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Regulamento interno para inscrição de trabalhos no Expocom Regional 2019
 
O presente regulamento objetiva prestar informações a alunos e professores do Departamento de
Comunicação  Social  (DECOM/UERN)  interessados  em  inscrever  trabalhos  no  Expocom
(Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação) que acontecerá entre os dias 30 de
maio e 01 de Junho de 2019, em São Luís/MA, dentro da programação do XXVI INTERCOM
NORDESTE.

O curso de Comunicação Social da Uern, em suas três habilitações, além dos bacharelados em
Jornalismo e Publicidade e Propaganda poderão ter trabalhos inscritos nas categorias:

I - Jornalismo;

II - Publicidade e Propaganda;

III - Relações Públicas e Comunicação Organizacional;

IV - Cinema e Audiovisual

V - Produção Transdisciplinar

VI - Rádio, TV e Internet

Cada  categoria  contém diversas  modalidades,  sendo  que  cada  universidade  poderá  indicar
apenas  um  trabalho  por  modalidade,  conforme  regulamento  do  Expocom  (confira  mais
informações no link (http://portalintercom.org.br/premios_new/expocom1/regulamento)

Conforme o previsto no regulamento do Intercom:  “Os trabalhos participantes da Expocom
devem  obrigatoriamente  ser  realizados  sob  a  orientação  e/ou  supervisão  de  um  ou  mais
docentes,  dentro  ou  fora  do  espaço  acadêmico  da  IES  (Instituição  de  Ensino  Superior)  e
obrigatoriamente realizados no âmbito de uma ou mais disciplinas acadêmicas da estrutura
curricular do curso de graduação. Exceção apenas para as modalidades de agências juniores
das categorias de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas e Comunicação
Organizacional.  Não  é  permitida  a  submissão  de  produtos  desenvolvidos  em  estágios  em
empresas,  mesmo os que possam ter sido supervisionados pelas  universidades,  assim como
produtos institucionais e comerciais, gerados na IES, quando o aluno participa como bolsista
ou  voluntário,  junto  a  uma equipe  profissional.  Nas  categorias  Jornalismo,  Publicidade  e

mailto:decom@uern.br


Propaganda  e  Relações  Públicas  e  Comunicação  Organizacional  são  aceitos  somente
trabalhos  com  estudante-líder,  destes  respectivos  cursos.  É  permitida  a  participação  de
coautores de outros cursos de Comunicação”.

De acordo com o Art.  15  do  Regulamento,  serão  eliminados  do  Prêmio  Expocom aqueles
trabalhos que:

a. Não tenham sido produzidos no ano letivo anterior da realização da exposição; 

b. Não sejam aqueles indicados pelas suas respectivas IES; 

c. Não tenham sido produzidos no âmbito dos cursos da área de Comunicação e com 
estudante-líder especificamente daqueles cursos aos quais se destinam a categoria e 
modalidade em que estejam inscritos; 

d. Não apresentem conteúdo produzido pelos estudantes; 

e. Forem submetidos produto(s) em conjunto/série nas modalidades a que se destinam 
produto(s) avulso(s) e vice-versa; 

f. Não tenham o líder inscrito no Congresso; 

g. Não estejam com produto anexado e relatório devidamente preenchido, conforme 
previsto anteriormente neste regulamento; 

h. Não respeitem as características descritas no Anexo I e que não cumpram todos os 
artigos deste regulamento. 

Para  informações  completas  sobre  o  Expocom  2019,  acesse  o  regulamento  do  evento,
disponível no link (http://portalintercom.org.br/premios_new/expocom1/regulamento)
 

Calendário e procedimentos 
 
20/03/2019 a 29/03/2019 – Prazo para inscrição dos trabalhos pelos alunos na secretaria do
Departamento de Comunicação Social (DECOM/UERN) 
 
Os  alunos  interessados  em  participar  do  Expocom  devem  inscrever  seus  trabalhos  no
Departamento de Comunicação Social (DECOM/UERN), no prazo estipulado acima, conforme
ficha de inscrição que segue em anexo. No ato da inscrição, devem ser protocolados: 
 
