Envio de artigos para o Volume 5, number 1, 2009.
Prazo final: 30 de maio de 2009
Pareces: até 15 de junho
Previsão de Publicação: 30 de junho

A Brazilian Journalism Research – BJR – tem uma versão em
português desde o segundo semestre de 2008.
Os autores devem enviar os artigos nas duas versões (inglês e
português). A BJR é uma revista científica semestral da SBPJor – Associação
Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Para mais informações sobre
a SBPJor, visite o nosso site (www.sbpjor.org.br)
As normas da BJR:
Artigos: preferimos os artigos que resultam de pesquisas empíricas.
Devem ser originais no inglês e no português. Os autores deverão
enviar pelo sistema da revista e para seguintes endereços eletrônicos
(editorclaudiaquadros@gmail.com e para tattianat@gmail.com) as duas
versões do artigo (inglês e português) com cerca de 7 mil palavras cada
e digitados em espaço duplo. Envie uma página separada com o título
do artigo, nome e identificação do autor.
Cada artigo deve conter:
Em uma página separada, escreva o título, o subtítulo e o nome
completo do(s) autor(es) com o atual endereço residencial e eletrônico.
- Enviar um resumo com 100-150 palavras e cinco palavras-chave.
- Enviar em página separada uma nota biográfica de até cinco linhas.
- O artigo deve conter 7 mil palavras, com introdução e intertítulos
em itálico que não devem ser numerados.
- Notas devem ser redigidas no final, antes das referências bibliográficas.
- As referências e as notas devem ser citadas no texto (autor, data, página)
- Tabelas, figuras, fotos e ilustrações devem ter uma boa qualidade,
numeradas consecutivamente e claramente identificadas.
Permissões de direitos de autor: os autores são responsáveis pela
obtenção de permissões de direitos de autor para reproduzir qualquer
cotação, ilustração ou fotografia publicadas anteriormente em outro local;
Por favor, envie uma cópia do seu artigo para cada um dos dois endereços
eletrônicos: editorclaudiaquadros@gmail.com e tattianat@gmail.com
Resenha de livros: a revista inclui uma secção de resenhas de
livros sobre jornalismo e áreas afins de até 1000 palavras. Favor enviar
comentários sobre livros para Sonia Moreira (soniavm@ terra.com.br) e
Iluska Coutinho (iluskac@uol.com.br).

218 BRAZILIAN JOURNALISM RESEARCH(Versãoemportuguês) - Voume 1 - Number 1 - Semester 2- 2008

