Call for Papers
Chamada para a publicação de artigos, ensaios e recensões críticas a publicar no Volume
9, Número 1 da Revista Comunicando (dezembro de 2020).
A Revista Comunicando, publicação de periodicidade bianual vinculada ao GT de Jovens
Investigadores da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação (SOPCOM), está a
receber propostas de artigos, ensaios, entrevistas, recensões críticas ou outros para o
Volume 9, Número 1 (2020). Com chamada permanente aberta a trabalhos das diferentes
áreas das Ciências da Comunicação, a revista abre, para este número, uma secção especial
subordinada ao tema “Comunicar em tempos de pandemia”.
Serão consideradas propostas de publicação de artigos, ensaios, entrevistas, recensões
críticas ou outros relacionados com os seguintes tópicos ou semelhantes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Desinformação/informação na pandemia;
Desafios do jornalismo no pós-pandemia;
As marcas em tempo de crise: reinventar para renascer;
Comunicação de ciência e jornalismo científico;
Géneros: estereótipos e desafios das mulheres;
Comunicação de risco;
Mediatização na educação;
Literacia e cidadania nas ferramentas digitais de comunicação.

Por estes e outros tópicos, a ação de comunicar em tempo de crise é um desafio. Numa era
dominada pela velocidade de transmissão da informação, e numa sociedade sedenta de
informação, os meios de comunicação foram confrontados com uma nova realidade que
obrigou a adaptações profundas. A pandemia e o confinamento mudaram os hábitos de
consumos informativos, mas também as rotinas jornalísticas. A adaptação a novos tempos e,
sobretudo, a reinvenção tornaram-se palavras imperativas neste cenário de crise. Neste
sentido, convocamos todas/os a desenvolverem um olhar crítico sobre o atual momento,
tomando os tópicos elencados, ou outros que considerem relevantes, como ponto de partida.
O prazo final para submissão é o dia 30 de agosto de 2020. As propostas poderão ser
remetidas em português, castelhano ou inglês.

Os textos a submeter devem ser originais, ter rigor científico, e cumprir as normas publicadas
em Normas de Publicação.
A Revista Comunicando é uma publicação online, de acesso livre que cumpre um rigoroso
sistema de revisão por pares (double-blind peer review). Foi avaliada pelo sistema WebQualis
da Capes (B1). É dirigida a toda a comunidade académica e científica e, apesar de estar
dedicada preferencialmente à área das Ciências da Comunicação, valoriza abordagens
multidisciplinares.
DATA RELEVANTE:
Prazo de submissão de artigos: 30 de agosto de 2020
COMO SUBMETER:
As propostas deverão ser submetidas por meio do sítio web da Revista Comunicando no
Open Journal Sistem (OJS).
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