
 

 

 

COGNICIÓN Y COMPORTAMIENTO 
 

A revista COGNICIÓN Y COMPORTAMIENTO é um empreendimento editorial da ALAMOC - 
Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia 
Cognitiva Conductual. 

A revista será publicada semestralmente, a partir de novembro de 2018, com artigos de 
pesquisa, revisões e artigos de natureza teórica tanto sobre ciência cognitiva e 
comportamental básica; assim como sobre a aplicação de distintos enfoques de Terapias 
Cognitivas Comportamentais e de Modificação do Comportamento para a 
conceitualização, avaliação, prevenção e tratamento dos diferentes quadros 
psicopatológicos. 

 

 

Regulamento de Publicações 
 

1) Os artigos científicos deverão ser enviados em formato original exclusivamente ao 
correio eletrônico cyc.alamoc@gmail.com com cópia a 
rodriguezbiglieri@itccargentina.com.ar 

2) Os  trabalhos  presentados  deverão ser  inéditos  e  não  poderão ter  sido  enviados  
simultaneamente a outro periódico para ser publicado. 

3) Somente serão recebidos manuscritos que se ajustem aos delineamentos 
estabelecidos nos objetivos da revista e  que apresentem os tipos de formatos 
estabelecidos. 

4) A extensão máxima permitida é  de até  20 páginas em tamanho A4, escritas em 
processador de texto com espaço duplo, fonte tipo Arial, tamanho 12. 

5) Os manuscritos podem ser enviados em idioma castelhano, português ou inglês. Os 
textos enviados em idioma inglês podem ocasionar custos financeiros para a tradução, os 
quais correm por conta do/s autores que devem aprovar estes gastos apresentados pela 
Revista. 

6) Todo manuscrito deve ser acompanhado de um documento no qual os autores 
aceitam a transferência de direitos de publicação para a revista. Este documento pode 
ser obtido em local na web (a ser estabelecido) e deve ser enviado como arquivo 
independente, fora do manuscrito. 

7) A primeira página do manuscrito constará de título do trabalho em espanhol (ou 
português) e inglês, nome do/s autor/es e designação institucional. Um dos autores 
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deverá ser designado como responsável para as comunicações e apresentar os meios de contato 
(Ex. e-mail, endereço, etc.). 

8) Na sequência deve vir um resumo de no máximo 200 palavras, em espanhol (ou 
português) e em inglês. Abaixo do resumo devem constar quatro ou cinco palavras-chave 
em espanhol (ou português) e em inglês. 

9) Os relatórios de pesquisa científica e os artigos de revisão deverão conter as seguintes 
seções: 1) Introdução, 2) Método, 3) Resultados, 4) Discussão e 5) Referências 
bibliográficas. É necessário que o/s objetivo/s destes estudos estejam explicitados no corpo 
do texto. 

10) O material de tipo clínico enviado para publicação deverá preservar o anonimato dos 
pacientes envolvidos. De toda maneira, os trabalhos de pesquisa científica devem incluir 
na seção “Método” uma menção explícita de que todos os sujeitos participantes 
tenham sido devidamente informados sobre as características e objetivos do estudo e que 
as fontes de financiamento devem ser explicitamente referidas e se deve consignar se 
existe ou não algum tipo de conflito de interesses. 

11) Também poderão ser publicadas Cartas do leitor e artigos de opinião, cuja estrutura 
de apresentação é livre, mas deve referir a bibliografia objeto do debate ou reflexão. 

12) As ilustrações (fotografias, diagramas, tabelas, desenhos), d ev e m  ser entregues 
em páginas à parte numeradas em forma consecutiva. Deve a ver referência no texto 
indicando o lugar de inserção de cada ilustração. 

13) A referências bibliográficas serão acrescidas no final do artigo e da mesma forma que as 
tabelas, deverão seguir as normas de publicação da APA – American Psychological Association (6ª 
edição, 2001). 

14) Ao final do trabalho podem consignar-se os agradecimentos. Na continuação 
referir se houve financiamento para a realização do estudo objeto desta publicação. 

15) Recomenda-se evitar o uso de notas de rodapé. No caso de ser imprescindível este 
uso, deverão estar numeradas no corpo do texto de forma consecutiva. 

16). Processo de avaliação e revisão: após o recebimento do artigo, o Conselho Editorial 
avalia se está de acordo com os critérios científicos da revista e se é pertinente aos 
objetivos editoriais. Sendo afirmativo, o manuscrito será enviado para a avaliação para um 
mínimo de dois pares acadêmicos que realizarão a tarefa de modo cego. Os avaliadores 
terão um prazo de 60 dias para expedir a resposta. Considerando as avaliações, o Editor 
comunicará ao autor designado que pode ser: 1) rejeição do manuscrito; 2) Aceitação do 
manuscrito; 3) Aceitação com a solicitação de que se realizem as modificações sugeridas 
pelo Comité Editorial. 

17). Uma vez publicado o artículo, este será enviado em formato PDF ao autor designado 
para as comunicações para que faça uso do mesmo somente para o intercâmbio 
científico. 



18) O envio de um manuscrito para a revista constitui por si a aceitação deste regulamento 
de publicações e, portanto, das responsabilidades de autoria, originalidade e 
confidencialidade aqui descritas. 
______________________________________________________________ 


