
 
 

Normas para a Apresentação de Artigos 
 

Indicações Gerais 
Configurações: Revista de Sociologia publica trabalhos académicos inéditos, sob a forma 

de artigos e recensões de livros, que contribuam para enriquecer o conhecimento científico 

acerca da realidade social nos planos nacional e internacional. Procura-se equilibrar a 

publicação de trabalhos de investigadores seniores com a disseminação de trabalhos de jovens 

investigadores, que apresentem qualidade e originalidade. 

A orientação editorial da revista assenta num apelo a contributos aberto 

permanentemente e em dossiês temáticos sob coordenação de investigadores do Centro 

Interdisciplinar de Ciências Sociais. Visa-se salvaguardar a identidade da revista, ancorada 

em temáticas relevantes na área das Ciências Sociais, em especial da Sociologia, e assegurar a 

periocidade da publicação, permitindo a sua indexação em bases bibliográficas internacionais 

reconhecidas e alargadas da comunidade científica. 

Os textos submetidos para publicação passarão por uma triagem inicial por parte da 

Equipa Editorial que decidirá da sua pertinência face ao âmbito científico da revista. 

Seguindo critérios internacionais de excelência, os trabalhos propostos para publicação 

são submetidos a avaliação independente por especialistas, em regime de anonimato. 

Com base nos pareceres emitidos, a Equipa Editorial pode sugerir aos autores a revisão 

dos trabalhos. 

A Equipa Editorial reserva-se o direito de não publicar os trabalhos recebidos, sendo 

a decisão comunicada por escrito aos autores. 

Os textos podem ser publicados em português, espanhol, francês e inglês. 

 

Os textos submetidos para publicação devem conformar-se às seguintes normas: 

1. Todos os textos devem vir acompanhados da identificação do(s) autor(es), respetiva 

filiação institucional e endereço(s) de e-mail. Logo a seguir ao título do artigo, deve 

surgir o nome do autor, em letra maiúscula, tamanho 10, tipo Times New Roman. Em linha 

abaixo, designar a instituição de referência e, noutra linha, o e-mail. Em caso de mais 

autores, proceder do mesmo modo. Tudo alinhado à esquerda. 

2. Os textos não devem exceder, no total e excetuando os resumos, 40.000 

caracteres, incluindo espaços. 

3. Cada artigo deve ser acompanhado de três resumos, com os respetivos títulos 

traduzidos (em português, em inglês e em francês), gravados em ficheiro autónomo, 

com o máximo de 750 caracteres (incluindo espaços) por resumo. O resumo em 

português deve integrar o ficheiro principal (corpo do artigo). 

4. Os ficheiros devem ser enviados em formato Word, letra do corpo tamanho 11, 

entrelinhamento 1,15, com tabulações de parágrafo, para o seguinte endereço de correio 

eletrónico: cics@ics.uminho.pt. 

5. Todas as citações devem ser traduzidas. 

     6.Todos os originais devem: 

a) Conter a versão final do texto, pronta a publicar, devidamente revista de gralhas; 

b) Vir acompanhados de um título (negrito, tamanho 12, alinhado à esquerda, sem 

ponto final); 

c) Conter a indicação de 4 ou 5 palavras-chave a seguir ao resumo e nas três línguas 

indicadas. 
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7. Na composição e formatação dos textos deve ter-se em conta as seguintes orientações: 

a) A utilização de, no máximo, dois níveis de titulação (tamanho 11, tipo Times New 

Roman, negrito, alinhamento à esquerda), sem numeração nos casos da Introdução 

e Conclusão e com numeração árabe para o corpo do texto; 

b) As transcrições deverão abrir e fechar com aspas quando não excederem 4 linhas. 

No caso de citações mais longas, estas devem ser entalhadas e transcritas sem 

aspas; 

c) Os vocábulos noutras línguas que não a portuguesa devem ser formatados em 

itálico; 

d) Os elementos não textuais devem ser organizados em quadros, gráficos ou 

figuras, identificados com numeração árabe contínua para cada um destes tipos 

de elementos. Além de integrados no corpo do texto, devem ser enviados em 

anexo em formato PNG ou JPG, com pelo menos 300 dpi; 

e) Nas chamadas de notas, que devem ser colocadas em rodapé, devem utilizar-se 

apenas números sem parênteses. 

g) As referências bibliográficas devem ser indicadas entre parênteses no corpo do texto, 

de acordo com o seguinte padrão: (Rodrigues, 1993: 103); (Costa e Almeida, 1991: 

80-84); (Greenwood, 1997a); (Greenwood, 1997b). 

 

 

No final do artigo, deve incluir-se a lista de obras citadas, apresentada da seguinte forma: 

 

- APELIDO, nome próprio (ano), Título do livro, local de edição, editora. 

- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo”, Título da revista, volume (número), 

número da primeira e última páginas. 

- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo/ capítulo”, in Nome próprio e Apelido 

(org.), Título da coletânea, local de edição, editora, número da primeira e última 

páginas. 

- Documento na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), Título do documento [Online], 

disponível em: endereço [consultado em: data]. 

- Locais na Internet e páginas pessoais ou de instituições: Nome [Online], disponível em: 

endereço [consultado em: data]. 

- Publicações em revistas na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), “Título do 

Artigo”, Título da Revista, volume (número), número da primeira e última páginas 

[Online], disponível em: endereço [consultado em: data]. 

 

Direitos de Autor 

Ao aceitarem a publicação na Revista Configurações, nas suas edições impressa e eletrónica, 

os autores cedem todos os direitos sobre o material publicado ao Centro Interdisciplinar de 

Ciências Sociais-Polo UMinho, entidade editora da revista e responsável pela sua difusão e 

comercialização em qualquer formato e suporte julgados adequados à promoção da cultura 

científica, assegurando sempre que a autoria é devidamente mencionada e respeitada. A 

matéria dos artigos é da responsabilidade dos autores. 

 

Periodicidade 

A Revista Configurações tem periodicidade semestral, sendo os números publicados em 
junho e dezembro. As propostas de artigos ou de organização de dossiês temáticos podem ser 
enviadas em qualquer momento. 


