Estudos e Relatórios ICS
Normas para autores


Os textos submetidos à colecão ER-ICS podem ter dois fomatos:
o

Resumos dos principais resultados da pesquisa: de 3.000 a 6.000 palavras, incluindo
referências bibliográficas, notas, quadros e gráficos ou figuras.

o

Relatórios de projetos mais longos não deverão ultrapassar as 60.000 palavras, incluindo
referências bibliográficas, notas, quadros e gráficos ou figuras.



As propostas devem ser redigidas preferencialmente em português ou inglês, podendo todavia
ser aceites propostas em francês e espanhol.



Os textos, enviados num ficheiro único, devem ser formatados em letra Times New Roman,
tamanho 12, a espaço e meio.



Os textos devem ser acompanhados de um resumo até 300 palavras em português e de outro
em inglês, bem como de 5 palavras-chave.
Os autores devem incluir na proposta os seus dados de identificação (instituição, categoria, área
de especialização, elementos de contacto e biografia de 100 palavras).




No texto, as citações e referências a autores seguem as normas seguintes: Pinto (2002) ou Pinto
(2002, pp. 32-33); Pinto (2002a), quando referentes a mais de um título do mesmo autor e ano;
Pinto et al. (2002), quando referentes a obras colectivas.



A bibliografia deverá conter apenas as obras referidas ou citadas no texto, ordenadas
alfabeticamente. As normas de referenciação são as seguintes:



o

a. Livros: PINTO, J. M. (2007), Indagação Científica, Aprendizages Escolares e
Reflexividade Social, Porto, Afrontamento.

o

b. Colectâneas: PROSSER, J. (ed.) (2000), Image-Based Research — A Sourcebook
for Qualitative Researchers, Londres, Routledge and Falmer Press.

o

c. Artigos em colectâneas: EISENSTADT, S. N. (2005), “Axial civilizations and the
Axial Age reconsidered”. In J. P. Arnason, S. N. Eisenstadt, B. Wittrock (eds.), Axial
Civilizations and World History, Leiden, Brill, pp. 531-564.

o

d. Artigos em revistas: Parr, J. B. (2004), “The polycentric urban region: a closer
inspection”. Regional Studies, 38 (3), pp. 231-240.

o

e. Publicações online: COFFEY, A., HOLBROOK, B., ATKINSON, P. (1996),
“Qualitative data analysis: technologies and representations”. Sociological Research
Online, 1(1), Disponível em http://www.socresonline.org.uk/socresonline/1/1/4.html,
[consultado em 31-1-2006].

o

f. Teses: Fidalgo, J. M. (2006), O Lugar da Ética e da Auto-Regulação na Identidade
Profissional dos Jornalistas. Tese de doutoramento, Braga, Instituto de Ciências
Sociais, Universidade do Minho.

o

g. Clássicos: Espinosa, B. (1988 [1670]), Tratado Teológico-Político (trad. D. P.
Aurélio), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda

Ao submeterem um texto a apreciação, o(s) autor(es) dos estudos e relatórios que vierem a ser
publicados online na Coleção E&R-ICS aceitam automaticamente que os seus textos sejam
livremente citados, sem necessidade de autorização prévia.



A forma correta de citar os trabalhos desta coleção é a seguinte:
o

Autor (ano), Título. Lisboa, Coleção Estudos & Relatórios ICS (link).

