Normas para apresentação e publicação

1. A direção da revista Language and Law / Linguagem e Direito (LL/LD) convida
investigadores/pesquisadores, académicos e profissionais da área da linguística
forense / linguagem e direito a apresentar trabalhos originais, em português ou em
inglês, para publicação. A revista publica artigos, recensões de livros e resenhas de
teses, bem como críticas e respostas, anúncios de publicação de livros e obituários.
2. A dimensão dos artigos pode variar, mas os artigos propostos devem possuir entre
4,500 e 8,000 palavras. As restantes contribuições (recensões, resenhas de tese,
comentários, respostas e obituários) não deverão exceder 1200 palavras. Os artigos
enviados para publicação não devem ter sido publicados anteriormente, nem
propostos a outra publicação científica.
3. As propostas para publicação devem ser enviadas por email para o endereço
de correio eletrónico da revista llldjournal@gmail.com. No corpo do email, os
autores devem indicar a natureza do seu texto (artigo, recensão, resenha de tese,
comentário, resposta, anúncio de publicação de livros ou obituário).
Os autores devem consultar a página da revista na Internet (http:
//www.linguisticaforense.pt/llldjournal-pt.html) antes de enviarem os seus
textos para obterem mais informações acerca do processo de submissão, instruções
e modelos de formatação da revista.
4. São aceites textos para publicação em português ou em inglês. Aconselha-se os
autores cujo texto se encontre escrito numa língua diferente da sua língua materna
a fazerem uma cuidada revisão linguística do mesmo, recorrendo a um falante
nativo.
5. Todos os textos enviados para publicação serão sujeitos a um processo de avaliação
com vista à sua possível publicação. A direção da revista efetuará, em primeiro
lugar, uma avaliação inicial da pertinência do texto face à linha editorial da
revista, do cumprimento das normas formais de apresentação estipuladas neste
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documento, bem como da relevância e acessibilidade do artigo para o público-alvo
da revista. Posteriormente, os artigos serão submetidos a um processo de arbitragem científica por especialistas, em regime de dupla avaliação anónima. Por esta
razão, o nome do(s) autor(es) não deverá(ão) ser apresentado(s) em qualquer parte
do texto. Os autores devem evitar citar-se a si mesmos; porém, quando citados,
devem substituir, quer o seu nome, quer o título do(s) trabalho(s) citado(s) pela
palavra “AUTOR”.
6. Os artigos devem ser acompanhados por um título e por um resumo até 150 palavras no idioma do artigo e, se possível, também no outro idioma da revista. Deve
incluir, também, até cinco palavras-chave. Os textos enviados para publicação
devem incluir, no corpo do email de envio, o nome, a afiliação institucional e o(s)
endereço(s) de correio eletrónico do(s) autor(es).
7. Se necessário, aos autores poderá ser solicitada a revisão dos textos, de acordo
com as revisões e os comentários dos avaliadores científicos. A decisão final de
publicação será da responsabilidade da direção da revista, tendo em consideração
os comentários resultantes da arbitragem científica. A decisão final sobre a
publicação do texto será comunicada aos autores será comunicada até três meses
após a data final do convite à apresentação de propostas.
8. Os artigos devem ser enviados em ficheiro MS Word (Windows ou Mac) –
utilizando um dos modelos disponibilizados pela revista – ou LaTeX. Os textos
devem ser redigidos em páginas A4, com espaçamento simples e margens amplas,
tipo de letra Times New Roman 12 pt (incluindo citações e excertos, notas,
referências bibliográficas, tabelas e legendas). Não é permitido o envio de ficheiros
PDF. Sempre que necessário, em casos especiais, devem ser utilizados os tipos de
letra seguintes:
• Em concordâncias e transcrições deve utilizar-se Courier;
• Os carateres fonéticos devem utilizar um tipo de letra IPA (SIL IPA93 Manuscript ou Doulos);
• Os símbolos especiais devem utilizar um tipo de letra Símbolo (se possível,
utilizar apenas um tipo de letra especial ao longo do texto);
• No caso de textos escritos em idiomas com um sistema de escrita diferente
do romano (e.g. Árabe, Mandarim, Russo), pode ser necessário um tipo de
letra especial para essa língua;
• Para assinalar palavras em itálico, deve utilizar-se itálico e NÃO sublinhados (os sublinhados estão reservados a exemplos e transcrições linguísticas).
