
VII ENCONTRO DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO – UFPR

COMUNICAÇÃO E GÊNERO

24 a 26 de setembro de 2015

Realização: Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR

Local:  Campus de Comunicação Social  da UFPR – Rua Bom Jesus,  650 – Juvevê |
Curitiba, PR 

Submissões de trabalhos e oficinas: de 10/7 até 10/8/2015

Inscrições: até 31/8/2015

As  inscrições  e  submissões  de  trabalho  são  gratuitas  e  devem  ser  feitas  no  site
www.enpecom.ufpr.br  , na aba Inscrição>Cadastro. 

1. Informações sobre submissões de trabalhos

As submissões de trabalhos para o VII Enpecom devem ser feitas entre 10 de julho e 10

de agosto de 2015 por meio do preenchimento do formulário de inscrição e envio do artigo

no  site  www.enpecom.ufpr.br,  na  aba  “Inscrição”,  selecionando  a  modalidade  “autor”.

Neste  ano,  o  Enpecom  abre  as  inscrições  para  cinco  Grupos  de  Trabalho  (GTs):

Comunicação  e  Sociedade,  Comunicação  e  Política,  Comunicação  e  Educação,

Comunicação e Cultura, Comunicação e Consumo. Confira as ementas dos GTs abaixo.

Os  artigos  devem  estar  adequados  à  ementa  do  GT  escolhido  e  não  precisam

necessariamente estar relacionados à temática geral do evento – Comunicação e Gênero.

Serão  aceitos  artigos  submetidos  por  estudantes  (graduandos,  mestrandos  e

doutorandos)  e  pesquisadores de todo  o  país.  Os  artigos  devem ser  submetidos  em

formato pdf e seguir as normas do modelo padrão do evento. O resumo deve conter entre

150 e 250 palavras e o texto do trabalho (incluindo as referências bibliográficas e notas de

rodapé) deverá ter no máximo 40 mil caracteres incluindo os espaços. O modelo padrão

para submissão de artigos está disponível na página inicial do site www.enpecom.ufpr.br. 

As inscrições e submissões de trabalhos são gratuitas.

Clique aqui para submissão de trabalhos.

http://www.enpecom.ufpr.br/inscricao/index.php?menu=inscricao
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IMPORTANTE:  Você  receberá  um e-mail  em até  48h  confirmando  o  recebimento  do
trabalho. Caso não receba, entre em contato através do e-mail enpecomufpr@gmail.com. 

Os trabalhos selecionados serão divulgados até o dia 28 de agosto de 2015.

1.1. Apresentação de trabalhos e relatoria

- Cada trabalho selecionado terá no máximo 15 minutos para apresentação, seguidos da
arguição do relator;

-  Na  relatoria,  outro  participante  deverá  argumentar  de  forma  crítica  um trabalho  do
mesmo GT de modo a contribuir com o debate científico. O tempo de relato é de cinco
minutos;

- O artigo cujo relato é de sua responsabilidade será enviado por e-mail junto à carta de
aceite.

1.2. Certificado e publicação nos Anais

Os certificados estarão disponíveis na área restrita do site em até 30 dias após o evento.
Os  anais  estarão disponíveis  na  aba  “anais”  do  site  em até  30  dias  após o  evento.
Seguem abaixo  os  parâmetros  para  o  recebimento  do  certificado  de  apresentação  e
publicação nos Anais:

- Certificado de autoria e apresentação de trabalho nos GTs:

Será emitido um certificado por trabalho inscrito,  aceito e apresentado nos GTs, onde
constará o nome do trabalho e do(s) referido(s) autor(es), desde que o autor (ou pelo
menos um deles, no caso de autorias coletivas) tiver:

· preenchido o formulário de inscrição disponível no site;

· comparecido ao evento e participado das duas sessões do GT;

· apresentado o trabalho na sessão do GT;

· realizado a relatoria de outro trabalho conforme estipulado pela coordenação do GT.

