
 
 

E-book das V Jornadas Doutorais em Comunicação e Estudos Culturais 

Normas para redação do texto 

 

- O texto integral das comunicações deverá ter uma extensão mínima de 7000 palavras e uma extensão 

máxima de 8000 palavras; 

 

- Deverá ser enviado para vjornadasdoutorais@gmail.com até ao dia 25 de novembro de 2016. Os 

autores deverão estar disponíveis para responder aos pedidos de revisão do texto que serão feitos pela 

equipa que edita o e-book. A publicação integrará a coleção de e-books do Centro de Estudos 

Comunicação e Sociedade (CECS). 

 

- Deverá ser seguido o estilo de citação da revista Comunicação e Sociedade do CECS – Ver Manual de 

Publicação do CECS, pp.18-28. 

 

- Da estrutura do documento fazem parte os seguintes elementos, assim ordenados: 

 

Título da submissão 
Identificação dos autores e respetiva afiliação institucional (incluindo cidade e país) 

 

1. Introdução 

2. Título de secção 

2.1 Título de subsecção 

(desdobrar as vezes necessárias) 

4. Conclusões 

 

Financiamento e Agradecimentos (se aplicável) 

Referências 

Nota biográfica: nome e endereço de correio eletrónico. A extensão da nota não deverá ultrapassar as 

150 palavras. 

 

- A formatação deverá ser a indicada na página 34 do Manual de Publicação do CECS, transcrita em 

baixo: 

 Título do artigo ou do capítulo sem ponto final, com letra tamanho 14, centrado, negrito  

 Nome do(s) autor(es) do artigo ou do capítulo, letra tamanho 10, centrado  

 Quando apenas dois autores, os nomes são separados por &. Quando mais do que dois autores, 

os nomes são separados por ponto e vírgula e o último por &  

 Instituição do(s) autor(es), letra tamanho 10, centrado, separados por ponto e vírgula  

 Entretítulo a tamanho 12, justificado à esquerda, negrito  

 O corpo do texto deve ser digitado em tamanho 11, entrelinhamento 1,15, justificado à esquerda 

e sem tabulações de parágrafo (podendo, no entanto, ser utilizado um espaçamento posterior de 

6-8 pontos). 

 

mailto:vjornadasdoutorais@gmail.com
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf


 
 

 Os elementos gráficos devem ser inseridos no corpo do texto no ponto mais ajustado à sua 

leitura. Devem também ser enviados individualmente em ficheiro separado, formato jpg, com 

pelo menos 300 dpi.  

 O texto pode incluir notas de rodapé de página (nunca notas de fim do documento). Os autores 

poderão numerar as páginas, através da ferramenta automática do Word, recomendando-se que 

ajustem a numeração ao canto inferior direito, sem formatações de estilo.  

 Nos documentos preparados com recurso ao EndNote para a referenciação bibliográfica deve 

ter-se o cuidado de limpar as formatações geradas por aquela ferramenta. 

 

- Os e-books das jornadas doutorais seguem a ética de publicação da revista Comunicação e Sociedade 

do CECS: 

 

“A Comunicação e Sociedade partilha os princípios gerais de boas práticas e valores éticos na 

investigação científica que integram o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho. Seguindo o 

disposto no ponto III.2 do referido código, considera reprováveis condutas que “violam a integridade do 

investigador, e, como tal passíveis de sanções, as que a seguir se tipificam, de modo não exaustivo: 

a) A prática de plágio;  

b) A apropriação de criações intelectuais de outrem, protegidas pelas regras da propriedade intelectual, 

sem consentimento legal;  

c) A fabricação de resultados ou a sua falsificação;  

d) A utilização de falsas informações curriculares;  

e) A apresentação do mesmo trabalho, no todo ou em parte, em publicações posteriores, sem a menção 

explícita da fonte original e das partes replicadas;  

f) A distorção intencional de resultados para privilegiar uma dada linha de orientação do trabalho ou para 

satisfazer interesses alheios à verdade científica”. 

A revista Comunicação e Sociedade procura investigar alegações de plágio ou de uso indevido de artigos 

publicados na revista. Igualmente, procura proteger a reputação da revista contra a negligência. Os 

artigos submetidos podem ser verificados usando um software de verificação. Quando é detetado plágio 

num artigo, se for incluído material de terceiros sem obtenção prévia de permissão de direitos autorais ou 

com aviso insuficiente, ou quando a autoria do artigo é contestada, a revista Comunicação e 

Sociedade reserva-se o direito de tomar medidas, incluindo, mas não limitadas a: publicar uma errata ou 

retificação (correção); retirar o artigo da revista; levar o assunto a organismos académicos; proibir o autor 

de publicar na revista, ou tomar medidas legais adequadas. Os nomes e endereços fornecidos nesta 

revista são usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo, em caso 

algum, disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.” 

 

 

A comissão científica, 

Nelson Zagalo, Teresa Ruão e Zara Pinto-Coelho 

6 de outubro de 2016 

http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about/editorialPolicies#custom-%C2%AD%E2%80%903

