WORKING PAPERS
Coordenação: Anastasios Panagiotopoulos (CRIA NOVA FCSH), Eduarda Rovisco (CRIA-ISCTE),
Cristina de Branco (CRIA NOVA FCSH), João Mineiro (CRIA-ISCTE)

Com vista a melhor divulgar os trabalhos dos seus investigadores e colaboradores, bem como a
incentivar a partilha e discussão de dados numa fase inicial da pesquisa, o CRIA decidiu
institucionalizar uma linha de working papers no site https://cria.org.pt. Será uma coleção
exclusivamente disponibilizada online.
Os textos a publicar podem ser trabalhos em curso, artigos já finalizados, notas de pesquisa ou
mesmo comunicações em encontros científicos que os seus autores entendam disponibilizar ao
público.
Não representando uma publicação no sentido clássico do termo, os working papers circulam e
são citados como uma qualquer outra publicação, sendo fundamentais para a dinamização de
um centro de investigação. Para garantir critérios mínimos de publicação, os textos recebidos
serão apreciados pelos coordenadores após o que será comunicada a decisão ao autor.
Para submeter um manuscrito, pedimos aos potenciais interessados que sigam as seguintes
regras de formatação:
•
•

Os artigos devem inscrever-se no âmbito da antropologia;
Línguas de publicação: português, espanhol, francês ou inglês;

•

Os textos propostos não devem exceder os 60.000 caracteres com espaços e devem
ser acompanhados por título e até seis palavras-chave na língua do texto e em inglês
(se o artigo for em inglês, estes elementos devem ser fornecidos também em
português);
As remissões bibliográficas devem ser feitas no sistema "(autor data)" no corpo do
texto, devendo ser elencada a bibliografia referida (e só a referida) no final do texto
(ver abaixo);
O texto deverá ser enviado com a seguinte formatação:

•

•

Tipo de Letra:
Times New Roman
Espaço: 1.5
Margens: pré-definidas nos documentos Word
As notas devem ser colocadas em rodapé e não no final
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•
O autor deverá estar identificado - nome, filiação institucional e endereço de e-mail no próprio ficheiro do texto;
•
Os textos devem ser submetidos por e-mail para cria@cria.org.pt em ficheiro de texto
(word ou equivalente), em qualquer momento.
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No texto:
(Malinowski 1921: 345)
(Malinowski 1921; Evans-Pritchard 1965)
Fernandes (2002, 2003) trabalhou esta questão.
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