
 

EDITAL XV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA COMUNICAÇÃO: 

DIVERSIDADE, RAÇA E GÊNERO NA COMUNICAÇÃO 

O tema do evento é indicativo, mas não exclusivo para proposição de trabalhos. 

Apenas ressaltamos a necessidade de aderência com o Grupo de Trabalho 

escolhido para o envio.  

Podem apresentar trabalho no evento mestres e doutores, alunos de pós-

graduação e bolsistas de iniciação científica em Comunicação Social e demais 

áreas afins. Os alunos de iniciação científica só poderão apresentar trabalho em 

autoria conjunta com mestres e doutores.  

Cada participante pode submeter apenas 01 (um) trabalho como autor principal 

e mais 02 (dois) trabalhos em coautoria, totalizando, no máximo, 03 trabalhos 

por participante. Não será necessário realizar pagamento duplicado ou triplicado 

se você participar com mais de uma proposta.  

O envio será realizado pelo o autor principal do trabalho para o e-mail 

secretariaseicom@pucrs.br . Após a divulgação dos aceites, todos os autores e 

coautores dos trabalhos devem realizar a sua inscrição no sistema da 

universidade, pagando as devidas taxas. Apesar disso, a apresentação poderá 

ser realizada por apenas um dos autores, desde que tenha a titulação mínima 

de mestrando. Bolsistas de Iniciação Científica podem apresentar trabalho no 

GT de Iniciação Científica.  

As propostas devem ser enviadas com as seguintes instruções: a) número e 

nome do GT para o qual o resumo está sendo encaminhado; b) título do trabalho 

(até 70 caracteres); b) autor e coautores; c) titulação de autores e coautores; d) 

instituição de autores e coautores; e) e-mails de autores e coautores; f) resumo 

expandido de 1500 a 2000 caracteres (com espaço), bibliografia (até 1000 

caracteres); g) a formatação do texto, bem como as citações e referências, 

devem utilizar as normas da ABNT.  



O arquivo enviado deve ter o título no modelo “Número do GT_Sobrenome do 

Autor”. Por exemplo, “GT2_McLuhan.pdf”. Serão aceitos arquivos apenas no 

formato PDF e textos inseridos no corpo do e-mail não serão considerados. Além 

disso, trabalhos apresentados fora das normas de submissão não serão aceitos.  

O Seminário Internacional da Comunicação aceita apenas trabalhos inéditos.  

Não será necessário o envio do trabalho completo, salvo aqueles escolhidos pela 

coordenação dos GTs para publicação futura.  

As inscrições e pagamentos devem ser realizadas após o aceite do coordenador 

do GT. Após o aceite, a programação será realizada a partir da conferência da 

devida inscrição dos autores no sistema do evento.  

Por questões de formalização de presença, para a emissão dos certificados de 

participação, será realizada conferência pelos coordenadores de sessão. Os 

certificados serão enviados posteriormente, em versão digital.  

Caso seja necessária tradução em libras para a participação nos Grupos de 

Trabalho, informe através do formulário de inscrição. As conferências de 

abertura e encerramento terão tradução simultânea para libras.  

Lembramos que a assessoria de todas as atividades do Seminário é realizada 

por alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, da Faculdade de 

Comunicação Social. Essas participações constituem um espaço intenso de 

aprendizagem e garantem, em grande medida, a execução do evento. Contamos 

com a colaboração de todos no respeito e valorização desses esforços.  

Para dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato com 

secretariaseicom@pucrs.br. 


