
REVISÃO DE 
PROVAS
MAPA DE CORREÇÕES
SEGUNDO A NP-61. P 8 E 9

JUSTIFICAÇÃO SINAIS
Acrescentar Uma letra

Uma palavra
Várias palavras

Substituir Uma letra
Uma palavra
um tipo ou corpo de letra
Uma letra por outra de outro tipo
Versais por versaletes
Versaletes por versais

Suprimir Uma letra
Uma palavra
Um sinal de pontuação

Trocar Letras
Palavras consecutivas
Várias palavras
Linhas

Aumentar espaço Entre palavras
Entre linhas

Diminuir espaço Entre palavras
Entre linhas
Entre as letras para formar um carácter

Parágrafos Abrir
Suprimir

Alinhamento 
vertical

À esquerda
À direita

Alinhamento 
horizontal

De elementos na palavra
De expoentes
De índices

Emenda Repetida
Anulada
Posterior
De divisão silábica

Elegibllidade De palavras no original
De números no original
De letras defeituosas no texto
De letras voltadas ou deitadas

Alinhamento De espaço levantado
De entrelinha levantada

A revisão de provas deve servir apenas 
para correção de erros ortográficos e 
de pontuação; na referida revisão não 
deverão ser introduzidas alterações 
no texto, pois esta situação implicaria 
uma nova paginação que se traduziria 
num substancial atraso  no processo 
de edição, bem como num significativo 
aumento dos custos  de produção.

PROCESSO DE REVISÃO

1 – Deverá ser entregue na IUC a 
versão final completa e atualizada da 
obra (ou dos artigos que a integram), 
após ter sido efetuada uma revisão 
e uniformização de todos os textos 
(afiliações; títulos; bibliografia; etc 
etc...), em formato papel e digital;

2 – O prazo de devolução das 
provas revistas pelos coordenadores 
da obra (em formato papel) não 
deve exceder os trinta dias;

3 – A provas em papel serão enviadas 
pelos autores para o coordenador que 
as entregará na IUC, e apenas quando 
tiver reunido a totalidade das mesmas;

4 – Após a correção das primeiras 
provas não serão introduzidas 
nos textos novas emendas;

5 – As segundas provas servem apenas 
para verificar se as correções assinaladas 
nas primeiras foram executadas.

Pode optar por descarregar o mapa de correções em:
http://www.uc.pt/imprensa_uc/Autores/mapa_correccoes.pdf


