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AEQUITAS  
Revue de Développement Humain, Handicap et Changement Social 

Journal of HumanDevelopment, Disability and Social Change 
(Revista do Desenvolvimento Humano, Deficiência e Mudança Social) 

 
Instruções às autoras e aos autores 

  
AEQUITAS, Journal of Human Development, Disability and Social Change é uma 
revista bianual revisada por pares nas ciências humanas e sociais publicada pela 
International Network on Disability Creation Processes (INDCP), uma organização 
sem fins lucrativos cujo objetivo é promover e disseminar conhecimento voltado 
para a mudança social para uma melhor participação social das pessoas com 
deficiência. 
 
É uma revista bilíngüe (francês-inglês), dirigida por conselho editorial 
multidisciplinar e internacional, aberta a todas as disciplinas das ciências humanas 
e sociais. Esta Revista está interessada no desenvolvimento e difusão do 
conhecimento sobre os determinantes pessoais e ambientais da participação 
social das pessoas com deficiência de todas as idades, assim como na defesa de 
seus direitos, em todas as culturas e quaisquer que sejam as formas de 
deficiência. 
 
O escopo da revista abrange todas as abordagens e questões sociais, 
econômicas e políticas relacionadas à deficiência. 
 
Esta Revista disponibiliza suas colunas para pesquisadoras, pesquisadores e 
estudantes (mestrado, doutorado) que desejam compartilhar resultados de 
pesquisa, metodologias originais e propostas teóricas. A revista também recebe 
contribuições de pessoas que desejam compartilhar suas experiências e análises 
sobre suas deficiências ou a deficiência de um familiar. 
 
Também está aberta às contribuições de profissionais e outras trabalhadoras e 
trabalhadores de campo, bem como de organizações comunitárias, que desejem 
compartilhar seus métodos de intervenção, suas práticas, suas experiências de 
campo ou suas análises políticas e teóricas. 
  
I. Categorias de artigos 

  
1. Artigos originais 

Os artigos originais podem ser extraídos de três formas de conhecimento: 
acadêmico, experiencial ou profissional. 
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Todos os artigos originais publicados pela revista, estão sujeitos à revisão 
anônima por pares (mínimo de duas ou dois especialistas). 

  
Conhecimento Acadêmico  
Artigos acadêmicos (de uma disciplina científica); (máximo 8000 
palavras, excluindo referências, figuras e tabelas); referem-se a 
trabalhos de pesquisa originais, fundamentais ou aplicados 
(resultados de pesquisas, análises críticas de práticas, programas 
ou políticas, propostas teóricas ou conceituais, etc.). 
  
Conhecimento Experimental 
Estes artigos (4000 palavras no máximo) têm como objetivo 
proporcionar uma oportunidade para as pessoas com deficiências 
ou seus familiares ou próximos (voluntários, cuidadores) de 
compartilhar uma análise de sua experiência, ou uma reflexão 
profunda em relação a uma situação real. 
 
Estes textos podem visar à conscientização de uma situação 
particular, demonstrar a necessidade de ação, promover direitos, 
destacar uma prática profissional, analisar as conseqüências de uma 
mudança institucional, etc. 
  
Conhecimentos Profissionais 
Estes artigos (4000 palavras no máximo) objetivam permitir aos 
profissionais (terapeutas ocupacionais, médicas e médicos, 
assistentes sociais, administradoras e administradores, psicólogas e 
psicólogos, fisioterapeutas e demais profissões) compartilharem 
suas análises sobre sua experiência de campo, os problemas que 
são encontrados, as conseqüências de certas mudanças ambientais 
(política pública, organização de serviços, cortes no orçamento), etc. 
  

2. Ecos da Comunidade 
Esta categoria de texto oferece a possibilidade de publicar relatórios breves 
(máximo de 2000 palavras) com o objetivo de informar à leitoras e aos leitores 
da Revista sobre pesquisas em andamento, publicações recentes ou eventos 
de interesse no campo da deficiência. Dependendo de seu conteúdo, estes 
"ecos da comunidade" podem ser apresentados sob um dos três títulos 
seguintes: 
  

Notas de Pesquisa: Podem dizer respeito a pesquisas em 
andamento (supervisionadas por conselho científico) ou relatórios de 
teses de doutorado recentemente defendidas no campo da 
deficiência. 
 
Notas de Leitura: Revisões de publicações recentes (livros, edições 
de revistas...) no campo da deficiência.  
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Eventos: Relatos de eventos recentes relacionados ao avanço dos 
direitos, ações de organizações comunitárias, etc.  
 

Os textos publicados na seção Ecos da Comunidade não estão sujeitos a 
revisão por pares, mas o Conselho Editorial se reserva ao direito de 
publicar ou não notas submetidas à revista de acordo com seu interesse e 
qualidade. 
  

