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INSCRIÇÃO PARA ETAPA LOCAL DO PRÊMIO EXPOCOM 2021 

 

 

Os cursos de Jornalismo e Relações Públicas - Bacharelado tornam pública a chamada de 

trabalhos para a etapa local do XXVIII Prêmio Expocom - Exposição da Pesquisa Experimental em 

Comunicação – 2021, tendo em vista a etapa regional, que será realizado, em função da pandemia da 

covid-19, no ENCONTRO INTER-REGIÕES INTERCOM. Assim como em 2020, o encontro será 

totalmente virtual e concentrará as atividades dos cinco encontros regionais, incluindo as etapas da 

Expocom.  

Estudantes interessados/as em concorrer em uma das categorias (a-Jornalismo; c-Relações 

Públicas e Comunicação Organizacional; d-Cinema e Audiovisual, e-Produção Transdisciplinar; e f-

Rádio, TV e Internet) e modalidades do Prêmio 

(https://www.portalintercom.org.br/premios_new/expocom1/anexo-i-ementario), devem: 
 

– Observar atentamente o regulamento do Prêmio, disponível no endereço eletrônico: 

https://www.portalintercom.org.br/premios_new/expocom1/regulamento  

– Providenciar a entrega de cópia digital do material/produto e do paper, conforme solicitado 

pelo Prêmio Expocom, e indicando a categoria e a modalidade desejada, impreterivelmente 

até às 17h30 do dia 07 de maio de 2021 para os e-mails das coordenações de curso 

(jornalismofw@ufsm.br e rpfw@ufsm.br). O prazo não será prorrogado. O paper poderá ser 

revisado pelos/as autores/as antes da submissão final ao evento. A entrega da documentação 

solicitada nesta chamada é de inteira responsabilidade dos/as autores/as; 

– Indicar um/a aluno/a líder e informar, em documento anexo ao material, seu nome 

completo, telefone de contato, CPF e e-mail, bem como nome e CPF do/a orientador/a, nome 

e CPF dos/as co-autores/as; 

– O descumprimento das normatizações do regulamento do Prêmio Expocom 2021 e das 

solicitações desta chamada implicam em desclassificação do trabalho. 

A Comissão Local, composta por até três professores não envolvidos com os trabalhos 

inscritos, fará a conferência dos materiais e verificará eventuais sobreposições de trabalhos em 
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categorias, propondo, nesse caso, deslocamentos conforme a natureza das produções. Fica reservado 

o direito de convocação dos/as orientadores/as ou, na ausência destes, de um professor da área, para 

auxílio em questões inerentes a essa etapa do processo. 

A listagem completa dos trabalhos que representarão ambos os cursos será divulgada até 12 

de maio de 2021 nas listas de estudantes dos cursos. Em eventuais sugestões de deslocamentos de 

categorias, feitos pela Comissão local, o orientador e/ou aluno/a líder devem confirmar o aceite da 

nova categoria até o meio dia do dia 13 de maio, por e-mail, para que as Coordenações possam fazer 

a indicação adequada no sistema do evento. Todos os trabalhos selecionados serão cadastrados junto 

ao sistema da Intercom por um dos coordenadores de Curso, até dia 16 de maio. 

A submissão dos trabalhos pelos alunos líderes é feita de forma on-line, até dia 19 de maio. 

Para isso, é necessário que o aluno líder esteja inscrito no evento e com a inscrição quitada, 

respeitando o calendário de cada regional.  

 

Esclarecimentos que se fizerem necessários devem ser encaminhados aos e-mails:  

rpfw@ufsm.br e jornalismofw@ufsm.br. 

 

 

_____________________________                              _____________________________ 
  Prof. Luis Fernando Rabello Borges                                   Profa. Luciana Menezes Carvalho 
   Coordenador do Curso de Jornalismo                    Coordenadora do Curso de Relações Públicas 
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