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Diante dos avanços tecnológicos e das mudanças na forma de consumo da 
informação, os meios de comunicação estão se reinventando, de maneira que a 
prática jornalística está em constante transformação. Com a integração das 
redações, jornalistas e profissionais de diferentes especialidades passaram a 
trabalhar em equipes multidisciplinares para desenvolver novas narrativas e novos 
produtos jornalísticos adaptados à era da appificação. A função do jornalista 
deixou de ser a de redigir uma notícia ou gravar uma entrevista em vídeo, 
convertendo-se em um profissional multitarefa. Neste contexto, as faculdades de 
jornalismo e comunicação reformularam suas grades curriculares para formar 
profissionais para atuar nos novos meios. Considerando este cenário, convidamos 
pesquisadores e acadêmicos a enviar textos para serem publicados no livro 
«Periodismo ubicuo: convergencia e innovación en las nuevas 
redacciones». Interessa-nos receber trabalhos que resultem, preferivelmente, de 
pesquisas empíricas sobre a formação e atualização profissional; novos formatos 
de produção jornalística; estudos sobre a experiência do usuário em produtos 
interativos e dinâmicos; análises que contemplem os novos modelos de negócio, 
as narrativas desenhadas nos laboratórios de inovação dos meios e as diversas 
formas de distribuição do conteúdo jornalístico.  

O livro será publicado pela Editora da Universidad del Rosario (Colômbia) e os 
textos serão aceitos em espanhol, português e inglês. 

Prazo final para o envio dos originais: 30/05/2017. 

 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

Na primeira página o (os) autor(es) deve(m) indicar as seguintes informações: 

a) Título do trabalho, no idioma original e a tradução em inglês. 

b) Nome de cada autor. 

c) Breve biografia de cada autor (máximo 4 linhas). 



Extensão do trabalho: máximo 5.000 palavras, incluindo as referências 
bibliográficas. 

 

Ilustrações, gráficos e figuras  

As ilustrações, figuras, fotografias, tabelas, gráficos ou mapas devem ter relação 
com o conteúdo do texto, ser nítidos e incluir as respectivas fontes de onde as 
informações foram extraídas, assim como as autorizações de propriedade 
intelectual no caso de não se tratar de imagens ou capturas de vídeos de uso 
público ou sob licença Creative Commons. Usar formatos TIFF, JPG ou PGN.  

 

Envio 

Os textos devem ser enviados em documento de Word ou Open Office, no 
seguinte formato: Times New Roman, 12, espaço entre linhas de 1,5, ajustados às 
normas APA, para o e-mail: julianacolussi@gmail.com.  

PS: Nas referências bibliográficas devem constar apenas a bibliografia e demais 
materiais consultados para a elaboração do trabalho. 

 

 