II. Condições de Publicação 
  

• O Conselho Editorial só aceita artigos originais e textos que não tenham 
sido submetidos a nenhuma outra publicação; 

• Todos os artigos aceitos para publicação na Revista AEQUITAS se 
tornam propriedade exclusiva da INDCP, que detém os direitos 
autorais;  

• Torna-se necessário às autoras e aos autore assinar um formulário de 
cessão de direitos autorais para todo o artigo submetido e aceito pela 
Revista. É responsabilidade das autoras e dos autores informar o 
conselho editorial da Revista se um artigo proposto para publicação 
contiver material que já tenha sido publicado anteriormente e que, 
portanto, esteja sujeito a direitos autorais.  
 

1. Submeter um artigo à Revista 
 
Ao submeter seu artigo, as autoras e os autores reconhecem que leram e 
aceitam as condições de publicação acima. 
O artigo deve estar de acordo com as normas de apresentação da Revista 
que seguem abaixo. 
  

2. Normas de Apresentação 
  
Página de Título: 
Na página de título, devem constar: 
- O título do artigo em português, francês ou espanhol 
- O nome e sobrenome da(s) autora(s) e do(s) autor(es); 
- A afiliação institucional da(s) autora(s) e do(s) autor(es) 
- A data de apresentação do artigo; 
- O endereço postal e eletrônico e o número de telefone da ou do 
correspondente com o qual a Revista estará em contato durante o processo 
de revisão e publicação; 
- A "Nota do(a) Autor(a)": agradecimentos, possível financiamento no 
âmbito de um programa, tese de doutorado, etc; 
- O endereço da autora ou do autor para correspondência com as leitoras 
e os leitores.  
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Resumos e Palavras-chave 
Após a Página de Título, inclua o título, seguido de resumos em português, 
francês ou espanhol (máximo 200 palavras cada) e palavras-chave 
(máximo 6) no idioma escolhido. 
 
Texto do Artigo 
O texto deve começar em uma página separada; 
O texto não deve exceder 8000 palavras para artigos acadêmicos, 4000 
palavras para artigos baseados em conhecimento experiencial e 
conhecimento profissional (excluindo tabelas, gráficos e referências), e 
2000 palavras para Ecos da Comunidade (nota de pesquisa, nota de 
leitura, evento); 
  
O texto deve ser digitado em formato WORD, fonte Arial, tamanho 11, 
espaço duplo, com 4 margens constantes de 2,5 cm, em formato A4; 
O texto será paginado no canto inferior direito. 
  
Notas de Rodapé 
As notas de rodapé têm o objetivo de explicar um conceito ou fornecer 
informações adicionais; 
Elas devem ser criadas usando a função "nota de rodapé" do Word (não 
manualmente), e numeradas consecutivamente ao longo de todo o artigo. 
As referências bibliográficas não devem ser incluídas em notas de rodapé, 
mas no final do artigo. 
  
Referências Bibliográficas 
As referências no texto e no final do texto devem estar em conformidade 
com as normas da 7ª edição da APA; 
Orientações práticas e detalhadas podem ser encontradas em: 
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa?tab=3282  
 
No final do texto, sob o título "Referências", somente as referências citadas 
no texto serão listadas alfabeticamente pelo nome do autor, sem 
numeração. 
 
 
Tabelas, Figuras, Ilustrações 
As tabelas, figuras e ilustrações devem aparecer no corpo do texto e ser 
numeradas por ordem de aparecimento no texto (por exemplo, Tabela 1, 
Figura 1, Figura 2); 
As figuras, tabelas e ilustrações devem respeitar os seguintes critérios de 
apresentação: 

 Documento Formato Apresentação 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa?tab=3282
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Figuras, tabelas e gráficos  Word (.doc), Excel 

 (.xls), JPEG (.jpg) 

 GIF (.gif), 

Incluir diretamente no artigo 

Fotos Jpeg (.jpg) Resolução mínima: 72 dpi  
Largura mínima: 400 pixels 

Graphisme (p.ex. logos) GIF (.gif) Resolução mínima: 72 dpi  
Largura mínima: 400 pixels 

Links da Web URLs - Diretamente 
no artigo 

Se possível, fornecer os URLs dos 
documentos de acompanhamento em 
português, francês ou espanhol 

Outros   Os autores que desejarem enviar 
material não listado nesta tabela estão 
convidados a entrar em contato com o 
escritório editorial 

  
  
Para enviar um artigo : 
Enviá-lo por e-mail para a Secretaria Editorial:  
 
Pauline Cheynoux 
Email: pauline.cheynoux.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
Telefone: +1(418) 529-9141, ramal 6004 
 
Chantal Cloutier 
Email : chantal.cloutier3.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Telefone: +1 (418)-529-9141 ramal 6134 
 
Rede Internacional sobre o Processo de Criação de Deficiência (INDCP) 
 
525 Wilfrid-Hamel Boulevard East, sala F-117.4 
Cidade de Quebec, Quebec, Canadá G1M 2S8 
 
A Secretaria Editorial acusará o recebimento dos artigos propostos dentro de 
cinco dias úteis e responderá a todas as consultas sobre a revista AEQUITAS e 
as atividades da Rede Internacional sobre o Processo de Produção da Deficiência 
( Réseau International sur le Processus de Production du Handicap - International 
Network on the Disability Creation Process-INDCP) 
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