

Aquando da receção, todos os artigos serão numerados, sendo esse número comunicado aos autores e 

passando o mesmo a identificar o artigo na comunicação entre os autores e a Revista. Os textos anónimos 

serão apreciados por membros da equipa editorial, indigitados pelos coordenadores. 

Os trabalhos poderão ser aceites sem alterações, rejeitados ou aceites mediante correções, propostas aos 

autores. Neste último caso, o trabalho é enviado com as alterações propostas aos autores para que as 

efetuem dentro de um prazo estipulado. A rejeição de um artigo será baseada em dois pareceres negativos. 

Caso surja um parecer negativo e um parecer positivo, a decisão da sua publicação ou a rejeição do artigo 
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será assumida pelos coordenadores da Revista. Uma vez aceite para publicação, a revisão das provas do 

trabalho deverá ser feita num máximo de três dias úteis, onde apenas é possível fazer correções de erros 

ortográficos. No texto do artigo constarão as indicações relativas à data de submissão e à data de 

aprovação para publicação do trabalho. 

 

3. Equipa editorial 

Os trabalhos será avaliados pela Equipa Editorial constituída por: Raquel Silva e Carlos Araújo (editores) e 

membros (Rita Santos-Rocha, Cidália Freitas, Francisco Saavedra, César Peixoto, Lurdes Ávila, Paulo 

Barata). 

 

Lisboa, 15 de Abril de 2019 

A R«ENGym 
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Declaração de Autorização de Publicação e Cedência de Direitos – Revista Gymania 

 

Título do artigo: 

Categoria: Artigo original __ 

                 Artigo de revisão sistemática ___ 

Nomes dos autores (Primeiro, Apelido):  

 

 

Autor para correspondência:  

Contacto do autor para correspondência/E-mail: Telemóvel: 

 

O autor signatário declara em seu nome e em nome do(s) restante(s) autore(s) que autoriza a publicação 

da obra supramencionada e consente a Federação de Ginástica de Portugal a publicá-lo e a disponibilizá-

lo pelos meios normais (cópias físicas, cópias digitais, edições online). Mais declara que a obra é original e 

da sua(s) autoria(s) não infringe os direitos de qualquer outro autor e/ou entidade e, na eventualidade do 

trabalho incluir textos e/ou imagens anteriormente publicados por outros autores e/ou entidades, o autor 

está na posse das devidas permissões. O autor da obra supra citada é legalmente responsável pelo seu 

conteúdo e as opiniões nele emitidas serão única e exclusivamente da responsabilidade do mesmo. A 

Federação de Ginástica de Portugal não tem responsabilidade sobre qualquer ilicitude que 

inadvertidamente advenha da publicação desta obra. 

 

Lisboa, ____ de _________________ de _______ 

 

O autor responsável: __________________________________________ 


