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1a  Mostra Acadêmica – Exposição de Pesquisa Experimental em Jornalismo 

da Universidade Federal de Santa Catarina 
 
 

 CHAMADA DE TRABALHOS  
 
  

DESCRIÇÃO DO EVENTO 
  

A 1ª Mostra Acadêmica – Exposição de Pesquisa Experimental em          
Jornalismo é o evento anual que se destina a expor os projetos experimentais             
produzidos por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa            
Catarina (UFSC), como também de outros cursos da área de comunicação de outras             
universidades. Os inscritos precisam estar regularmente matriculados em instituições         
de ensino superior ou serem recém-formados. O evento é promovido pela           
Coordenadoria do Curso de Jornalismo, em parceria com o Programa de           
Pós-Graduação em Jornalismo (POSJOR) da UFSC, com os objetivos de:  
 I - Incentivar e valorizar a produção discente em suas competências teórica e 
técnica;  
 II - Estimular o desenvolvimento e aprimoramento da pesquisa experimental na área 
de Jornalismo. 
III - Incentivar as inovações na produção experimental em Jornalismo. 
  
 QUEM PODE SE INSCREVER 
  

Estudantes regularmente matriculados no curso de Graduação em Jornalismo 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), como também de outras 
universidades, recém-formados no período de até 1 (um) ano, com anuência dos 
orientadores e/ou supervisores do trabalho a ser inscrito. Serão aceitas inscrições de 
trabalhos individuais e em grupo, com a indicação de 1 (um) aluno-líder e seus 
demais coautores. 
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 QUAIS PROJETOS EXPERIMENTAIS PODEM SER INSCRITOS 
  

Para participar da 1a  Mostra Acadêmica – Exposição de Pesquisa 
Experimental em Jornalismo da UFSC os trabalhos inscritos devem, 
obrigatoriamente: 

 
I - enquadrar-se em uma das modalidades descritas no ementário 
II - possuir autoria de estudantes regularmente matriculados no curso de Jornalismo 
da UFSC e/ou outras universidades, sob orientação e/ou supervisão de um ou mais 
docentes do mesmo curso.  
III - terem sido realizados, dentro do espaço acadêmico e no âmbito de uma ou mais 
disciplinas acadêmicas da estrutura curricular do curso. Apenas os trabalhos 
inscritos na modalidade de agências juniores das categorias de Jornalismo e 
Comunicação Organizacional não necessitam de vinculação direta com as 
disciplinas.  
IV – respeitar os preceitos dos direitos humanos e da dignidade da 
profissão. 
V – atender aos prazos e exigências descritos na chamada de 
trabalhos. 
  

Não é permitida a participação de projetos desenvolvidos em estágios em 
empresas e/ou junto a uma equipe profissional. 
 
 
 COMO INSCREVER  
  

A inscrição é gratuita e virtual. Para se inscrever o estudante deve realizar a 
inscrição pelo sistema de submissão de trabalhos da UFSC, através do link 
http://inscricoes.ufsc.br/activities/3735.  

http://inscricoes.ufsc.br/activities/3735
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Os alunos da UFSC devem fazer o login da plataforma com seu IDUFSC. Já 
os alunos de outras instituições devem realizar um cadastro na plataforma.  

O aluno-líder deve enviar um relatório explicativo contendo as informações 
indicadas no Edital de Normas de Submissão. O arquivo deve ser salvo/identificado 
com seguinte: Modalidade_SobrenomeAluno-líder. A data limite para envio da ficha 
preenchida é 31 de julho de 2019.  
 Juntamente com o relatório, deve-se enviar a versão completa do trabalho, 
com o produto e o relatório inscritos para avaliação. As instruções para envio do 
produto e o modelo de relatório estão disponíveis no Edital de Normas de 
Submissão. 
  
ATENÇÃO:   

-  A organização do evento não se responsabiliza por falhas no envio. 
-  O envio de inscrições incompletas e o não cumprimento dos prazos acarretará na 

desclassificação imediata do trabalho em qualquer etapa de submissão. 
  
 
JULGAMENTO E PREMIAÇÃO 
  

A avaliação dos projetos experimentais inscritos será realizada por uma 
comissão julgadora indicada especificamente para cada modalidade. As comissões 
julgadoras serão formadas por profissionais da área, em especial, alunos 
regularmente matriculados e/ou egressos do Programa de Pós-Graduação em 
Jornalismo da UFSC. 

Os vencedores, em cada modalidade prevista, receberão um certificado de 
comprovação da premiação e terão seus produtos expostos no site da Semana 
Acadêmica de Jornalismo - https://semanajorufsc.wixsite.com/trabalhos. 
 
Todos os autores de trabalhos classificados receberão o certificado de 
participação no evento. 
 

 

 

https://semanajorufsc.wixsite.com/trabalhos
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CALENDÁRIO DE INSCRIÇÕES 

 

ETAPA PRAZO 

Chamada de trabalhos 24/06 à 31/07 

Envio do trabalho completo (produto e 
relatório) 

24/06 à 31/07 

Divulgação dos trabalhos inscritos 01/08 

Mostra 16/09 à 20/09 

  
 


