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GUIA DE COLABORAÇÃO 

¤ A ESC:ALA é uma revista de estudos e práticas interartes de periocidade quadrimestral 

(ISSN 2183-1823) e integra o grupo de investigação Intermedialidades do Instituto de 

Literatura Comparada Margarida Losa. ¤ O posicionamento editorial da revista pode ser 

consultado em http://escalanarede.com/sobre/. ¤ A ESC:ALA tanto aceita candidaturas 

espontâneas como convida autores à publicação. ¤ Em nenhum dos casos, os proponentes 

ou convidados devem assumir que está garantida a publicação. ¤ Cada proposta de 

publicação (espontânea ou por convite) é alvo de uma avaliação por parte dos editores da 

ESC:ALA. ¤ A ESC:ALA informa sempre, com a maior brevidade possível, se a proposta foi 

ou não aceite para publicação e toma a liberdade de fazer sugestões de edição aos seus 

colaboradores. ¤ Por princípio, a ESC:ALA publica trabalhos inéditos, mas está também 

aberta, observando caso a caso, à publicação de trabalhos já editados ou em vias de 

publicação. ¤ Após a recepção e a aceitação de um trabalho, a ESC:ALA reserva-se o 

direito de o editar e/ou formatar em uniformização com as suas práticas. ¤ Todo o material 

escrito (em Português, Francês ou Inglês) deverá ser enviado em formato Word compatível, 

todo o material áudio e/ou visual em ficheiros MP3 ou MP4 e todas as imagens em ficheiros 

JPEG.  ¤  No caso do material audiovisual, poderá ser necessário solicitar outras versões 

com especificações técnicas que garantam a boa qualidade de reprodução.  ¤  É solicitado a 

cada colaborador uma micro-biografia que deverá ter um máximo de 3 predicativos do sujeito 

ou complementos verbais. Consulte: http://escalanarede.com/escaladores/.  ¤ Cada novo 

número da ESC:ALA fica anualmente em linha no dia 7 dos meses de Fevereiro, Junho e 

Outubro. ¤  A ESC:ALA agradece a entrega das propostas finais em tempo útil (em 

condições ideais, um mês antes da data de publicação) para proceder à sua revisão e 

programação em HTML.  ¤ A ESC:ALA solicita que os trabalhos a publicar não sejam 

divulgados em qualquer medium antes da sua publicação na revista.  ¤  Após a sua 

publicação, e no caso de publicação de um artigo da ESC:ALA noutro medium, agradecemos 

não só que este mencione sempre a revista através de hiperligações, mas também que este 

não seja (re)publicado num período inferior a 4 meses após a publicação (com excepção de 

casos específicos, discutidos anteriormente).  ¤  A ESC:ALA agradece a divulgação de cada 

novo número ou de trabalhos específicos sempre através de hiperligações que 

redireccionem para o URL da revista.  ¤ Gratos pela sua colaboração, os editores da 

ESC:ALA: João Pedro da Costa, Mathilde Ferreira Neves e Rita Novas Miranda. 

 


