DIRETRIZES
A Revista Brasileira de Iniciação Científica em Comunicação (INICIACOM) é uma publicação
da Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que tem o
objetivo de valorizar o trabalho do estudante de cursos da área da Comunicação como
pesquisador em formação.
A Intercom retoma a publicação da revista, que será anual, podendo ter edições especiais, por
acreditar na importância de garantir oportunidades aos discentes que experenciam ou já
experenciaram a participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, em especial em
atividades de iniciação científica.
A Iniciacom publica textos inéditos de estudantes de graduação em Comunicação e áreas afins e
recém-formados até um ano após a conclusão do curso. Trabalhos apresentados em congressos
ou no Intercom Regional podem ser publicados desde que haja uma nota de rodapé indicando as
informações sobre o evento onde foi apresentado. Não serão publicados trabalhos apresentados
no Intercom Júnior Nacional aprovados para publicação no E-book especial de cada congresso.
A submissão e avaliação dos trabalhos é feita por meio do Sistema Eletrônico de Editoração de
Revistas

(SEER),

que

pode

ser

acessado

no

endereço

http://portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/iniciacom/. A chamada para submissão de
novos trabalhos é aberta uma vez ao ano e é divulgada na página da revista no Portal Intercom,
no endereço http://www.portalintercom.org.br/publicacoes/revista-iniciacom/.
Seguindo as atuais Diretrizes do Movimento de Acesso Público (tanto brasileiro como
Internacional), os Direitos Autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com
direitos de primeira publicação para a revista. Os artigos, resenhas e notícias aqui publicados são
de uso gratuito, podendo ser utilizados em aplicações educacionais e não-comerciais,
depositados em um repositório da instituição dos autores docentes, desde que citada a fonte. Os
originais não serão devolvidos aos autores.
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As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade. Dúvidas
pelo e-mail iniciacom@intercom.org.br.
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