Normas para publicação
E-book das VIII Jornadas Doutorais do CECS

O texto integral deverá ser enviado para o e-mail das jornadas jornadasdoutoraisCECS@gmail.com - até ao dia 15 de novembro.
Só serão publicados os trabalhos que foram apresentados e discutidos
nas jornadas.
Não haverá lugar à publicação de textos que se limitem a reproduzir
projetos de investigação.
Estudantes e orientadores deverão estar disponíveis para responder
aos pedidos de revisão do texto que serão feitos posteriormente pela
equipa que edita o e-book.

O texto deverá ter uma extensão mínima de 5 000 palavras e uma
extensão máxima de 7 000 palavras, incluindo título, notas de rodapé
e referências.
Tanto o título como os entretítulos devem ter uma extensão máxima de
120 caracteres com espaços.
O resumo deve ter entre 200 e 300 palavras e devem ser definidas até
cinco palavras-chave.
A nota biográfica deve ter até 150 palavras.
Formatação
Os originais devem ser editados com um espaçamento simples em
páginas normalizadas (tipo A4), letra Times New Roman, 12 pt.
Organização da informação
Na primeira página do documento devem constar as seguintes
informações em português e em inglês: título do artigo, resumo e
palavras-chave.
Para assegurar a revisão cega por pares, deve ser retirada qualquer
identificação do documento do artigo. Neste sentido, num outro
documento (que também indique o título do artigo) deverá ser
colocada a seguinte informação:
1) nome(s) da/o(s) autor(es);
2) nota biográfica com alguns dados curriculares da/o(s) autor(es),
devendo ser apresentada a informação completa sobre a afiliação de

todos os autores, incluindo o nome da instituição de origem a três níveis
(Ex: Universidade, Faculdade e Departamento/Centro), cidade e país;
devem ainda ser referidas moradas completas (incluindo rua, código
postal, cidade e país), endereço eletrónico e ORCID. Estes dados ficarão
disponíveis na versão publicada do artigo, pelo que, ao fornecê-los,
consente a sua divulgação no e-book, tanto na versão disponível online,
como na versão impressa;
3) agradecimentos e financiamentos (opcional), colocando a
identificação da entidade de financiamento.
Citações e referências bibliográficas no corpo do texto
- Todas as citações devem ser traduzidas para a língua em que o texto
está redigido. Não se coloca em rodapé a versão original do trecho
traduzido.
- As citações fazem-se dentro de aspas curvas duplas (“ ”), em texto
normal e não em itálico. As citações com 40 ou mais palavras figuram
destacadas do corpo do texto, em tabulação recuada, letra um ponto
inferior e sem aspas.
- As referências bibliográficas relativas às citações incorporadas
seguem o seguinte formato: (Couldry, 2000, p. 134). Em citações no
corpo do texto, a pontuação (ponto final ou vírgula) é colocada a seguir
à referência. As citações destacadas terminam com ponto final antes
da referência.
- Não se usam expressões como idem, ibidem, apud, op. cit…
- Para citações em segunda referência: (Curran como citado em
Martins, 2010, p. 134) (Benjamin as cited in Kovarick, 2010, p. 134).
Lista de referências bibliográficas do final do texto
Os três principais tipos de referências bibliográficas utilizados em
textos académicos incluem livros, capítulos de livros e artigos em
revistas científicas:
Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire. Fayard.
Fonseca, M. L., Esteves, A. & Iorio, J. (2015). Mobilidade internacional
de estudantes do ensino superior. In J. Peixoto, B. Padilla, J. C. Marques
& P. Góis (Eds.), Vagas atlânticas: migrações entre Brasil e Portugal no
início do século XXI (pp. 135-158). Lisboa: Mundos Sociais.

Martins, M. L. (2007). Nota introdutória. A época e as suas ideias.
Comunicação
e
Sociedade,
12,
5-7.
https://doi.org/10.17231/comsoc.4(2002).1265

Para esclarecimentos, ver https://apastyle.apa.org/

Os e-books das jornadas doutorais seguem a ética de publicação das
revistas do CECS:
“Os autores devem assegurar que a referenciação das fontes usadas na
produção do trabalho científico é rigorosa e abrangente e obter
permissão dos detentores de direitos autorais para reproduzirem
ilustrações, tabelas ou figuras.
Os autores devem identificar, seguindo as instruções dadas
anteriormente, as entidades financiadoras do seu trabalho.
Os autores devem assegurar a correta inserção dos nomes dos autores
e co-autores nas respectivas publicações, bem como a expressão do
devido reconhecimento a outros colaboradores, quando tal se
justifique, seguindo as instruções dadas anteriormente” (Retirado de
https://revistacomsoc.pt/index.php/revistacomsoc/about/submissions
)

As editoras
Zara Pinto-Coelho, Sandra Marinho e Teresa Ruão
26 de outubro de 2021

