
Quem e onde apresentar trabalhos

1. Doutores, Doutorandos, Mestres, Mestrandos, Especialistas, Graduados, 
Professores e Pesquisadores

•Divisões Temáticas (DTs)

2. Estudantes de graduação e recém graduados (2012/2013)

•Intercom Júnior (IJ) – Jornada de Iniciação Científica em Comunicação

•Expocom – Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação

Descrição de eventos

1.Divisões Temáticas

O que é: Consiste no agrupamento de diversos temas por grandes áreas de 
conhecimento referentes aos campos da comunicação. Assim, os trabalhos ou 
comunicações  científicas  de  graduados,  pós-graduados,  estudantes  de 
especialização,  mestrado  e  doutorado,  professores  e  profissionais 
apresentando  pesquisas  empíricas  ou  estudos  aplicados  que  contenham 
potencial  inovador  podem  ser  inscritos  em  uma  das  oito  subáreas.

Como fazer: A inscrição será feita online, pelo autor, cabendo o julgamento dos 
trabalhos  aos  assessores  indicados  pelo  Coordenador  Regional  do Evento  e 
pelo representante da Intercom na região, que comunicará ao interessado o 
aceite respectivo. Cada pesquisador só poderá encaminhar um trabalho de sua 
autoria  para  as  Divisões  Temáticas.  São  admitidas  exceções  no  caso  de 
coautoria, quando podem ser submetidos até dois trabalhos do mesmo autor, 
desde que um deles seja de autoria única e outro não ou que, sendo ambos 
em  coautoria,  o  sejam  com  coautores  diferentes.  O  pesquisador  que  for 
selecionado para apresentar trabalho se compromete a participar de todas as 
sessões  e  não  apenas  àquela  em  que  o  seu  trabalho  está  incluído.  Nos 
trabalhos em coautoria é possível submeter à apreciação um trabalho feito em 
parceria com autor(es) sem a qualificação acadêmica exigida nos grupos, mas, 
se for selecionado, o trabalho só poderá ser apresentado na Divisão Temática 
pelo autor com a qualificação exigida. O trabalho, em qualquer hipótese, só 
poderá ser apresentado na sessão de trabalho do grupo pelo autor qualificado 
para participar como expositor.

Onde  apresentar:  Os  trabalhos  serão  apresentados  em  sessões 
correspondentes  de acordo com subáreas temáticas  que agrupam os diversos 
campos  comunicacionais  na  área  científica  da  Intercom.  Para  melhor 
compreensão de onde apresentar o trabalho consulte as ementas das subáreas 
das Divisões Temáticas. São elas:

http://www.portalintercom.org.br/images/stories/regionais/ementas-divisoes-tematicas.pdf
http://www.portalintercom.org.br/images/stories/regionais/ementas-divisoes-tematicas.pdf


DT 1 – Jornalismo 
DT 2 – Publicidade e Propaganda 
DT 3 – Relações Públicas e Comunicação Organizacional
DT 4 – Comunicação Audiovisual 
DT 5 – Multimídia 
DT 6 – Interfaces Comunicacionais 
DT 7 – Comunicação, Espaço e Cidadania 
DT 8 – Estudos Interdisciplinares

Clique para fazer download do modelo-padrão para submissão de trabalhos (é 
obrigatório  formatar  o  trabalho  de  acordo  com  este  modelo-padrão  e, 
sobretudo,  utilizar  o  papel  timbrado  específico  deste  evento).

2.  Intercom  Júnior  -  Jornada  de  Iniciação  Científica  em  Comunicação

O que é: Espaço acadêmico destinado a acolher os trabalhos elaborados nos 
cursos  de  graduação,  seja  em  projetos  de  iniciação  científica  (PIBIC), 
laboratórios  didáticos,  trabalhos  de  campo ou  oficinas  experimentais  e  que 
tenham orientação  de  um  professor  da  respectiva  instituição.

Como fazer: Os relatos de pesquisa, pesquisa bibliográfica, trabalhos de campo 
ou estudos profissionais devem ser escritos em Word, seguindo rigorosamente 
as especificações  constantes  no respectivo  modelo-padrão.  A inscrição será 
feita online, pelo autor, cabendo o julgamento dos trabalhos aos assessores 
indicados  pelo  Coordenador  Regional  do  Evento,  que  comunicará  ao 
interessado o aceite respectivo. Cada pesquisador só poderá encaminhar um 
trabalho de sua autoria para o Intercom Junior. São admitidas exceções no 
caso de coautoria, quando podem ser submetidos até dois trabalhos do mesmo 
autor, desde que um deles seja de autoria única e outro não ou que, sendo 
ambos  em  coautoria,  o  sejam  com  coautores  diferentes.  Na  hipótese  de 
coautoria, o(s) outro(s) autor(es) que desejar(em) certificado(s) e nominação 
no  programa  deverá(ão)  estar  regularmente  inscrito(s)  no  congresso.  O 
trabalho,  em  qualquer  hipótese,  só  poderá  ser  apresentado  na  sessão  de 
trabalho do grupo pelo autor qualificado para participar como expositor.  Os 
autores dos trabalhos não aceitos poderão participar do evento como ouvintes.

