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CHAMADA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
CIENTÍFICOS

CAPÍTULO I
APRESENTAÇAO E OBJETIVOS
Art. 1º - O Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Tocantins
(PPGCom/UFT) e o Núcleo de Pesquisa Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino
(OPAJE/UFT) tornam pública a seleção de resumos expandidos a serem apresentados
nos Grupos de Trabalho do Congresso Internacional de Comunicação, Tecnologia e
Inovação que irão acontecer nos dias 26 e 27 de outubro de 2017.
§ 1º - O Congresso pretende ser um evento articulador de estudos, produções e
pesquisas nas diversas áreas do conhecimento que possuam interface com a
comunicação, a tecnologia e a inovação promovendo um espaço ampliado e
multidisciplinar de discussões e intercâmbio de conhecimentos. O Congresso terá
abrangência internacional e será realizado por meio de parcerias entre a UFT, por meio
do PPGCom, Opaje e Senac.
§ 2º - Os GTs são divididos em áreas temáticas e os trabalhos devem apresentar
pesquisas empíricas ou estudos aplicados que se enquadrem em uma das áreas
propostas.
§ 3º - São objetivos do Congresso:
a) Construir no Tocantins e na UFT um espaço de debates e expressões que incentivem
a pesquisa no âmbito da pós-graduação mas também da graduação, que versem sobre
comunicação, inovação e tecnologia e seus desafios contemporâneos;
b) Fomentar as trocas de experiências acadêmicas e culturais entre docentes, pósgraduandos e graduandos, bem como o acesso à produção científica pela sociedade em
geral;
c) Estabelecer parcerias e intercâmbios entre instituições de ensino e pesquisa e de
produção e difusão de inovação e tecnologia outras instituições;
d) Ser um espaço de fomento ao desenvolvimento de pesquisas e a formação continuada
dos egressos nas diversas áreas das Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, entre
outras;
e) Atualizar os debates contemporâneos acerca de temáticas relacionadas às linhas de
pesquisa do PPGCom e das áreas de interesse do Opaje e do Senac;
f) Contribuir para a produção e difusão de objetos e metodologias de pesquisa no
âmbito da Comunicação e áreas afins.
§ 4º - A inscrição será feita online, pelo autor, cabendo o julgamento dos trabalhos a
comissão científica designada pela organização do evento e avaliadores externos
convidados. Cada pesquisador só poderá encaminhar um trabalho de sua única autoria
ou até dois trabalhos em co-autoria, desde que um deles seja de autoria única e outro
não ou que, sendo ambos em coautoria, o sejam com coautores diferentes. O trabalho
deverá ser apresentado na sessão de trabalho do GT pelo autor qualificado para
participar como expositor.
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CAPÍTULO II
DO TEMA E CONTEÚDO
Art. 2º - A temática a ser desenvolvida pelos trabalhos inscritos deve estar relacionada
ao tema do Congresso, Comunicação, tecnologia e inovação: desafios e oportunidades,
bem como às áreas temáticas de cada Grupo de Trabalho (GT). Os trabalhos devem ser
inscritos por seus autores para um dos GTs a seguir:
GT1 Estudos do Jornalismo
Coordenadora: Dra. Liana Vidigal Rocha – lianavidigal@uft.edu.br
Ementa: Os trabalhos devem versar sobre a legitimidade em disputa no campo do
jornalismo; objetividade, investigação, furo, neutralidade, audiência. A produção social
da informação e da notícia; relações organizacionais, relações com as fontes e modelos
de percepção e enquadramento. A relação dos agentes e práticas do campo do
jornalismo com o campo político e com o campo econômico. Jornalismo, cibercultura e
as condições tecno-sociais (tecnologia e sociedade pós-moderna). Evolução, a prática e
a presença de novos atores no Jornalismo. História do jornalismo, mudanças e
permanências nas diversas dimensões do jornalismo; dinâmicas contemporâneas dos
diversos gêneros. Estudos de jornalismo nas mídias tradicionais, nas mídias sociais e na
web. Novos modelos de financiamento e de negócios. Inovação e tecnologia associados
ao campo jornalístico.
GT2 Mídias, imagem e Contemporaneidade
Coordenadora: Dra. Amanda Maurício Leite – amandaleite@uft.edu.br
Ementa: Mídia e sua interface com as tecnologias, especialmente no que tange ao
universo das mídias e seus desdobramentos na sociedade contemporânea. O papel da
mídia na produção de representações sobre temas sociais e culturais. Mídia e análise do
papel da imagem em diferentes suportes, conceitos de imagem e suas linguagens no
contexto de sociedade e tecnologia. Diversidade de suportes midiáticos e as implicações
para o papel da imagem na cultura contemporânea. Discursividade imagética da
televisão, dos telejornais e das produções audiovisuais na perspectiva da cultura
midiática.
GT3 Comunicação, Cultura e território
Coordenadora: Dra. Verônica Dantas Meneses – veronica@uft.edu.br
Ementa: Os processos de mediação, socialidade, hibridação, intersubjetividade,
identificação social e mistificação das identidades. Identidades, novos movimentos
sociais e comunicação. Globalização e o reordenamento do território. O espaço como
lócus de pertença e ação coletiva. Identidades, diversidade cultural e povos tradicionais:
representações na grande mídia. Mídia, memória, patrimônio material e imaterial.
Imagem e visibilidade como expressão de cidadania. Midiatização, cotidiano e
sociabilidade das práticas culturais tradicionais. Trabalhos orientados pela
Folkcomunicação.
GT4 Comunicação, inovação, tecnologia e interdisciplinaridade
Coordenadoras:
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Dra. Cynthia Mara Miranda – cynthiamara@uft.edu.br
Dra. Marina Haizenreder Ertzogue – marina@uft.edu.br
Ementa: Visa trabalhos, especialmente de docentes e pesquisadores de quaisquer áreas
de conhecimento, que versem sobre temas interdisciplinares que envolvam a
comunicação e processos de inovação e tecnologia. E ainda, propostas teóricas e
metodológicas para o estudo do jornalismo e da comunicação desconsiderando
fronteiras disciplinares; Comunicação e suas interfaces com a educação, a literatura, a
psicologia, a história, administração, ciências do ambiente, desenvolvimento regional,
geografia entre outras áreas.
§ 1º - A inscrição e aprovação do trabalho por um determinado GT não implica
