VOL.

36

1

do
ista
v
Re

em
ão
aç
u
rad
s-G
ó
eP
ad
m
gra
Pro

l
cia
So
o
ã
aç
nic
u
m
Co

São Bernardo do Campo – SP – Metodista
Vol um e 36 – Núm e r o 1
julho/dezembro 2014

ISSN 0101-2657
ENSAIO
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Norteando-se pela interdisciplinaridade, a revista
garante o frutífero diálogo com as áreas hegemônicas
e os segmentos emergentes. Todos esses fatores têm
sustentado a continuidade institucional da C&S, bem
como o êxito e o prestígio desfrutados junto à comunidade acadêmica nacional e internacional.

COMUNICAÇÃO
& SOCIEDADE
número

Ao disseminar o conhecimento gerado no país, abre
espaço significativo à produção internacional, contribuindo especialmente para difundir os paradigmas
da Escola Latino-Americana de Comunicação.

COMUNICAÇÃO & SOCIEDADE

Criada em 1979, a revista Comunicação & Sociedade
(C&S), publicação mais antiga do gênero no Brasil, legitimou-se pela qualidade, pela seriedade e pelo rigor
das pesquisas veiculadas. A C&S vem reafirmando, ao
longo do tempo, seu papel essencial no processo de
consolidação do campo brasileiro das Ciências da Comunicação.
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