Regulamento do CIDEHUS’ e-Working Papers

1. CIDEHUS’ e-working papers publica versões preparatórias ou
preliminares de textos. Podem estes mais tarde gerar artigos, capítulos de livro,
comunicações ou mesmo livros. Não se aceitam textos já publicados.
2. Os textos devem ter um mínimo de 15.000 e 250.000 caracteres
(incluindo espaços) na totalidade (abrangendo notas, fontes, referências
bibliográficas e anexos). A título excecional admitem-se textos mais longos.
3. Aceitam-se textos em Português, Inglês, Espanhol e Francês.
4. Uma vez editados, os originais permanecerão online, mesmo que
entretanto o conteúdo integral do texto tenha sido publicado em formato
definitivo. No entanto, o CIDEHUS inserirá a referência ao texto em formato
definitivo, se o Autor ou Autores comunicarem tal referência.
5. A decisão de publicar ou não publicar um texto deve ser feita
mediante a submissão do original ao Assessor da Série, que o mandará avaliar
sumariamente a dois elementos da Comissão Editorial ou do Conselho
Científico.
6. A Comissão Editorial é composta pelos Coordenadores de Linha e
pelo Assessor para a Série.
7. Cada texto abrirá com um resumo em Português e Inglês (entre 7 e 12
linhas) e 4-6 palavras-chave. A identificação do(s) Autor(es) deve ser
acompanhada da afiliação institucional e do e-mail.
8. Cabe ao(s) Autor(es) tratar de assegurar os créditos respeitantes aos
elementos gráficos ou das imagens que o texto possa eventualmente conter.
9. Cada CIDEHUS’ e-working papers deve ter: licença Creative
commons, DOI ou handle, o ISSN da publicação, os símbolos do CIDEHUS, o
código do respetivo projeto estratégico e dos seus patrocinadores.
10. Em matéria de Acordo Ortográfico, o Autor(es) poderá não o seguir,
desde que assim o declare(m).

Normas gráficas (seguir as do CIDEHUS), abaixo resumidas:
- Corpo do texto: letra Arial 12, a espaço e meio; notas de pé-de-página:
Arial 10, a um espaço.
- Todos os textos devem terminar com a lista das obras referidas ou
citadas no texto, ordenadas alfabeticamente.
- São admissíveis tanto as notas pelo sistema Autor-data ou como o de
notas de pé de página. Não se aceitam notas no final do texto.
- O estilo das referências bibliográficas deve seguir a NP 405-1, 2, 3 ou a
tradição académica portuguesa que separa tudo com vírgulas. O estilo seguido
deve ser uniforme ao longo de todo o texto.

