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INSCRIÇÃO PARA ETAPA LOCAL DO PRÊMIO EXPOCOM 2017 

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

chamada  de  trabalhos  para  a  etapa  local  da  XVIII  Exposição  da  Pesquisa  Experimental  em

Comunicação – Prêmio Expocom 2017 tendo em vista a etapa regional, a ser realizada durante o

Intercom Sul, de 15 a 17 de junho de 2017, na UCS, em Caxias do Sul – RS.

Estudantes  interessados/as  em  concorrer  em  uma  das  modalidades  do  Prêmio,  quais

sejam,  “Jornalismo”,  “Publicidade  e  Propaganda”,  “Relações  Públicas  e  Comunicação

Organizacional”, “Cinema e Audiovisual”, “Produção Transdisciplinar” e “Rádio, TV e Internet”, ou

outras categorias, devem:

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

http://portalintercom.org.br/premios_new/expocom1/regulamento

– Providenciar a entrega de cópia   impressa ou eletrônica (CD) do material/produto e

cópia  impressa  do    paper, conforme  solicitado  pelo  Prêmio  Expocom,

impreterivelmente até às 16h do dia 10 de abril de 2017 na SUGRAD. 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 2017 e

das solicitações desta chamada implicam em desclassificação do trabalho;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE JORNALISMO BACHARELADO
CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS BACHARELADO
CHAMADA PÚBLICA N. 01, DE 29 DE MARÇO DE 2017.

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

inscritos, fará a conferência dos materiais e verificará eventuais sobreposições de trabalhos em

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 abril de 2017  nas listas de estudantes dos cursos. Todos os trabalhos selecionados serão

cadastrados junto ao sistema da Intercom pelas Coordenações de Curso. 

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 às 12h do dia 17/04,

por e-mail, para que as Coordenações possam fazer a indicação adequada no sistema do evento.

 Líderes e co-autores dos trabalhos indicados devem efetuar o pagamento da sua inscrição

até o dia 17 de abril e submeter o trabalho, via sistema da Intercom, até 19 de abril de 2017. O

cronograma do evento está disponível no site da entidade:

http://portalintercom.org.br/eventos/congressos-regionais/2017/sul3/calendario-e-taxas-de-

inscricao5  .

A  seleção  na  etapa  local  e  eventual  seleção  na  etapa  regional,  com  indicação  para

apresentação durante o Congresso, não implicam, a priori, em compromisso de financiamento da

viagem e/ou custos de participação por parte do Departamento de Ciências da Comunicação ou

outros setores da Universidade. 

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

rpfw@ufsm.br e jornalismofw@ufsm.br simultaneamente. 
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*original assinado encontra-se disponível na SUGRAD. 