necessariamente sua apresentação no respectivo GT, pois podem haver ajustes
propostos pela comissão científica e comissão organizadora.
§ 2º - O congresso não fornecerá nenhum tipo de ajuda de custo aos participantes que
tenham trabalhos aprovados. Todas as despesas de transporte/deslocamento dos autores
com trabalhos aprovados ocorrem por conta própria.
CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO
Art. 3º - As inscrições para a apresentação dos trabalhos são gratuitas e deverão ser
realizadas por meio da submissão dos resumos expandidos para o e-mail dos
coordenadores dos GTs até 01/10/2017 08/10/2017. O resultado dos trabalhos aceitos
será divulgado na página do PPGCOM até o dia 15/10/2017 16/10/2017.
Parágrafo único - Não serão aceitas inscrições de trabalhos que não cumpram com as
exigências contidas neste Edital ou fora do prazo nele estabelecido.
Art. 4º - Podem participar pesquisadores (brasileiros ou de outras nacionalidades) que
desenvolvam atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação ligados a
qualquer uma das áreas temáticas indicadas nesta chamada.
§ 1º - Poderão inscrever trabalhos estudantes de graduação e recém-graduados, pósgraduados, estudantes de especialização, mestrado e doutorado, professores e
profissionais.
§ 2º - Os estudantes de graduação e recém-graduados podem submeter trabalhos sob a
orientação de um professor cuja pesquisa resulte de projetos de iniciação científica,
projetos apoiados por organismos de fomento, projetos de pesquisa e extensão
cadastrados em IES e pesquisas provenientes de trabalhos de conclusão de curso.
Art. 5º - A inscrição deve ser encaminhada para o endereço de e-mail dos
coordenadores do GT para o qual deseja apresentar trabalho, cuja relação está indicada
nesta chamada, devendo indicar no assunto do e-mail: Congresso Internacional 2017,
e no corpo do e-mail: o Grupo de Trabalho (GT) pretendido, 01 (um) arquivo PDF do
trabalho sem identificação (a ser distribuído ao(s) parecerista(s) da Comissão Científica)
e 01 (um) arquivo formato Word (.doc ou .docx), com identificação do(s) autor(es).
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Art. 6º - O envio espontâneo dos trabalhos implica automaticamente na cessão integral
dos direitos autorais ao Congresso Internacional de Comunicação, Tecnologia e
Inovação e à II Jornada Interdisciplinar do PPGCom.
CAPÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Art. 7º - Os resumos expandidos enviados para apresentação deverão ser inéditos,
redigidos e corrigidos em português, seguindo o modelo anexo a esta chamada,
incluindo o cabeçalho. Os trabalhos deverão ser apresentados na seguinte forma:
- Devem ser digitados em Word for Windows, formato de página A4, espaço 1,5, fonte
Times New Roman, corpo 12.
-Devem ter entre 4 (quatro) a 6 (seis) páginas, (incluindo tabelas, gráficos, figuras e
notas), necessariamente apresentando: título (em português); nome do(a) autor(a) e dos
demais co-autores (se for o caso), seguido por nota de rodapé indicando titulação,
afiliação institucional, e-mail. A estrutura deve conter: Resumo de até 250 palavras (em
português); três a cinco palavras-chave (em português) separadas por ponto e vírgula;
Introdução (inclui problemática, objeto, objetivos e Métodos); Resultados e discussões;
Conclusões; Referências. Conferir modelo no anexo I desta chamada.
- As citações, quando superiores a 3 (três) linhas, deverão ser apresentadas em recuo de
4cm, em corpo 11.
- As citações bibliográficas no próprio texto deverão seguir a forma (Sobrenome do
Autor/a, data, página).
- As notas de rodapé deverão ser indicadas por algarismos arábicos em ordem
crescente.
- As referências bibliográficas devem ser feitas no final dos trabalhos, da seguinte
forma:
a. Livro
SOBRENOME, Nome. Título em negrito. Local de publicação: editora, data.
b. Capítulo do livro
SOBRENOME, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome (org.). Título em
negrito. Local de publicação: editora, data. p. ii-ii.
c. Artigo
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em negrito, local de
publicação, número do volume, número do fascículo, página inicial-final do artigo, mês
e/ou ano de publicação.
d. Trabalho acadêmico (tese, dissertação, monografia)
SOBRENOME, Nome. Título do trabalho em negrito. Local, data. Número de páginas.
Monografia (especialização em) ou Dissertação (mestrado) ou Tese (doutorado).
Instituição em que foi defendida.
e. Texto disponível na web:
SOBRENOME, Nome. Título do trabalho em negrito. Disponível em: endereço do site.
Data do acesso.
Figuras, desenhos, gráficos, mapas e tabelas devem ser incluídos no corpo do trabalho.
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CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO POR PARES
Art. 8º - Todos os trabalhos recebidos serão avaliados pela Comissão Científica da
Jornada Interdisciplinar do PPGCom.
Art. 9º - A Comissão Científica será formada por profissionais e pesquisadores ligados
ao PPGCom ou especialmente convidados para esta avaliação.
Art. 10º - A análise da Comissão Científica considerará:
1. Pertinência com a temática proposta;
2. Qualidade acadêmica do texto;
3. Adequação e correção da linguagem;
4. Rigor científico.
§ 1º - A Comissão Científica avaliará todo(s) o(s) trabalho(s) recebido(s), considerandoo(s) aceito(s), aceito(s) com mudanças e/ou correções e não aceito(s) para apresentação.
§ 1º - Os trabalhos classificados como aceitos com mudanças e/ou correções deverão ser
encaminhados novamente com as mudanças solicitadas para validação pela Comissão
Científica e só então serão incluídos na programação para apresentação.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11 - As inscrições obedecerão aos seguintes critérios:
I. Somente serão consideradas inscrições que estejam em estrita conformidade com as
normas estabelecidas nesta chamada.
II. A documentação e/ou qualquer outro material recebido no ato da inscrição não será
devolvida.
III. Não serão aceitas solicitações de inscrições de trabalhos de outra forma que não a
especificada nesta chamada.
Art. 12 – Quaisquer situações não indicadas nesta chamada pública serão dirimidas pela
Comissão Organizadora da Jornada.