9. O artigo deve ser organizado em secções e, se necessário, subsecções não numeradas, com títulos adequados. Uma vez que a revista é publicada apenas online,
o(s) autor(es) pode(m) incluir anexos e apêndices longos, ilustrações, fotografias e
tabelas a cores, e integrar ficheiros de som e hiperligações.
10. Figuras, tabelas, gráficos, imagens e desenhos devem ser inseridos no respetivo
local no texto e enviados como ficheiro separado (utilizando o nome e o número
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correspondente como nome de ficheiro), num dos principais formatos de imagem
existentes (JPEG/JPG, TIFF, PNG, PDF). Os ficheiros de imagem devem apresentar
uma resolução de pelo menos 300 dpi, ser numerados sequencialmente e estar
acompanhados por uma legenda curta, mas descritiva. As legendas devem ser colocadas a seguir às tabelas, figuras, imagens, gráficos ou desenhos correspondentes
no corpo do texto, mas não devem ser incluídas no(s) ficheiro(s) em separado.
Sempre que necessário, as tabelas devem apresentar os títulos das colunas.
11. As transcrições devem ser apresentadas em tipo de letra Courier, numeradas por
turnos e não por linhas, e utilizar pontuação consistente. Sempre que for necessário alinhar elementos com outros elementos em linhas anteriores ou seguintes,
deve utilizar-se vários espaços para efetuar o alinhamento. As transcrições devem
ser fornecidas como ficheiros de imagem individuais (e.g. JPEG/JPG, TIFF, PNG,
PDF), devendo o nome dos ficheiros corresponder ao número da transcrição.
12. As abreviaturas devem ser explicadas no texto, por extenso, apresentadas de modo
consistente e mencionadas claramente no texto. Deve utilizar-se o tipo de letra
Times New Roman 12 pt sempre que possível, exceto se for necessário um tipo de
letra mais pequeno.
13. Deve evitar-se o recurso a notas; porém, quando utilizadas, é preferível utilizar
notas de fim. Estas devem ser numeradas sequencialmente ao longo do artigo,
começando por 1, e colocadas no final do artigo, imediatamente antes das
Referências bibliográficas.
14. Os textos devem indicar claramente as fontes e as referências bibliográficas
dos trabalhos citados. O(s) autor(es) deve(m) certificar-se de que as referências
utilizadas são precisas, exaustivas e estão claramente identificadas, devendo obter
a devida autorização dos respetivos autores para reproduzir ilustrações, tabelas ou
figuras. O(s) autor(es) é(são) responsável(eis) pela obtenção da devida autorização
para reproduzirem parte de outro trabalho antes de enviarem o seu texto para
publicação. A LL/LD não se responsabiliza pelo incumprimento dos direitos de
propriedade intelectual.
15. As referências no próprio texto devem indicar o apelido do(s) autor(es) ou
organizador(es), ano de publicação e, sempre que necessário, os números de página
imediatamente após o material citado, de acordo com o estilo seguinte: Coulthard
e Johnson, 2007; Coulthard e Johnson (2007); Coulthard e Johnson (2007: 161).
Sempre que um trabalho possuir dois autores, deve indicar-se os dois apelidos
em todas as citações do mesmo. Os trabalhos com mais de dois autores citam-se
indicando o apelido do primeiro autor, seguido de et al. (Nolan et al. (2013)). O
autor, a data e o número de página podem ser repetidos, sempre que necessário,
não devendo utilizar-se “ibid.”, “ibidem” ou “op. cit.”. Ao citar(em) informações
específicas de um determinado trabalho, o(s) autor(es) deve(m) indicar o intervalo
de páginas respetivo, e.g.: Caldas-Coulthard (2008: 36–37), NÃO Caldas-Coulthard
(1996: 36 ff.).
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16. As citações devem ser claramente assinaladas, utilizando aspas. Deve evitar-se
a utilização de citações longas; porém, quando utilizadas, as citações com mais
de 40 palavras devem ser formatadas como um novo parágrafo, o texto deve ser
indentado 1 cm à esquerda e à direita das margens, utilizando um tipo de letra mais
pequeno (11 pt). A referência bibliográfica deve ser apresentada entre parênteses
a seguir ao sinal de pontuação final da citação. Não deve utilizar-se qualquer
pontuação após a citação, e.g.:
As palavras usadas para expressar o direito, nas várias línguas indoeuropéias, têm sua formação na raiz “dizer”. Dizer a verdade. Do ponto
de vista da concepção de língua, que subjaz à concepção de direito, os
profissionais do direito operam com uma noção de verdade fundada na
relação entre a linguagem e o mundo, com base num conceito de seleção
biunívoca e quase de especularidade ou, pelo menos, de correspondência.