- Serão incluídos nos anais do VII Enpecom, que serão publicados após o evento no site:

· todos os trabalhos apresentados nos GTs;
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· os trabalhos inscritos e aceitos nos GTs cujo autor (ou pelo menos um deles, no caso de
autorias coletivas) tiver:

· preenchido o formulário de inscrição disponível no site;

· comparecido ao evento e participado das duas sessões do GT;

· apresentado o trabalho na sessão do GT;

· realizado a relatoria de outro trabalho conforme estipulado pela coordenação do GT.

2. Informações sobre inscrições para oficinas

As submissões de oficinas para o VII Enpecom devem ser feitas entre 10 de julho e 10 de
agosto de 2015 por meio do preenchimento do formulário de inscrição e envio da proposta
no site www.enpecom.ufpr.br, na aba “Inscrição”, selecionando a modalidade “oficineiro”.
As  oficinas  serão  ministradas  das  8h  às  12h  do  dia  25  de  setembro  de  2015.  Os
candidatos  devem enviar  o  tema e  um texto  breve  com a proposta  da  oficina  a  ser
ministrada,  além  de  informar  os  materiais  necessários,  de  acordo  com  o  modelo
disponível no site.

As oficinas selecionadas serão divulgadas até o dia 28 de agosto de 2015.

IMPORTANTE:  Você  receberá  um e-mail  em até  48h  confirmando  o  recebimento  do
proposta  da  oficina.  Caso  não  receba,  entre  em  contato  através  do  e-mail
enpecomufpr@gmail.com. 

Interessados em participar das oficinas como ouvintes podem se inscrever até o dia 11 de

setembro de 2015, enviando um e-mail para enpecomufpr@gmail.com, informando nome

completo, CPF e nome da oficina para a qual está se inscrevendo. No assunto do e-mail

deve ser colocado “Inscrição ouvinte oficina”.

ATENÇÃO: É permitido apenas um cadastro por CPF no site do evento. Caso já tenha

sido feita a inscrição no VII Enpecom como autor de trabalho, não será possível efetuar

outro cadastro como oficineiro através do site. Neste caso, é necessário enviar e-mail da

proposta da oficina a ser ministrada para enpecomufpr@gmail.com. 

3. Principais prazos

De 10 de julho a 10 de agosto de 2015: submissão de trabalhos e propostas de oficinas 
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através do site www.enpecom.ufpr.br. 

Até 28 de agosto de 2015:  divulgação dos trabalhos e das oficinas selecionados.  Os

autores e oficineiros que tiverem trabalhos aprovados receberão a carta de aceite por e-

mail.

Até 31 de agosto de 2015:  inscrição de ouvintes,  através do site (na aba “Inscrição”,

selecionando a modalidade “ouvintes”).

Até 11 de setembro de 2015: inscrição de ouvintes para as oficinas, através do e-mail
enpecomufpr@gmail.com. 

4. Informações sobre lançamentos de livros

Interessados em lançar livros durante o VII Enpecom devem realizar as inscrições por
meio  do e-mail  enpecomufpr@gmail.com até o dia  28 de agosto  de 2015.  No e-mail
devem constar: resumo da obra a ser lançada, autor ou autores e editora.

5. Conheça as ementas dos Grupos de Trabalho

5.1 Comunicação e Sociedade

Coordenação – Profª Dra. Rosa Maria Dalla Costa

Estudos  sobre  relações  sociais  e  comunicação.  Processos  da  comunicação  e  a
construção social da realidade. Fenômenos comunicativos nas produções da mídia, nas
instituições de mediação tradicional  e  nas práticas socioculturais:  fluxos de produção,
difusão e recepção. Linguagem e inovações tecnológicas. O papel do comunicador na
sociedade: dimensão política do comunicador. Manifestações dos sujeitos como agentes
de  processos  comunicacionais  nas  esferas  sociais:  mobilização  e  opinião  pública.
Comunicação das organizações junto aos diversos públicos de interesse. 

