08.2 Os trabalhos que forem seleccionados para artigos do Dossiê serão submetidos
a arbitragem científica, segundo o processo de revisão anónima por dois pares.
Os árbitros serão nomeados pelo Coordenador Científico de cada número da Revista
de História da Arte. Os autores dos artigos serão convidados a preparar os seus
trabalhos para a revisão científica anónima. Em particular, quaisquer referências,
ao longo do texto, ao seu nome e às suas publicações deverão ser cuidadosamente
retiradas, tal como a identidade do autor nas “Propriedades” do documento Word.
Após a revisão, os autores serão notificados do parecer dos árbitros e ser-lhes-ão
enviadas as “Fichas de Avaliação” (ver Anexo 1) respeitantes ao seu trabalho. Se o
parecer for positivo à publicação, os autores serão convidados pelo Coordenador
Científico a considerar as sugestões dos árbitros. Em caso de publicação, o nome dos
árbitros com parecer positivo será divulgado no artigo.

08.2 Articles selected for the themed section of the journal will undergo a double-

08.3 A Coordenação Editorial da Revista de História da Arte reserva-se
o direito de proceder à uniformização das referências bibliográficas, bibliografia
e a alterações formais, consideradas indispensáveis, sempre que estas não alterem
o sentido do texto.

08.3 The Editorial Coordination team of Revista de História da Arte reserves
the right to uniformize bibliographical references and introduce other formal
alterations considered essential, provided that they do not change the
meaning of the text.

08.4 A Direcção da Revista de História da Arte reserva-se o direito de proceder à:

08.4 The Board of Revista de História da Arte reserves the right to:

• 
reprodução, qualquer que seja o suporte
• 
colocação à disposição do público universitário ou outros
• 
divulgação, nas suas várias modalidades: redes digitais, sites, etc...
• 
distribuição de exemplares da obra

• reproduce the work on any media support
• place the work at the disposal of the academic community and others
• disseminate the work in various ways: digital networks, sites, etc...
• distribute copies of the work

08.5 Os autores serão informados, no prazo de 60 dias a contar do final

08.5 Authors will be informed of the issue’s planned publication date within

do processo de selecção, da data prevista de publicação dos seus trabalhos.

08.6 Após a publicação, cada autor receberá 3 exemplares da revista
e o respectivo artigo paginado em formato PDF.

•

blind peer-review process by two referees chosen by the Scientific Coordinator
of the relevant issue. Authors will be required to prepare their work for the
anonymous review process; in particular, they will be asked to remove from
the text any reference to themselves or their own publications, as well as
their identity in the ‘Properties’ tab of Word documents. Following this
review process, authors will be notified as to the referees’ decision and
will receive the relevant Appraisal Form (see Appendix 1). In the case of a
positive assessment for publication, authors will be invited by the Scientific
Coordinator to consider any suggestions included by referees in the Appraisal
Form. Published articles will show the name of referees having given
a positive assessment.

60 days from the end of the selection process.

08.6 After publication, each author will receive three copies of the magazine,
as well as his/her article in PDF format.

•

normas de arbitragem
científica [para árbitros]

peer-review guidelines
[for referees]

01. anonimato

01. Anonymity

• Os trabalhos seleccionados para o dossiê da Revista de História da Arte são
submetidos ao processo anónimo de arbitragem científica: a identidade do autor não
é revelada aos árbitros, e vice versa. Os trabalhos serão revistos por dois árbitros. Se
os seus pareceres não forem unânimes, o desempate será feito pelo Coordenador
Científico ou, se necessário, será solicitada a revisão a um terceiro árbitro.
• 
No entanto, se um trabalho for publicado, o nome dos árbitros com parecer
positivo será divulgado junto do artigo.

• Papers submitted for publication in the themed section of Revista de História da
Arte are subject to a peer-review process based on anonymity: the author’s identity
is not revealed to referees, and vice-versa. Each paper is reviewed by two referees.
If their appraisal differs, the final decision will be taken by the journal’s Scientific
Coordinator or, if deemed necessary, the opinion of a third referee will be sought.
• Any published paper will show the names of the referees who have given it
a positive appraisal.

02. revisão e avaliação

02. Review and appraisal

• 
Os árbitros serão convidados a fazer a revisão científica dos trabalhos que lhes
forem submetidos pelo Coordenador Científico e a avaliar se os mesmos se
adequam ou não a publicação.
• 
O seu parecer deverá ser bem fundamentado, seguindo os critérios especificados
na Ficha de Avaliação (ver Anexo 1).
• 
Os árbitros são ainda encorajados a fazer sugestões ao autor, no sentido de
proceder a alterações e ao desenvolvimento de ideias ou aspectos particulares
que melhorem significativamente o seu trabalho.
• 
A Ficha de Avaliação deve ser preenchida em todos os campos, mas não deve
ser assinada. Feito o preenchimento, deve ser enviada, por correio electrónico,
ao Coordenador Científico no prazo de 4 semanas após a submissão dos
trabalhos para revisão.

