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1a  Mostra Acadêmica  –  Exposição de Pesquisa Experimental em Jornalismo 

da Universidade Federal de Santa Catarina 

  
  

NORMAS DE SUBMISSÃO  

 

Os participantes devem encaminhar um relatório explicativo juntamente com 
o produto jornalístico escolhido, de acordo com as categorias mostradas a seguir, 
para o sistema de submissão de trabalhos da própria universidade, através do link 
http://inscricoes.ufsc.br/activities/3735.  

Nomeação dos arquivos: Categoria_Código_e_nome_da_modalidade 

(ex. Jornalismo_JO12_Produção_em_Fotojornalismo) 

 

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO: 

O Relatório deve conter as partes descritas abaixo: 

1. Informações sobre os autores → nome completo e CPF de TODOS o(s) 
autores(s) e orientador(es); contato telefônico e e-mail; categoria e modalidade de 
inscrição; e título do trabalho final. Em caso de coautoria, todos os autores deverão 
estar listados nesta inscrição prévia, indicando quem é o aluno-líder.  
 
2. Descrição do Objeto de Estudo → Apresentação do cliente, instituição, tema, 
assunto, etc., abordado no trabalho apresentado, indicando histórico, objetivos, 

http://inscricoes.ufsc.br/activities/3735


 
  

 Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Comunicação e Expressão 

Departamento de Jornalismo 
Curso de Jornalismo 

 
situações-problemas e contexto em que se insere o trabalho a este objeto. O texto 
deve ter um mínimo de 400 e um máximo de 4000 caracteres. 
 
3. Descrição da Produção → Apresentação dos métodos, técnicas e recursos 
empregados para o desenvolvimento, produção e concepção do produto 
apresentado. O texto deve ter um mínimo de 400 e um máximo de 4000 toques. 
 

4. Envio → o relatório deve ser enviado no formato PDF e o arquivo deve ser 
nomeado da seguinte forma: Código_da_modalidade_Sobrenome_do_líder (ex. 
JO12_Silva). 

  

PRODUTOS: 

Os arquivos dos PRODUTOS submetidos devem seguir a seguinte 
formatação: 

Vídeo - poste o vídeo no Youtube ou Vimeo e envie apenas o link dentro de um PDF 

Áudio - poste o áudio no Soundcloud e envie apenas o link dentro de um PDF 

Imagem - formatos: JPG ou PNG 

Texto - arquivos em Texto devem ser transformados em PDF 

Zipado - formatos: ZIP ou RAR; verificar se o arquivo final não ultrapassa 20MB 

Link - em caso de produtos online, como websites, blogues, jogos, etc, envie o link 
dentro de um PDF 
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ATENÇÃO: 

Os links devem, obrigatoriamente, estar acessíveis durante todo o período da 
1ª Mostra Acadêmica  –  Exposição de Pesquisa Experimental em Jornalismo da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 


