NORMAS PARA AUTORES
1.

A SOCIOLOGIA ON LINE só aceita propostas para publicação de artigos originais, que não tenham sido anteriormente publicados nem que estejam em
revisão noutra revista;

2.

Os artigos poderão ser escritos em Português, Inglês, Francês, Espanhol ou
Italiano;

3.

Os artigos deverão ser submetidos para sociologiaonline@aps.pt;

4.

A Direção da revista procede a uma avaliação inicial de todos os artigos. No
caso dos artigos se adequarem à SOCIOLOGIA ON LINE e cumprirem as normas de publicação, encetar-se-á um processo de revisão que recorre a avaliadores/as externos/as e decorre no formato de duplo anonimato, segundo o
qual os/as revisores/as desconhecem o nome dos/as autores/as e os autores/as desconhecem o nome dos/as revisores/as. Este processo inclui pelo
menos dois/duas revisores/as. A decisão final de publicação pertence à Direção da SOCIOLOGIA ON LINE.

5.

Todos os artigos serão sujeitos a um sistema de deteção de plágio, implicando
a sua deteção o impedimento de publicação do trabalho submetido e de outras publicações durante um período de tempo a definir pela Direção da
revista;

6.

Os artigos propostos à SOCIOLOGIA ON LINE devem ser enviados num ficheiro Word, a corpo 12, fonte Times New Roman e espaço 1,5 sendo a sua revisão gramatical e sintática da responsabilidade dos/as autores/as;

7.

Os artigos não deverão ultrapassar 9000 palavras, incluindo notas finais e referências bibliográficas. Os textos de reflexão e ensaios não devem ultrapassar 6000 palavras, e as recensões as 1500 palavras;

8.

Sugere-se que os autores sigam a seguinte estrutura geral de artigos: Introdução; Enquadramento teórico; Metodologia; Resultados; Conclusões; Agradecimentos (opcional); Notas (opcional); Referências;

9.

As notas devem ser em número reduzido e apresentadas em corpo 10. A sua
numeração será contínua, do início ao fim do artigo, e situar-se-ão no final do
texto, imediatamente antes das “Referências”;

10.

Os textos escritos em Português deverão incluir uma nota final que explicite a
utilização ou não utilização do novo acordo ortográfico. Sugere-se a utilização de uma das seguintes opções “Por decisão pessoal, os/as autores/as do
texto escrevem/não escrevem segundo o novo acordo ortográfico”;

11.

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. Os textos poderão apresentar no máximo 6 tabelas e 6 figuras. Os
títulos de tabelas devem ser apresentados a Bold, centrados, em corpo 12 e fonte
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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 respetivo gráfico/tabela. Sempre que
uma tabela fique cortada, deve transitar para a folha seguinte;
12.

Os elementos não textuais devem ser enviados num ficheiro separado no seu
formato original (Excel, SPSS, outros) ou nos seguintes formatos:
EPS (ou PDF): Desenhos vetoriais
TIFF (ou JPG): Imagens a cor ou em escala cinza: Resolução mínima de 300 dpi;

13.

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 4 palavras-chave em Inglês. Os artigos escritos noutras línguas que não as anteriores deverão adicionalmente apresentar um título, resumo e palavras-chave na língua original do texto;

14.

Os dados de identificação de todos/as os/as autores/as terão de indicar as
seguintes informações: instituição discriminada a três níveis (ex. Universidade; Faculdade; Departamento ou Unidade de Investigação); código postal; cidade; país e endereço de email. O autor de correspondência deverá apresentar
a morada institucional completa;

15.

No caso dos textos incluírem uma seção de “Agradecimentos”, esta deverá
surgir após as “Conclusões” e antes das “Notas finais” e “Referências”;

16.

As citações, as referências no texto e a referenciação bibliográfica devem obedecer às normas APA 6th Edition;

17.

Os direitos de copyright são pertença da Associação Portuguesa de Sociologia. Todos os artigos encontram-se disponíveis livremente em http://revista.aps.pt/inicio/.
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1.

SOCIOLOGIA ON LINE publishes original research on Social Sciences that
was not previously published or that is not being considered for publication
elsewhere;

2.

Articles may be written in Portuguese, English, French, Spanish or Italian;

3.

Manuscripts must be submitted to sociologiaonline@aps.pt;

4.

All articles are initially evaluated by the Direction of SOCIOLOGIA ON
LINE. Manuscripts that comply with the Journal’s publication standards
are independently evaluated by at least two experts. The Journal uses a
double-blind peer review system, which means that the identities of the
authors are concealed from the reviewers, and vice versa. The Direction of
SOCIOLOGIA ON LINE is responsible for the final publication decision;

5.

SOCIOLOGIA ON LINE uses a plagiarism detection software. Authors found
to have plagiarized the work of others or their own will not be able to publish
the submitted work and other publications in SOCIOLOGIA ON LINE during a period of time to be established by the Journal’s Direction;

6.

Manuscripts proposed to SOCIOLOGIA ON LINE must be submitted in a
Word file with the text in 12-point Times New Roman and 1,5 line spacing.
Authors are responsible for the grammatical and syntactical revision of the
articles;

7.

Manuscripts should not exceed 9000 words, including final notes and bibliography. Reflections should not exceed 6000 words, and book reviews 1500
words;

8.

Authors are encouraged to follow the following general structure of papers:
Introduction; Theoretical framework; Methodology; Results; Conclusions;
Acknowledgments (if applicable); Notes (if applicable); References;

9.

Notes should be used sparingly. In addition, they should be presented in
10-point Times New Roman, with continuous numbering, from the beginning to the end of the article. All notes must be placed at the end of the text,
just before the “References”;

10.

Manuscripts written in Portuguese should include a final note stating whether they follow or not the spelling agreement;

11.

Non-textual elements should be presented in tables or figures and identified
with continuous Arabic numerals. A maximum of 6 tables and 6 figures is allowed. Table titles should be presented in 12-point Times New Roman, bold
and centred. There should be a space between the text and the title of the table
or figure and a space between the title and the corresponding table or figure.
Tables/figures must be kept in one sheet;
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Non-textual elements should additionally be sent in a separate file in their
original format (Excel, SPSS, others) or in the following formats:
EPS (or PDF): Vector drawings
TIFF (or JPG): Color or grayscale images: 300 dpi minimum resolution;

13.

All manuscripts must present a title in Portuguese and a title in English. In
addition, all articles must present a summary of 100 words in Portuguese and
a summary of 100 words in English; 4 keywords in Portuguese and 4 keywords in English. Articles written in languages other than the previous ones
should also present a title, abstract and keywords in the original language of
the text;

14.

Authors must specify the following information regarding their affiliations:
institution discriminated at three levels (g.University, School, Department or
Research Unit); Postal Code; City; Country and e-mail address. The correspondence author must present the complete institutional address;

15.

If the manuscripts include a section of “Acknowledgments”, this should be
included after the “Conclusions” and before “Notes” and “References”;

16.

Citations, references in the text and bibliographic references must comply
with the APA 6th Edition;

17.

The Associação Portuguesa de Sociologia retains copyright of all published manuscripts. All texts are freely available ate http://revista.aps.pt/en/home-page/
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