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Normas para apresentação de originais
A revista Comunicação e Sociedade está aberta à colaboração de todos os docentes, investigadores e
profissionais no âmbito das Ciências e Tecnologias da Comunicação. Os artigos a publicar podem incidir sobre
investigações empíricas, revisões de literatura, apresentação de modelos teóricos ou recensões de obras.
Na apresentação dos artigos, os autores deverão seguir as seguintes instruções:
Os originais deverão ser enviados em formato electrónico para: cecs@ics.uminho.pt. No caso de números
temáticos, os originais deverão ser enviados para o correio electrónico do respectivo coordenador.
Os originais deverão ser dactilografados a dois espaços em folhas brancas normalizadas (tipo A4), letra
Times New Roman, 12 pt. Figuras, quadros e desenhos deverão aparecer no fim dos originais, em folhas
separadas. Os originais electrónicos deverão ser enviados em Word (ambiente Windows ou Mac). O formato
utilizado para gráficos, que devem vir sempre inseridos no texto Word, é o JPEG ou o TIFF, com uma resolução de
pelo menos 300 dpi.
Os originais deverão ser acompanhados de um resumo, máximo 1000 caracteres, em português e inglês.
Os originais completos não deverão ultrapassar os 50 000 caracteres (incluindo espaços).
Deverá ser enviada uma página separada do manuscrito, contendo os seguintes elementos: Título do
artigo, em português e inglês; Nomes e instituições dos autores; Palavras-chave, em português e inglês (máximo de
cinco); Nome e endereço completo (incluindo telefone, fax e e-mail) do autor responsável por toda a
correspondência relacionada com o manuscrito.
As citações ou referências a autores e obras deverão obedecer ao seguinte padrão:
(Berten, 2001); (Winseck & Cuthbert, 1997); (Gudykunst et al., 1996), correspondendo, nas referências bibliográficas
apresentadas no final do trabalho, ao seguinte padrão:
Berten, A. (2001) ‘A Ética da Discussão: Ideologia ou Utopia?’, Comunicação e Sociedade, 4: 11-44.
Foucault, M. (1971) L’Ordre du Discourse, Paris: Gallimard.
Winseck, D. & Cuthbert, M. (1997) ‘From Communication to Democratic Norms: Reflections on the Normative
Dimensions of International Communication Policy’ in Sreberny-Mohammadi, A., Winseck, D., McKenna, J. & Boyd-Barrett, O.
(eds.) (1997) Media in a Global Context: A Reader, London: Arnold, pp. 162-76.
Gudykunst, W., Ting-Toomey, S. & Nishida, T. (eds.) (1996) Communication in Personal Relationships Across
Cultures, Thousand Oaks, CA: Sage.

Os artigos publicados são da responsabilidade dos respectivos autores.
Os autores receberão as provas (incluindo Quadros e Figuras) para correcção e deverão devolvê-las até
15 dias após a sua recepção.
Os autores terão direito a um exemplar da revista em que os seus trabalhos sejam publicados.
A revista Comunicação e Sociedade está aberta a toda a colaboração, não se responsabilizando, contudo,
pela publicação de originais não solicitados. Os originais não serão devolvidos, independentemente da sua
publicação ou não.
Os originais enviados à revista Comunicação e Sociedade serão submetidos a revisão previamente à sua
publicação.
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Editorial information

The journal Comunicação e Sociedade welcomes the collaboration of all colleagues, researchers and
Professional experts within the field of Communication Sciences. Papers may approach empirical research as well as
literature reviews, theoretical models or texts reviews. Authors should follow some editorial rules:
Manuscripts must be sent to: cecs@ics.uminho.pt. Thematic issues are to be coordinated directly and
therefore the manuscripts must be sent to the coordinator.
Manuscripts will be typed in double space, A4 normalized white sheets, in Times New Roman, 12.
Illustrations, charts and drawings should be at the end of the text, in separate sheets. Electronic manuscripts will be
Word processed (either Windows or Mac). The file format used for graphics (which should always be inserted in the
Word text file) is jpeg or tiff, and should have a resolution of at least 300 dpi.
Manuscripts will include an abstract (max. 1000 characters) in original language and also in English. Full
texts should not overcome 50 000 characters (including spaces).
Some ID elements must be sent in a separate page. This will include: Title, names and institutions of the
authors, key-words (Max.5). Full name and address, phone n., fax, e-mail of the person responsible for the
manuscript. Pattern for quotes and references are the following: (Berten, 2001); (Winseck & Cuthbert, 1997);
(Gudykunst et al., 1996).
These will match the bibliographic references presented at the final pages as follows:
Berten, A. (2001) ‘A Ética da Discussão: Ideologia ou Utopia?’, Comunicação e Sociedade, 4: 11-44.
Foucault, M. (1971) L’Ordre du Discourse, Paris: Gallimard.
Winseck, D. & Cuthbert, M. (1997) ‘From Communication to Democratic Norms: Reflections on the Normative
Dimensions of International Communication Policy’ in Sreberny-Mohammadi, A., Winseck, D., McKenna, J. & Boyd-Barrett, O.
(eds.) (1997) Media in a Global Context: A Reader, London: Arnold, pp. 162-76.
Gudykunst, W., Ting-Toomey, S. & Nishida, T. (eds.) (1996) Communication in Personal Relationships Across
Cultures, Thousand Oaks, CA: Sage.

Authors are full responsible for the published papers.
Authors will receive the drafts (including charts and images) for correction and must return them two weeks
after their reception.
Authors will receive a copy of the journal where their work was published.
Comunicação e Sociedade welcomes all collaboration. However we do not take the responsibility for non
requested manuscripts, which will not be returned to the authors.
Manuscripts will be double-blind peer reviewed previously to publication.