5.2 Comunicação e Cultura 

Coordenação – Profª Dra. Claudia Quadros

O GT receberá trabalhos que contemplem as relações entre os meios de comunicação e 
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a cultura, considerando as mediações e os vínculos e, a partir destes, a ação integradora
e os efeitos culturais das práticas midiáticas. Integra textos que discutam as teorias da
comunicação e suas interfaces com a cultura, paradigmas e autores e suas possíveis
representações nas diferentes formas de produção simbólica.

5.3 Comunicação e Política 

Coordenação – Profa. Dra. Luciana Panke

Reúne pesquisas sobre as diversas interfaces e relações entre comunicação política e
democracia. São aceitos trabalhos que abordem a relação entre meios de comunicação e
eleições;  uso  midiático  por  agentes  políticos  (partidos  e  governo)  e  atores  sociais
(movimentos sociais, organizações não governamentais, entidades públicas e privadas);
comunicação institucional e imagem pública; jornalismo político, propaganda e marketing
político;  além  de  estudos  sobre  opinião  pública,  preferencialmente  com  abordagens
empíricas.

5.4 Comunicação e Educação 

Coordenação – Prof. Dr. Fabio Hansen

O GT acolherá trabalhos que tenham no binômio “Comunicação e Educação” o seu objeto
de pesquisa. A prioridade é para pesquisas que proponham intervenções na realidade do
educando  e/ou  no  estado  de  arte  da  comunicação,  isto  é:  investigações  que
problematizem, (re)descrevam e/ou (des)construam os conceitos e paradigmas vigentes
nessas áreas.

5.5 Comunicação e Consumo

Coordenação – Prof. Dr. Hertz Wendel

Privilegia pesquisas que contemplem as relações entre comunicação, discursos, práticas
e experiências de consumo, a partir da interpretação do consumo como fato social que
atravessa os cenários contemporâneos compondo identidades, definindo grupos e criando
mapas culturais, ao mesmo tempo em que estrutura valores, comportamentos, modos de
vida e as relações sociais. Este GT integra textos sobre reflexões, interpretações e teorias
que apontem o estudo do consumo como acesso ao imaginário cultural. Também integra
pesquisas com temas relacionados à publicidade, propaganda, psicologia do consumidor
e hiperconsumo.



6. Sobre o Enpecom

Promovido  pelo  Programa  de  Pós-Graduação  em  Comunicação  da  UFPR
(PPGCOM/UFPR), o Encontro de Pesquisa em Comunicação (Enpecom) chega à sua
sétima  edição  com  a  proposta  de  incentivar  o  debate  e  a  produção  intelectual  em
Comunicação e ampliar o acesso às pesquisas em andamento na área.

O Enpecom incentiva o desenvolvimento de pesquisas futuras e já se consolida como um
dos mais importantes eventos da área no estado do Paraná.  Na última edição (2014)
cerca de 70 trabalhos foram apresentados em quatro GTs.

Em 2015, o Enpecom terá como tema 'Comunicação e Gênero',  visando aprofundar a
discussão  sobre  a  questão  dos  gêneros  em  diferentes  abordagens  comunicacionais,
como linguagem, mídia e política.

Objetivos do Enpecom:

- Fortalecer e ampliar o debate e produção intelectual em comunicação nas interfaces
com a educação, cultura e política.

-  Possibilitar  acesso  às  pesquisas  em  andamento  na  área  da  Comunicação  Social,
incentivando o desenvolvimento de pesquisas futuras e dando visibilidade ao Programa
de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR.

- Criar um espaço permanente de reflexão para a comunidade acadêmica da UFPR e de
outras IES do Paraná e demais estados.

Coordenação geral VII Enpecom

Profª. Dra. Carla Rizzotto

Contato: enpecomufpr@gmail.com
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