
   

    8º Congresso e Feira de Informação e Comunicação – 27 a 29/05/15 – Semana de Informação e Comunicação 

 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 

 

As Comissões Científica e Organizadora da 8ª FEICOM – Congresso e Feira de Informação 

e Comunicação convidam professores, pesquisadores e estudantes das áreas de Comunicação e 

Informação a apresentarem e publicarem trabalhos científicos que envolvam pesquisas empíricas e 

teóricas sobre os eixos temáticos abaixo indicados.  

A 8ª FEICOM ocorrerá no período de 27 a 29 de maio de 2015, na Universidade Federal de 

Goiás, predominantemente na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFG). 

 

1. Eixos Temáticos  

 

1.1 Ciências da Comunicação 

Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Marketing, Audiovisual, Cinema, 

Televisão, Rádio, Internet, Fotografia, Teorias da Comunicação, Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação. 

1.2 Ciências da Informação 

Biblioteconomia, Gestão da Informação, Gestão do Conhecimento, Documentação, 

Arquivologia, Gestão de Recursos e Tecnologias da Informação, Estudos Interdisciplinares da 

Informação. 

 

2  Seleção e definição dos Grupos de Trabalhos (GTs) 

Os Grupos de Trabalho serão definidos com base no processo seletivo de propostas encaminhadas 

ao e-mail feicom.2015@gmail.com.  A lista de GTs aprovados será divulgada no dia 10 de abril, no 

site www.fic.ufg.br. Os GTs buscarão agregar temas congêneres dos Eixos Temáticos, de modo a 

reunir trabalhos afins do ponto de vista epistemológico e/ou teórico-metodológico. Os autores dos 

trabalhos que concorrerão ao processo de submissão deverão indicar o Grupo de Trabalho (GTs) 

para o qual pretendem participar.  
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2.1 Formatação dos Grupos de Trabalho: 

 Eixo Temático Ciências da Comunicação: GTs a serem formatados, observando-se a 

pertinência temática, a afinidade epistemológica e a abordagem teórico-metodológica; 

 Eixo Temático Ciências da Informação: GTs a serem formatados, observando-se a 

pertinência temática, a afinidade epistemológica e a abordagem teórico-metodológica. 

 

2.2 Estruturação do evento: 

Os trabalhos, a critério das Comissões Científica e Organizadora, também poderão ser organizados 

por nível de formação acadêmica dos autores principais. Neste sentido, o evento será estruturado da 

seguinte forma: 

 Feicom: comunicações científicas e mostras de trabalhos de professores e pesquisadores de 

pós-graduação stricto sensu e lato sensu; 

 Feicom Júnior: comunicações científicas e mostras de trabalhos de estudantes de graduação.  

 

3. Prazo de envio de propostas e do texto completo 

Os resumos expandidos, que concorrerão ao processo de submissão, deverão ser enviados 

exclusivamente pelo e-mail feicom.2015@gmail.com, com indicação do nome do GT 

correspondente. As propostas recebidas neste e-mail serão encaminhadas para avaliação aos 

respectivos coordenadores de GT. O texto completo, inédito, também deverá ser enviado ao 

mencionado e-mail. 

 

3.1 Prazo para envio de resumos expandidos: 10 a 24 de abril de 2015.  

 

3.2 Divulgação do resultado das propostas selecionadas: 28 de abril de 2015.  

 

3.3 Prazo final para envio do texto completo: 16 de maio de 2015.  

 

4 Publicação dos trabalhos:  

Os trabalhos selecionados serão publicados nos Anais da 8ª FEICOM – Congresso e Feira de 

Informação e Comunicação (o ISSN será divulgado oportunamente). Os melhores trabalhos, a 

critério da Comissão Científica, serão publicados em livro eletrônico – e-book (o ISBN será 

divulgado oportunamente). O envio do texto completo aos organizadores do evento gera a 

presunção de que o(s) autor(es) declara(m) cessão dos direitos autorais. A publicação é 

condicionada à apresentação dos trabalhos durante o evento. Será aceito apenas um trabalho por 
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autor principal, não havendo limite para coautores. Se necessário a Comissão Científica poderá 

solicitar pequenos ajustes no texto, sob pena de não publicação do trabalho.  

 

5 Emissão de certificados:  

Apenas receberão certificados de apresentação os autores inscritos e presentes no dia designado 

para o respectivo GT. Aos demais trabalhos aprovados será garantido o direito de publicação, mas 

não o de certificação por apresentação.  

 

6. Formatação das propostas e dos trabalhos selecionados:  

6.1. Formatação dos resumos expandidos: A submissão de trabalhos deverá ser feita pelo envio de 

resumos expandidos, no qual deve constar o(s) nome(s) do autor(es), titulação(ões), vinculação 

acadêmica do(s) proponente(s), título do trabalho, indicação do GT. O resumo expandido de duas 

páginas deverá incluir as referências bibliográficas, conforme o modelo padrão (template).  

 

6.2 Formatação dos textos completos:  

Artigo científico, composto por 10 a 15 páginas, incluindo referências (ao final); formato ABNT - 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre as linhas, margens: 2 cm (todas), devendo 

conter: título; nome do(s) autor(es); qualificação acadêmica (em nota de rodapé); resumo em 

português e em inglês ou espanhol, com no mínimo 150 e máximo de 250 palavras; palavras-chaves 

em português e inglês (entre 3 e 5); corpo do texto; referências bibliográficas (listando apenas 

artigos ou livros publicados em forma impressa ou digital, ou aceitos para publicação, que tenham 

sido citados no corpo do texto). Apenas serão aceitos arquivos com extensão “.doc” ou “.odt”, em 

conformidade com o modelo padrão (template).  

 

7. Critérios de avaliação:  

Na seleção das propostas, a Comissão Científica observará os seguintes critérios: a) Relevância e 

pertinência do tema; b) Qualidade da abordagem teórico-metodológica; c) Qualidade do texto; d) 

Contribuição científica do trabalho.  

 

8. Casos omissos 

Os casos omissos serão decididos pelas Comissões Científica e Organizadora do evento.  

 

Goiânia, 02 de abril de 2015. 

Comissões Organizadora e Científica 


