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VII SEMANA DE COMUNICAÇÃO 
 

I MOSTRA CIENTÍFICA DE COMUNICAÇÃO UFU – EDITAL DE 

SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

A comissão científica da VII Semana de Comunicação da UFU torna público o             

edital de submissão de resumos expandidos. O evento será realizado nos dias            

11, 12 e 13 de novembro. Esta será a primeira sessão de apresentação de              

trabalhos da Semana de Comunicação UFU, e a mostra científica foi pensada            

para estimular as pesquisas, discussões e reflexões do campo da          

Comunicação social na Universidade Federal de Uberlândia. 

1. INSCRIÇÕES 

● Poderão submeter trabalhos na VII Semana de Comunicação        

estudantes e egressos dos cursos de Jornalismo ou Comunicação         

Social; 

● Os resumos expandidos deverão ser enviados para o e-mail         

secomjornaufu@gmail.com com o assunto RESUMO COMUNICAÇÃO 

● Envie no corpo do e-mail os nomes completos dos autores e CPF; 

● O arquivo deverá ser formatado em DOC.X 

● O prazo para a submissão é do dia 12 de Agosto até o dia 30 de                

Agosto de 2019; 

● Para apresentar trabalho na I Mostra Científica em Comunicação é          

necessário que o estudante esteja inscrito no evento geral.  

● Cada autor poderá submeter um resumo expandido como autor         

principal, e outro resumo como coautor apenas; 

● Só serão aceitos resumos expandidos com o máximo de 5 coautores; 

● Para a validação do certificado, ao menos um dos autores deve           

participar da Semana de Comunicação e apresentar o resumo         

expandido; 

● A avaliação dos trabalhos será feita pelo Comitê Científico da Semana           

de Comunicação, constituído por docentes e discentes do curso de          

Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia; 

mailto:secomjornaufu@gmail.com
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2. O RESUMO EXPANDIDO  

 

● O Resumo Expandido que não seguir rigorosamente as normas         

especificadas a seguir e não estiver formatado de acordo com o modelo            

não será aceito; 

● A formatação do resumo deve seguir o template oficial do evento,           

disponível em:  

https://drive.google.com/file/d/1GTAelfVDjji41fq04VL3Gg7WB8n5Pma/view?us

p=sharing 

● O resumo expandido deverá ter no mínimo 3 e no máximo 5 páginas; 

● O resumo expandido deve conter, de forma sucinta, a explicação do           

tema, justificativa, os objetivos, os resultados ou reflexões sobre o          

assunto, as considerações finais e referências;  

● As referências bibliográficas deverão seguir as normas da ABNT; 

● O título deverá ser em caixa alta, negrito e centralizado; 

● O (a) autor(a) do trabalho é responsável pelas informações do resumo           

expandido e pela adequação às normas estabelecidas pelo edital; 

 

3. APRESENTAÇÃO 

● A apresentação será feita por meio de comunicação oral, em um tempo 

máximo de 15 minutos; 

● O estudante poderá apresentar slides, e deve trazer o próprio notebook 

e adaptador para o data-show; 

● A lista com os resumos expandidos aprovados será divulgada a partir de            

30 dias do final da data máxima de submissão, na página do facebook             

do Centro Acadêmico de Comunicação Social, pelo site do evento e pelo            

e-mail dos autores; 

● As apresentações dos resumos ocorrerão simultaneamente à VII        

Semana de Comunicação UFU. 

 

https://drive.google.com/file/d/1GTAelfVDjji41fq-04VL3Gg7WB8n5Pma/view?usp=sharing
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

● Este edital passa a ter validade a partir da data de publicação; 

● O Centro Acadêmico de Comunicação Social não se responsabiliza por          

possíveis erros dos autores. 

 

5. CRONOGRAMA 

I MOSTRA CIENTÍFICA DE COMUNICAÇÃO UFU 

 

17\06\2019 Divulgação do Edital 

12\08\2019 Início das submissões 

30\08\2019 Fim das submissões 

11\11\2019 Início da VI Semana de Comunicação 

 

Núcleo de Formação Política do Centro Acadêmico de Comunicação Social 

Emerson Luiz Lacerda Soares 

Gabriel Antonio Ferreira de Souza 

Jackeline Maira Euzébio Freitas  

Jhonatan Dias Gonzaga  

 

Uberlândia, 17 de Junho de 2019. 

 

 

___________________________________________ 

Ligia Crespin Cypriano  - Diretora Geral do Centro Acadêmico de Comunicação 

Social UFU 

 