(i)  a  ficha  interna  de  inscrição  (disponível  no  DECOM)  com  assinatura  do  aluno  líder  e
professor orientador; 

(ii) uma cópia impressa do relatório de trabalho, conforme modelo previsto pelo regulamento do
Expocom. O relatório é um texto teórico relacionado ao trabalho. Ele deve seguir o modelo
descrito  no  regulamento  do  Expocom.  O  relatório  tem  a  finalidade  de  demonstrar  aos
avaliadores  como  o  trabalho  ou  produto  foi  desenvolvido.  Deve  conter  uma  introdução,
objetivo,  justificativa,  métodos  e  técnicas  utilizados,  descrição  do  produto  ou  processo,
considerações e referências bibliográficas.

(iii) um CD ou pen drive com os arquivos do produto em questão, conforme formatos definidos
pelo regulamento do Expocom.



 
Recomenda-se  que  o/a  docente  orientador(a)  seja  procurado(a)  com  antecedência  para
orientação na escolha dos melhores produtos e na elaboração do relatório. 
 
01/04/2019 a 03/04/2019 – Seleção pela Comissão Interna de Avaliação 
 
A Comissão Interna de Avaliação será composta por três professores do Curso de Comunicação
Social, sendo um docente de cada habilitação, e por um representante discente, indicado pelo
Centro Acadêmico do curso. Essa Comissão se reunirá para selecionar um trabalho de cada
modalidade.

Caso mais de um trabalho seja indicado para uma mesma modalidade, a Comissão avaliará os
trabalhos (produtos e relatórios) e indicará aquele que receber a maior nota. Sendo apenas um
trabalho inscrito, sua aprovação será automática.

A Comissão poderá sugerir  a  adequação de algum trabalho à  outra  modalidade,  bem como
indicar ajustes e correções nos papers. 
 
05/04/2019 – Divulgação dos resultados
 
Os resultados serão divulgados na página do DECOM (http://fafic.uern.br/decom) e nos murais
do Departamento. Os trabalhos escolhidos e os alunos-líderes serão inscritos pela coordenação
de curso à Intercom até o dia 17/04/2019;

A submissão dos trabalhos selecionados e indicados pela coordenação do Decom/Uern será de
responsabilidade do aluno, com auxílio do(a) professor(a) orientador(a).
 
12/04/2019 - Data limite para os interessados em enviar trabalhos pagarem o boleto da
taxa de inscrição. ATENÇÃO: os coautores também devem pagar até essa data.
 
17/04/2019– Data limite  para submissão dos  trabalhos pelos  alunos  através  do site  da
Intercom.

17/04/2019– Data limite para Instituição de Ensino Superior indicar trabalhos e alunos
Líderes.

Mossoró, 20 de Março de 2019

Prof. Dr. José Ricardo da Silveira
Chefe do Depto. de Comunicação Social – DECOM/FAFIC

Portaria 0215/2018 GR/UERN.
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ANEXO 
FICHA DE INSCRIÇÃO – DECOM

EXPOCOM REGIONAL - 2019

NOME: _____________________________________________________________________

CURSO/HABILITAÇÃO: _______________________________________ / PERÍODO: ____

MATRÍCULA: _________________/ RG: ____________________ / CPF: ________________

TELEFONE/CELULAR: __________________ / E-MAIL: ____________________________

MODALIDADE: _________________________________________

TÍTULO DO TRABALHO: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________                                ________________________________
            Assinatura do/da Aluno(a)                             Assinatura do/da Professor(a) Orientador(a)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

(   ) CÓPIA IMPRESSA DO RELATÓRIO SOBRE O TRABALHO, CONFORME MODELO 
PREVISTO PELO REGULAMENTO DO EXPOCOM. 

(   )  CD OU PEN DRIVE COM OS ARQUIVOS DO PRODUTO EM QUESTÃO, 
CONFORME FORMATOS DEFINIDOS PELO REGULAMENTO DO EXPOCOM.
_____________________________________________________________________________

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – DECOM/EXPOCOM REGIONAL - 2019

NOME: ____________________________________________________________________

______________________________________
Assinatura e Carimbo do Servidor
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