(Colares, 2010: 307)

Se o autor e a data forem apresentados na introdução à citação, deve apresentar-se
apenas o(s) número(s) de página no final da citação, antecedidos de “p.”:
Conforme descrito por Colares (2010):
As palavras usadas para expressar o direito, nas várias línguas indoeuropéias, têm sua formação na raiz “dizer”. Dizer a verdade. Do ponto
de vista da concepção de língua, que subjaz à concepção de direito, os
profissionais do direito operam com uma noção de verdade fundada na
relação entre a linguagem e o mundo, com base num conceito de seleção
biunívoca e quase de especularidade ou, pelo menos, de correspondência.
(p. 307)

17. As citações devem ser apresentadas no idioma do texto enviado para publicação.
Se a citação tiver sido traduzida do original pelo(s) autor(es), deverá apresentar-se
a citação original numa nota de fim, com a indicação do tradutor.
18. As referências bibliográficas devem ser colocadas no final do texto. A secção de
Referências deve incluir uma lista de todas as referências citadas no texto, e apenas
estas, ordenadas alfabeticamente por apelido do (primeiro) autor/editor. Quando
existirem várias publicações do mesmo autor, estas devem ser ordenadas por data
(da mais antiga para a mais recente). Se forem citadas várias obras de um mesmo
autor, publicadas no mesmo ano, estas devem ser diferenciadas utilizando letras
minúsculas a seguir ao ano, e.g. 1994a, 1994b, e não 1994, 1994a. As referências a
livros devem incluir o local da publicação e a editora. As referências a capítulos
de livros e artigos publicados em revistas devem incluir os respetivos números de
página. No caso de artigos publicados em revistas, deve indicar-se, ainda, o volume
e o número, não devendo o nome das revistas ser abreviado. Sempre que aplicável,
devem ser indicados os URL de referência. As referências correspondentes a casos e boletins jurídicos devem ser indicadas numa lista própria, após as Referências.
19. Em suma, deverá observar-se os exemplos que se seguem, incluindo as convenções
relativas a maiúsculas, minúsculas e pontuação:
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Livros
Coulthard, M. e Johnson, A. (2007). An Introduction to Forensic Linguistics:
Language in Evidence. Londres e Nova Iorque: Routledge.
Mota-Ribeiro, S. (2005). Retratos de Mulher: Construções Sociais e Representações
Visuais no Feminino. Porto: Campo das Letras.
Capítulos de livros
Machin, D. e van Leeuwen, T. (2008). Branding the Self. In C. R. Caldas-Coulthard
e R. Iedema (org.) Identity Trouble: Critical Discourse and Contested Identities.
Basingstoke e Nova Iorque: Palgrave Macmillan.
Artigos de revistas
Cruz, N. C. (2008). Vowel Insertion in the speech of Brazilian learners of English:
a source of unintelligibility?. Ilha do Desterro 55, 133–152.
Nolan, F., McDougall, K. e Hudson, T. (2013). Effects of the telephone on perceived
voice similarity: implications for voice line-ups. The International Journal of
Speech, Language and the Law 20(2), 229–246.
Dissertações e Teses
Lindh, J. (2010). Robustness of Measures for the Comparison of Speech and Speakers in a Forensic Perspective. Tese de doutoramento. Gotemburgo: Universidade
de Gotemburgo.
Websites
Caroll, J. (2004). Institutional issues in deterring, detecting and dealing with
student plagiarism. JISC online, http://www.jisc.ac.uk/publications/briengpapers/
2005/pub_plagiarism.aspx, Acesso em 14 de novembro de 2009.
20. As provas para verificação e correção serão enviadas aos primeiros autores
dos textos. Após a receção das provas, os autores deverão verificar a eventual
existência de erros introduzidos durante o processo de edição. O conteúdo dos
textos não deverá ser alterado nesta fase. As provas revistas devem ser enviadas
tão brevemente quanto possível, normalmente no prazo de duas semanas após a
receção.
21. Ao enviarem artigos para publicação, os autores cedem à revista o direito de publicar e republicar o texto nos dois idiomas da revista. Porém, os autores mantêm os
direitos sobre o texto, pelo que, se desejarem republicar o artigo, terão apenas que
informar a direção da revista.
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