ALICE WORKING PAPERS
NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS | GUIDELINES FOR THE PUBLICATION OF
TEXTS

I. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. ALICE Working Papers são uma publicação do Projeto ALICE, Espelhos Estranhos, Lições
Insuspeitas (alice.ces.uc.pt).
2. São publicados textos originais provenientes da discussão/apresentação de resultados de projetos
de investigação, nomeadamente projetos em curso, bem como trabalhos originais de
investigadoras/es e de estudantes de pós-graduação, especialmente estudantes de doutoramento.
3. Os artigos submetidos devem dialogar com a proposta epistemológica e metodológica do Projeto
ALICE, preferencialmente no âmbito de uma das suas quatro áreas temáticas: (1) Democratizar a
Democracia; (2) Constitucionalismo Transformador, Interculturalidade e Reforma do Estado; (3)
Outras economias; e (4) Direitos Humanos e Outras Gramáticas da Dignidade Humana.
4. As/Os coordenadoras/es do ALICE Working Papers reservam-se o direito de publicar ou não os
trabalhos recebidos.
5. A decisão acerca da aceitação ou não da publicação do trabalho será comunicada à/ao autor/a num
prazo razoável.
6. Os textos aceites para publicação estarão sujeitos a propostas de revisão por parte das/os
coordenadoras/es.
7. Os textos aprovados serão publicados em linha no seguinte endereço:
http://alice.ces.uc.pt/en/index.php/working-papers/. Não serão distribuídos exemplares em papel.

II. DAS NORMAS DE PUBLICAÇÃO
1. Os textos devem ser submetidos em formato Word ou equivalente e enviados por correio
eletrónico para alice1@ces.uc.pt com o título “Trabalho para ALICE Working Papers”.
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2. A apresentação do texto deve ser corrida, sem espaços extra entre parágrafos, cabeçalhos ou
qualquer formatação especial. Poderão ser incluídos nos textos quadros, figuras, fotografias ou
desenhos, desde que em número reduzido e fornecidos com qualidade gráfica suficiente para a
edição. As imagens devem ser enviadas no mesmo documento do texto e também separadamente,
com extensão JPEG. Todas as imagens, gráficos e tabelas têm de ser acompanhadas por indicação
clara da fonte e dos respetivos direitos de autor.
3. Todos os originais serão apresentados na versão definitiva, que não deve exceder 50 000
caracteres com espaços (incluindo notas e referências bibliográficas).
4. Os textos devem ser acompanhados por um resumo em português e inglês que não deve exceder
750 caracteres (com espaço). No resumo deve figurar o título do artigo, bem como um conjunto de
palavras-chave, em número não superior a 5.
5. Os/as autores/as deverão fazer acompanhar o seu texto de uma breve nota biográfica (máximo
500 caracteres).
6. O texto deve ser preparado de acordo com as normas da Revista Crítica de Ciência Sociais, ver item
V

(Normas

para

a

apresentação

de

textos)

do

documento

disponível

em:

http://rccs.revues.org/4611#tocto1n5 (Normas para a apresentação e publicação de artigos da
RCCS).

I.

GENERAL PROVISIONS

1. ALICE Working Papers are published by the ALICE Project – Strange Mirrors, Unsuspected Lessons:
Leading Europe to a new way of sharing the world experiences. (alice.ces.uc.pt)
2. Publication will reside on original texts from the discussion/presentation of research projects
outputs, including work in progress, as well as original works of researchers and postgraduate
students, especially doctoral students.
3. Submitted articles should dialogue with the epistemological and methodological proposal of the
ALICE Project, preferably within one of the four thematic areas: (1) Democratizing Democracy, (2)
Transformative constitutionalism, interculturality and the reform of the state, (3) Other economies
and (4) Human rights and Other Grammars of Human Dignity.
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4. The ALICE Working Papers coordinators reserve the right to publish, or not, the submitted articles.
5. The decision on the acceptance or rejection of the publication of the work will be communicated
to the author within a reasonable time.
6. The texts accepted for publication will be subject to proposals by review of the coordinators.
7. The approved texts will be published online on the following
http://alice.ces.uc.pt/en/index.php/working-papers/. No paper copies will be distributed.

link:

II. PUBLICATION GUIDELINES
1. Texts must be submitted in Word or equivalent file format and sent by email to alice1@ces.uc.pt
under the title “Paper for ALICE working papers”.
2. The presentation of the text should be consecutive, no extra spaces between paragraphs, headers
or any special formatting. The texts may include tables, graphics, photographs or drawings, provided
they be in small number, and with sufficient graphic quality for editing. Images should be sent in the
same text document and also separately with JPEG extension. All images, graphics and tables must
be accompanied by a clear indication of the source and respective copyright.
3. All originals will be presented in the final version, which should not exceed 50 000 characters with
spaces (including notes and references).
4. Papers should be accompanied by an abstract in Portuguese and English not exceeding 750
characters (including spaces). The abstract must bear the title of the article, as well as a list of no
more than 5 keywords.
5. Authors should complement their text with a brief biographical note (maximum 500 characters).
6. The text should be prepared in accordance with the standards of Revista Crítica de Ciência Sociais,
see

item

V

(Guidelines

for

submission

of

texts)

of

the

document

available

at:

http://rccs.revues.org/4611#tocto1n5 (RCCS Guidelines for submission and publication of articles).
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