Onde  apresentar:  Os  trabalhos  serão  apresentados  em  sessões 
correspondentes de acordo com subáreas temáticas  que agrupam os diversos 
campos  comunicacionais  na  área  científica  da  Intercom.  Para  melhor 
compreensão de onde apresentar o trabalho, consulte as ementas das sub-
áreas temáticas do Intercom Junior. São elas:

IJ 1 – Jornalismo 
IJ 2 – Publicidade e Propaganda 

http://www.portalintercom.org.br/images/stories/regionais/ementas-intercom-junior.pdf
http://www.portalintercom.org.br/images/stories/regionais/ementas-intercom-junior.pdf
http://www.portalintercom.org.br/images/stories/Congresso_Nordeste/modelopadrao2013nordeste.doc


IJ 3 – Relações Públicas e Comunicação Organizacional 
IJ 4 – Comunicação Audiovisual 
IJ 5 – Rádio, TV e Internet 
IJ 6 – Interfaces Comunicacionais 
IJ 7 – Comunicação, Espaço e Cidadania 
IJ 8 – Estudos Interdisciplinares da Comunicação

Clique para fazer download do modelo-padrão para submissão de trabalhos (é 
obrigatório formatar o trabalho de acordo com este modelo-padrão e, 
sobretudo, utilizar o papel timbrado específico deste evento).

3. Expocom – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação

O que é: Espaço destinado à exposição de trabalhos resultantes da pesquisa 
experimental realizada nos laboratórios e oficinas dos cursos de graduação em 
comunicação social, selecionados pela criatividade, originalidade, inovação 
tecnológica e qualidade técnica. Para conhecer as categorias e modalidades do 
prêmio consultar o REGULAMENTO.

Como fazer: A inscrição será feita on-line, pelo autor, em conformidade com 
regras  estabelecidas  em  edital.  Na  hipótese  de  coautoria,  o(s)  outro(s) 
autor(es) que desejar(em) certificado(s) e nominação no programa, inclusive 
professor(es)  orientador(es),  deverá(ão)  estar  regularmente  inscrito(s)  no 
congresso.  Antes  de  formatar  o  trabalho  é  essencial  a  leitura  atenta  do 
regulamento.  Trabalhos  que  não  seguirem  as  especificações  serão 
automaticamente desclassificados.

Onde  apresentar:  Os  trabalhos  classificados  pelo  júri  virtual  serão 
apresentados  durante o  Congresso Regional  em sessões  públicas,  onde os 
autores individuais ou líderes de equipe deverão fazer apresentação oral sobre 
a  natureza  experimental  da  pesquisa  e  das  estratégias  metodológicas 
empregadas. Para fins de emissão de certificados somente serão considerados 
coautores os membros das equipes inscritos regularmente no congresso. Os 
trabalhos  vencedores,  em  cada  modalidade,  estão  aptos  a  participar  da 
EXPOCOM Nacional.

Coordenadores  nacionais:  Marialva  Carlos  Barbosa  (UFRJ),  Márcio  Ronaldo 
Santos Fernandes (Unicentro), Valci Zucolloto (UFSC), Aline Strelow (UFRGS), 
Tassiara Camatti (UCS), Renata Rezende (UFF), Marcelo Briseno (Metodista)  e 
João  Carlos  Picolin  (Faculdades  Claretianas  de  Rio  Claro).

Antes de enviar seu trabalho, leia o regulamento do Expocom!

http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3665:regulamento-2013&catid=39&Itemid=79
http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3665:regulamento-2013&catid=39&Itemid=79
http://www.portalintercom.org.br/images/stories/Congresso_Nordeste/modelopadrao2013nordeste.doc


4. Eventos complementares, propostos pelos sócios ou organizados pelos 
Coordenadores Regionais

Conferencia de abertura

Painéis - 2 Painéis constituídos, cada por 2 expositores e 1 comentarista,  no 
máximo, que possam discutir aspectos do tema do Congresso.

Endecom -  Encontro  de Ensino de Comunicação.  1  Painel  constituído por  3 
expositores e um comentarista para discutir especificamente questões relativas 
ao Ensino da Comunicação

Ofcom –  Oficinas  de  Comunicação  –  atividades  destinadas  a  estudantes  e 
profissionais,  constituídas  por  2  modalidades:  Oficina  Metodológica 
(focalizando  teorias,  métodos  e  técnicas  de  pesquisa,  produção,  difusão); 
Oficina Tecnológica (centrada em processos de aplicação de tecnologia para o 
desenvolvimento de produtos midiáticos). As oficinas devem ter carga-horária 
mínima de 12 horas-aulas (estruturadas em módulos de no máximo 4 horas-
aula/período).  As  oficinas  serão  ministradas  por  sócios  ou  especialistas 
regionais,  especialmente  convidados  ou  selecionadas  pelos  Coordenadores 
Regionais  do  evento  dentre  as  propostas  feitas  pelos  interessados.

LPC  - Lançamento  de  Produtos  Científicos  (evento  único  ou  sessões 
simultâneas, dependendo das demandas).


