
 
 

EDITAL XV SEMINA ́RIO INTERNACIONAL DA COMUNICAC ̧A ̃O: 
DIVERSIDADE, RAC ̧A E GE ̂NERO NA COMUNICAC ̧A ̃O 

O tema do evento e ́ indicativo, mas na ̃o exclusivo para proposica̧ ̃o 
de trabalhos. Apenas ressaltamos a necessidade de adere ̂ncia com 
o Grupo de Trabalho escolhido para o envio.  

Podem apresentar trabalho no evento mestres e doutores, alunos de 
cursos de po ́s-graduaca̧ ̃o e bolsistas de Iniciaca̧ ̃o Científica em 
Comunicaca̧ ̃o Social e demais a ́reas afins.  

Cada participante pode submeter apenas 01 (um) trabalho como 
autor principal e mais 02 (dois) trabalhos em coautoria, totalizando, 
no ma ́ximo, 03 trabalhos por participante. Na ̃o sera ́ necessa ́rio 
realizar pagamento duplicado ou triplicado se voce ̂ participar com 
mais de uma proposta.  

O envio do resumo sera ́ realizado pelo autor principal do trabalho 
para o e-mail secretariaseicom@pucrs.br . Apo ́s a divulgaca̧ ̃o dos 
aceites, todos os autores e coautores dos trabalhos devem realizar a 
sua inscrica̧ ̃o no sistema da universidade, pagando as devidas taxas. 
Apesar disso, a apresentaca̧ ̃o podera ́ ser realizada por apenas um 
dos autores, desde que tenha a titulaca̧ ̃o mínima de mestrando. 

Bolsistas de Iniciaca̧ ̃o Científica podem apresentar no GT de 
Iniciaca̧ ̃o Científica. Neste grupo, também serão aceitos resumos 
produzidos a partir de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 
Nestes dois casos, é necessária inscrição para o aluno e o 
orientador. Os alunos de Iniciaca̧ ̃o Científica so ́ podera ̃o apresentar 
trabalho em autoria conjunta com mestres e doutores. 

As propostas devem ser enviadas com as seguintes instruco̧ ̃es: 

a) nu ́mero e nome do GT para o qual o resumo esta ́ sendo 
encaminhado; 

b) título do trabalho (ate ́ 70 caracteres); 



 
c) autor e coautores; 

d) titulaca̧ ̃o de autores e coautores; 

d) instituica̧ ̃o de autores e coautores; 

e) e-mails de autores e coautores; 

f) resumo expandido de 1500 a 2000 caracteres (com espaco̧), 
bibliografia (ate ́ 1000 caracteres); 

g) a formataca̧ ̃o do texto, bem como as citaco̧ ̃es e refere ̂ncias, deve 
utilizar as normas da ABNT.  

O arquivo enviado deve ter o título no modelo “Nu ́mero do 
GT_Sobrenome do Autor”. Por exemplo, “GT2_McLuhan.pdf”. Sera ̃o 
aceitos arquivos apenas no formato PDF e textos inseridos no corpo 
do e-mail na ̃o sera ̃o considerados. Ale ́m disso, trabalhos 
apresentados fora das normas de submissa ̃o na ̃o sera ̃o aceitos.  

Lembramos que o Semina ́rio Internacional da Comunicaca̧ ̃o aceita 
apenas trabalhos ine ́ditos.  

Na ̃o sera ́ necessa ́rio o envio do trabalho completo, salvo aqueles 
escolhidos pela coordenaca̧ ̃o dos GTs para publicaca̧ ̃o futura.  

As inscrico̧ ̃es e pagamentos devem ser realizadas apo ́s o aceite do 
coordenador do GT. Apo ́s o aceite, a programaca̧ ̃o sera ́ realizada a 
partir da confere ̂ncia da devida inscrica̧ ̃o dos autores no sistema do 
evento.  

Por questo ̃es de formalizaca̧ ̃o de presenca̧ e para a emissa ̃o dos 
certificados de participaca̧ ̃o, sera ́ realizada confere ̂ncia da efetiva 
participação pelos coordenadores de sessa ̃o. Os certificados sera ̃o 
enviados posteriormente e em versa ̃o digital.  

Informe atrave ́s do formula ́rio de inscrica̧ ̃o caso seja necessa ́ria a 
traduca̧ ̃o em libras para a participaca̧ ̃o nos Grupos de Trabalho. As 
confere ̂ncias de abertura e encerramento tera ̃o traduca̧ ̃o simulta ̂nea 
para libras.  



 
Lembramos que a assessoria de todas as atividades do Semina ́rio e ́ 
realizada por alunos, tanto de graduaca̧ ̃o como de po ́s-graduaca̧ ̃o, 
da Faculdade de Comunicaca̧ ̃o Social. Essas participaco̧ ̃es 
constituem um espaco̧ intenso de aprendizagem e garantem, em 
grande medida, a execução do evento. Contamos com a colaboraca̧ ̃o 
de todos no respeito e valorizaca̧ ̃o desses esforco̧s.  

Para du ́vidas ou esclarecimentos, entre em contato com 
secretariaseicom@pucrs.br.  