• Referees will be invited to review the papers submitted to them
by the Scientific Coordinator in order to assess whether they are fit
for publication.
• Referee appraisals will have a solid basis according to the criteria set out
in the Appraisal Form (Appendix 1).
• Referees are also encouraged to suggest improvements to the author,
includingamendments or the further development of ideas or specific aspects
which can significantly improve the author’s work.
• All fields in the Appraisal Form must be filled in. Once completed,
the unsigned form must be sent by e-mail to the Scientific
Coordinator within four weeks of the date in which the paper was submitted
for review.

03. decisão final

03. Final decision

• 
As avaliações deverão fornecer ao Coordenador Científico informação
e argumentos relevantes sobre os quais possa sustentar as suas decisões.
• 
Os Coordenadores Científicos da Revista de História da Arte levarão a sério
as considerações dos árbitros.
• 
Todavia, as decisões finais sobre se e de que forma um trabalho será
publicado serão da responsabilidade do Coordenador Científico
de cada número.

• Appraisals must supply relevant information and arguments for the Scientific
Coordinator to be able to justify his/her decision.
• The Scientific Coordinator of Revista de História da Arte will take on board
the considerations made by referees.
• Notwithstanding the previous point, the final decision on whether and how
a paper is to be published, will be the responsibility of each issue’s Scientific
Coordinator.

A Revista de História da Arte é uma revista com arbitragem
científica. Os árbitros são convidados a ler cuidadosamente a
informação e a observar as orientações que se seguem.

•

Revista de História da Arte is a peer-reviewed journal. Referees
are invited to carefully read the information and observe the
guidelines below.

•
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appendix

1

Ficha de Avaliação de artigos submetidos, a ser preenchida
pelo Coordenador Científico e pelos membros do Conselho
de Arbitragem Científica.

Appraisal Form for submitted papers, to be completed
by the Scientific Coordinator and by members of the
Peer‑Review Board.

título do artigo

paper title

recepção do original
envio ao árbitro científico
código do árbitro científico

date received
date forwarded to referee
referee code

01. O artigo cabe no âmbito de um número da revista Revista
de História da Arte, em termos metodológicos?
Sim   
Não

01. Is the paper suitable, in methodological terms,
to be included in an issue of Revista de História da Arte?
Yes   
No

02. O artigo é:
Demasiado longo (indicar onde deve ser encurtado)
 Demasiado curto (indicar onde deve ser desenvolvido)
Apropriado

02. Is the paper:
Too long (indicate where it could be shortened)
Too short (indicate where it could be elaborated on)
Of appropriate length

03. Apresentação do artigo:
Bem Estruturado
Mal Estruturado

03. Paper structure:
Well structured
Poorly structured

04. Bibliografia:
Actualizada e relevante
Não actualizada e pouco relevante

04. Bibliography:
Up-to-date and relevant
Dated and not relevant enough

05. Conteúdo do artigo
Avaliar tendo em conta os seguintes critérios:
 ema (originalidade, relevância, novidade)
•T
 evisão do estado da questão
•R
 eoria (domínio pelo(s) autor(es), confronto teórico,
•T
problematização, profundidade, etc.)
 etodologia (formulação do problema, delimitação do objecto,
•M
modelos, hipóteses, estratégias de investigação, procedimentos,
definição de conceitos, tratamento de dados, desenvolvimento
da análise, fundamentação das conclusões, etc.)
 ados empíricos (sustentação da análise, fontes, informação
•D
seleccionada)
 xposição das ideias (estrutura, clareza do discurso,
•E
terminologia adequada, concisão)

05. Paper contents
Please assess the paper based on the following criteria:
• Subject (originality, relevance, novelty)
• Historiography review
• Theory (knowledgeability, theoretical debate, ability
to problematize, depth, etc.)
• Methodology (formulation of issues, definition of
the object of study, models, hypotheses, research
strategies, procedures, concept definition, data handling,
development of analysis, basis for conclusions, etc.)
• Empirical data (substantiation, sources,
data selection)
• Presentation of ideas (structure, clarity of discourse,
use of appropriate terminology, conciseness)

06. Outras sugestões críticas ao autor:

06. Other improvement suggestions to the author:

07. Resultado geral da avaliação:
Publicável na forma actual
Publicável com modificações
Não publicável •

07. Appraisal:
Fit for publication as is
Fit for publication with amendments
Not fit for publication •
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