Palmas, 7 de setembro de 2017.

Comitê Científico
Amanda Maurício Leite
Cynthia Mara Miranda
Liana Vidigal Rocha
Marina Haizenreder Ertzogue
Verônica Dantas Meneses
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ANEXO I
Modelo do resumo expandido a ser submetido à comissão científica da Jornada
Interdisciplinar do PPGCom1
João Maria SILVA2
Universidade Federal do Tocantins

Resumo
Deve conter entre 100 a 250 palavras. Deve ressaltar tema, objetivos, métodos,
resultados e conclusões, em único parágrafo, escrito em corpo 12, fonte times e espaço
simples.
Palavras-chaves: Três a cinco. Palavras. Separadas por ponto.

Introdução
Corpo do texto deve ser escrito em Times new roman, corpo 12, espaço 1,5. A
introdução deve incluir problemática, objeto, objetivos e métodos.
Resultados e discussão
Os tópicos devem ser escritos em fonte 12, negrito, justificado à esquerda. É de
responsabilidade do autor revisar seu texto seguindo as normas da ABNT e quanto à
norma culta da língua portuguesa.
Para citações as chamadas devem ser feitas pelo sobrenome do autor, seguido na
sentença deve ser escrito com letras maiúsculas e minúsculas e entre parêntesis o ano da
obra e a página (2002, p. 31). Quando entre parêntesis deve ser escrito em letras
maiúsculas (AUTOR, 2002, p. 1).
As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem
ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com
letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. No caso de
documentos datilografados, deve-se observar apenas o recuo
(ABNT, 2002, p. 2).

As referências devem ser alinhadas à esquerda, em espaço simples e separadas
entre si por espaço duplo.
Conclusões

1
2

Trabalho apresentado ao GT 1 – Estudos do Jornalismo, da I Jornada Interdisciplinar do PPGCom/UFT.
Professor do curso de História do campus de Porto Nacional.
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Referências
ABNT.
NBR
10520:2002.
Disponível
em:
<
http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf>. Acesso em: 13/09/2016.
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