Lisboa, 24 de Setembro de 2012

Assunto: Call for papers  convite para submissão de artigos originais para
publicação na revista Forum Sociológico

1. A revista Forum Sociológico foi fundada em 1992, tendo como primeiro Director
o Prof. Moisés Espírito Santo. Actualmente, a revista é uma publicação do Grupo
de Trabalho Mundos Sociais, Trajectórias e Mobilidades do Centro de Estudos em
Sociologia da Universidade Nova de Lisboa (CesNova). Disponível em
http://forumsociologico.fcsh.unl.pt/, os seus conteúdos progressivamente
passarão a estar acessíveis, a partir do mês de Outubro, na plataforma digital
OpenEditon (http://www.openedition.org) – portal que alberga publicações
académicas na área das Ciências Sociais e Humanas.
A revista visa constituir um fórum permanente de discussão, debate e reflexão
sobre a sociedade portuguesa mas também sobre outras sociedades, incluindo a
crítica científica. Completando, a revista acolhe artigos e documentos assinados
por investigadores de múltiplas orientações e filiações institucionais e
científicas, que por via do seu trabalho dêem mostras de se comprometerem
com o progresso da razão científica em ciências sociais.

2. No presente call for papers a data limite para submissão de artigos é 31 de
Outubro de 2012.
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3. Solicita‐se a todos que se inteirem deste call for papers que o façam circular
através das redes sociais nas quais se inserem.

4. Todo e qualquer original para publicação será remetido por email para o
endereço:
forum@fcsh.unl.pt

5. Acompanhá‐lo‐á obrigatoriamente informação relativa à formação e situação
profissional do(s) autor(es), bem como às instituições ou organizações em que
desenvolve(m) actividade.

6. Concorrendo nos padrões internacionais de edição em revistas científicas a
Forum Sociológico tem em vigor a norma peer review. Assim, todas as propostas
de artigos são submetidas a árbitros científicos (referees) conceituados. Estes
avaliam e caucionam a qualidade dos textos publicados. Cada original será
objecto de uma avaliação pericial por dois referees nomeados – em regime de
anonimato –, sendo posteriormente facultada aos autores a possibilidade de
acomodarem ou recusarem as solicitações de alteração dos árbitros. Ressalte‐se
que a revista Forum Sociológico reserva para si, na figura do seu Conselho de
Redacção, a decisão final de publicação dos originais que lhe chegam.

7. Para garantir a uniformização e facilitar o trabalho de edição dos textos, a
respectiva elaboração regerão as respectivas redacção e formatação por um
conjunto de regras que aqui se discriminam. Só se aceitam originais para peer
review que as cumpram.
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Categorias de
uniformização
Estado geral da
versão remetida
Norma ortográfica
Tamanho da folha
Espaçamento entre
linhas
Margens (todas)
Tipo e tamanho de
letra
Gráficos, quadros ou
outros materiais
icónicos

Limite máximo de
páginas
Resumo(Abstract) e
palavras‐chave
Título a figurar na
capa
Citações e
transcrições

Referências
bibliográficas

Regras de uniformização
Especificação
A versão remetida deve ser a final e pronta a publicar – sem gralhas
Os artigos devem obedecer ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em vigor desde o
dia 1 de Janeiro de 2009. Não obstante, as citações de textos anteriores ao acordo devem
respeitar a ortografia original.
A4 – 19,8 cm (largura) e 26 cm (altura)
Espaço e meio (1,5) (norma também válida para a bibliografia)
2 cm cada
“Times New Roman”, tamanho 12
a)Deverão ser numerados de forma contínua, em numeração árabe, para cada um dos
elementos respectivos (Quadro1; Gráfico1; Figura1)
b)Os materiais gráficos ou icónicos têm de acompanhar os respectivos originais em bom
estado – sempre que possível em ficheiro autónomo – e com indicação dos locais no texto
onde devem ser inseridos (reservamo‐nos o direito de não aceitar figuras ou gráficos cuja
publicação se revele inviável)
Deve ter no máximo 40000 caracteres (incluindo espaços, resumos, notas de rodapé,
bibliografia, quadros, gráficos e figuras, o que perfaz cerca de 18 páginas).
Cada texto deve iniciar‐se com um resumo, em português e inglês, com um máximo de
1000 caracteres (10 linhas), seguidos de 3 ou 4 palavras‐chave nesses mesmos idiomas.
Deve ser enviado um título abreviado (no máximo 4 palavras), destinado aos
cabeçalhos, para além do título completo do artigo
Adoptamos a norma de citação anglo‐saxónica: autor, ano de edição, página.
Ex.: (Elias, 1983:5). Quando as transcrições ultrapassarem as 5 linhas de texto, devem vir
destacadas do corpo do texto em letra tamanho 11 e margens laterais de 1cm. Para as
transcrições de menor dimensão, deverão ser utilizadas as aspas duplas (“…”); para
citações secundárias (dentro da própria transcrição), deverão utilizar‐se as aspas
francesas («…»); o itálico deverá ser utilizado apenas no caso de se tratar de uma citação
destacadas em língua estrangeira.
As referências bibliográficas em que se incluem somente as que surgem no texto e/ou notas,
são apresentadas de forma alfabeticamente ordenada por último nome do primeiro autor no
final do artigo. Deverão obedecer às seguintes regras: o último nome do primeiro autor,
primeiros nomes do primeiro autor; no caso de haver mais do que um autor, os seus nomes
aparecem pela ordem normal, seguido do ano de edição (e o ano de edição original caso se
conheça), o título da obra, a localidade, editora; os títulos de livros e revistas aparecem em
itálico e os títulos dos textos ou artigos entre aspas. No caso de os autores serem múltiplos,
pode identificar‐se o primeiro autor, ou os dois primeiros, seguidos de “et al.”. Caso se
conheçam, devem ser assinalados os autores quando organizadores da obra ou quando
responsáveis pela sua edição. Essa informação deve ser colocada entre parêntesis, logo após
os nomes a que dizem respeito: (org.) ou (orgs.), (ed.) ou (eds).
Exemplos:
BOLTANSKI, L e L. Thévenot (1991), De la justification. Les économies de la grandeur, Paris,
Éditions Gallimard.
COWAN, P. A. e M. Hetherington (orgs.) (1991), Family Transitions, Nova Jérsia, Erlbaum.
DODIER, N. (1989), “Le travail d’accomodation des inspecteurs du travail en matière de
sécurité », in L. Boltanski e L. Thévenot (eds.), Justesse et justice dans le travail, Paris, CEE –
PUF, pp. 91‐114.
DURKHEIM, E. ([1987] 1960), Le Suicide, Paris, PUF.
KRIEGER, N.; D. Rowley, et al. (1993), “Racism, Sexism, and Social Class: Implications for
Studies of Health, Disease and Well Being”, American Journal of Preventive Medicine, 9 (3),
pp. 82‐122.
REVEL, J. (1986), “Les usages de la civilité”, in P. Ariès e G. Duby, Histoire de la vie privée, vol.
3, Paris, Seuil.
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8. Quaisquer dúvidas ou informações adicionais poderão ser esclarecidas/obtidas
preferencialmente através do endereço de correio electrónico acima referido,
ou ainda pelos números de telefone 21 790 83 00 ou fax 21 790 83 08,
contacto(s) dirigido(s) a Luís Gouveia, Secretário da Revista.
Deixamos igualmente o endereço postal da revista:
Revista Forum Sociológico
CESNOVA – Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Avenida de Berna, nº 26‐C
1060‐061 LISBOA

João Sedas Nunes
[Director da revista Forum Sociológico]
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