
 

 

 

Diretrizes e definições da revista 

 

Foco e Escopo 

Rádio-Leituras é uma publicação do Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo (ConJor). 

O objetivo da publicação é ser um espaço para a análise e reflexão sobre a mídia sonora, o 

rádio, o radiojornalismo e os processos de convergência que dialoguem direta ou 

indiretamente com este meio de comunicação. A revista pretende ser um canal de estímulo 

ao desenvolvimento e difusão de conhecimento científico na área, contribuindo, 

juntamente com outros esforços e iniciativas, para o crescimento do campo. A publicação 

pretende, desta forma, abordar questões metodológicas e conceituais do estudo do rádio e 

da mídia sonora, estimulando também o diálogo, a interface e a interdisciplinaridade nas 

abordagens propostas. Por se tratar de uma publicação especializada, Rádio-Leituras não 

conta com dossiês temáticos, mas somente com uma sessão de artigos livres e resenhas. Os 

dossiês poderão ser realizados em edições especiais e serão definidos pela comissão 

editorial. Seguindo os critérios da Qualis, Rádio-Leituras prioriza publicações decorrentes de 

pesquisas e inéditas. Destina-se a pesquisadores, profissionais, professores e estudantes de 

comunicação e especificamente de rádio. 

 

Políticas de Seção 

Editorial 

Indexado 

Artigos livres: Neste espaço são aceitos artigos derivados de pesquisas científicas, estudos 

de caso ou revisões de literatura que contribuam para o campo. Ressalta-se que no caso de 

revisões de literatura é fundamental que o artigo apresente uma perspectiva analítica do 

material já produzido sobre o tema (em uma abordagem conceitual ou metodológica), 

gerando assim uma contribuição para a área.  

Submissões abertas / Indexado / Avaliado por pares 

Resenhas: Aceita-se resenhas de obras lançadas nos três semestres anteriores ao prazo de 

submissão da edição da revista. No caso de reedições, somente serão aceitas resenhas de 



 

 

 

livros que tenham sido revisados ou ampliados pelos autores. Aceita-se também resenhas 

de teses e dissertações.  

Submissões abertas / Indexado / Avaliado por pares 

 

Processo de avaliação por pares 

Os trabalhos enviados à Rádio-Leituras devem ser inéditos e seguir as diretrizes para 

autores. No caso de trabalhos já apresentados em eventos, deve ser submetida à revista 

uma versão revisada e ampliada. Todos os textos recebidos serão pré-avaliados pela 

Comissáo Editorial, que verificará a aderência do material à proposta editorial da revista.  

Posteriormente, será encaminhado à avaliação por pareceristas Ad Hoc, selecionados pelos 

editores levando em consideração a afinidade de áreas.  

Os autores serão notificados, via email, do aceite ou recusa dos trabalhos, sempre 

acompanhado pelos pareceres anônimos de seu texto.  

No caso de pedidos de alteração dos artigos os autores serão notificados, também via email, 

e terão o prazo de 15 dias para realizar as reformulações. 

 

Periodicidade 

Revista semestral, com início no vol 01, n. 01, jul-dez 2010. 

 

Política de Acesso Livre 

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que 

disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior 

democratização mundial do conhecimento. 


