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EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

NA MOSTRA ACADÊMICA DA SEMANA DO CALOURO 2013 DA 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO – FACOM/UFPA 

 

A Comissão Organizadora da Semana do Calouro 2013 de Comunicação Social da 

UFPA torna público o edital de seleção de trabalhos Artísticos e/ou Experimentais e 

Científicos produzidos por graduandos de Comunicação Social, a serem 

apresentados no dia 08 de abril de 2013, na MOSTRA ACADÊMICA da Semana do 

Calouro 2013. 

 

1. Das disposições gerais: 

Poderão ser inscritos trabalhos Artístico e/ou Experimentais e Científicos produzidos 

por graduandos do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Pará, 

 

2. Da divisão dos trabalhos: 

Os trabalhos não serão divididos na hora do envio. O agrupamento, caso precise, 

será realizado pela Comissão Organizadora do evento. 

 

3. Do prazo de envio dos trabalhos: 

Os trabalhos deverão ser enviados de 23 a 31 de março de 2013 para o e-mail: 

cacoufpa.caco@gmail.com ou entregues pessoalmente no CACO, até às 11h do dia 

01 de abril de 2013, naqueles casos que ultrapassem 10MB. Os trabalhos recebidos 

depois desse período serão recusados automaticamente. 

 

Os inscritos receberão por e-mail uma confirmação de que sua proposta foi recebida 

até o dia 31 de março de 2013. A resposta de aprovação para exibição do trabalho 
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na MOSTRA ACADÊMICA será enviada por e-mail até o dia 03 de abril de 2013, 

juntamente com o horário e local de apresentação de cada trabalho. 

 

4. Da inscrição: 

A/O proponente deverá enviar para o e-mail cacoufpa.ufpa@gmail.com ou entregar 

pessoalmente a ficha de inscrição completamente preenchida e um texto de no 

máximo 10 linhas sobre a obra, que deverá conter uma breve explicação sobre a 

mesma junto com o seu trabalho em anexo ou salvo em mídia como CD ou DVD.  

 

Para Trabalhos Científicos deverá ser enviado através do endereço eletrônico, já 

acima citado, o resumo do trabalho em fonte Arial 12, espaçamento entrelinhas de 

1,5; justificado. Tendo as margens as seguintes dimensões: 3,5 cm (superior), 2,5 cm 

(direita, esquerda e inferior). Preferencialmente, solicitamos que o arquivo seja 

enviado em formato PDF, para evitar qualquer tipo de constrangimento. Tal resumo 

deve constar obrigatoriamente os seguintes tópicos: 

 

1. Título (Arial 14, negrito, centralizado); 

2. Nome completo do(s)/da(s) autores(as), instituição que está devidamente 

matriculado e endereço eletrônico (Arial 12, centralizado); 

3. Palavras-chave (no máximo cinco). 

 

No ato de inscrição o proponente deverá informar o material necessário para a 

apresentação e caberá a Comissão Organizadora decidir sobre a viabilidade do 

pedido. 

 

Cada ficha corresponderá a apenas um trabalho, se o/a proponente desejar 

apresentar mais de um, deverá fazê-lo em fichas de inscrições independentes. 

 

5. Regulamento: 

Serão selecionados o total de 12 (doze) trabalhos a serem apresentados, em razão 

do período da Mostra que terá duração de 2h (duas horas). 

 

Serão aceitos somente trabalhos inéditos. 
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Os trabalhos serão selecionados de acordo com a ordem de recebimento dos 

arquivos. 

 

Após do prazo de entrega não serão permitidas alterações nos trabalhos. Cada 

trabalho deverá ser apresentado no tempo máximo de 10 minutos. 

 

O/A apresentador (a) obrigatoriamente deverá chegar ao local com antecedência de 

no mínimo de 15 minutos antes de sua apresentação. Caso não compareça dentro 

dessa antecedência sua apresentação será suspensa, não podendo mais expor seu 

trabalho. 

 

OBS: Os casos omissos nesse edital serão avaliados pela Comissão Organizadora 

do evento. 


