Normas de publicação
1. A SOCIOLOGIA ON LINE só aceita propostas para publicação de artigos originais;
2. Os artigos poderão ser escritos em português, inglês, francês, espanhol ou italiano;
3. A decisão de publicação pertence ao Conselho de Redacção da SOCIOLOGIA ON LINE;
4. O processo de revisão recorre a avaliadores externos e decorre no formato de duplo anonimato,
segundo o qual os revisores desconhecem o nome dos autores e os autores desconhecem o nome dos
revisores. Este processo inclui pelo menos dois revisores;
5. Os artigos propostos à SOCIOLOGIA ON LINE devem ser enviados num ficheiro Word, a corpo 12,
fonte Times New Roman (espaço 1,5), por correio electrónico para artigos@aps.pt;
6. Os artigos não deverão ultrapassar 9000 palavras, incluindo notas e bibliografia. Os textos de reflexão
e ensaios não devem ultrapassar 6000 palavras, e as recensões as 1500 palavras;
7. As transcrições serão colocadas entre aspas e os vocábulos ou expressões num idioma distinto do
idioma do texto, formatados em itálico;
8. As notas devem ser em número reduzido e apresentadas em corpo 10, fonte Garamond. A sua
numeração será contínua, do início ao fim do artigo, e situar-se-ão em baixo da respectiva página;
9. Os elementos não textuais nos artigos devem ser organizados em tabelas e figuras, identificados com
numeração árabe contínua para cada um destes tipos de elementos;
10. Os títulos de tabelas devem ser apresentados a Bold, centrados, em corpo 12 e fonte Times New
Roman; deve ainda existir um espaço entre o texto e o título do gráfico/tabela e um espaço entre o
título e o respectivo gráfico/tabela. Sempre que uma tabela fique cortada, deve transitar para a folha
seguinte;
11. Tabelas, gráficos, imagens ou quadros, deverão ser enviados num ficheiro à parte (de preferência no
formato original) para que melhor se possa proceder à sua visualização nos formatos digitais;
12. Os artigos devem ser acompanhados de um título em português e em inglês; um resumo de 100
palavras em português e outro em inglês, 4 palavras-chave em português e em inglês e dos dados de
identificação do autor (instituição discriminada a dois níveis, país, cidade e elementos de contacto);
13.As citações e referências a autores devem seguir as seguintes normas: Almeida (2006) ou Almeida
(2006, pp. 23-35); Almeida (2006a), quando referentes a mais de um título do mesmo autor e ano;
Almeida et al. (2006), quando a obra tem mais de três autores.
14.A referenciação bibliográfica das obras citadas deve obedecer às seguintes normas: Livro – Apelido,
Nome Próprio (ano), Título da obra, Local de edição, Editor; Artigo em publicação periódica – Apelido,
Nome Próprio (ano), “Título do artigo”, Nome da Revista, volume (número), páginas; Capítulos em
colectâneas – Apelido, Nome Próprio (ano), “Título do capítulo”, in Nome Próprio e Apelido (org.), Título
da Colectânea, Local de edição, Edição e páginas.
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