
10o ENCONTRO DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO – UFPR

de 26 a 28 de setembro de 2018
www.enpecom.ufpr.br

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: de 10/07 a 10/08/2018
Divulgação dos trabalhos aprovados: 22/08/2018
Inscrições com desconto: até 31/08/2018
Término das inscrições: 10/09/2018
Site: www.enpecom.ufpr.br

As  inscrições  e  submissões  de  trabalhos  devem  ser  feitas  no  site
http://eventos.ufpr.br/enpecom/enpecom2018. 

Após a  divulgação  dos trabalhos aprovados,  os  autores  deverão gerar  o  boleto  para
pagamento  da  taxa  de  inscrição  e  enviar  o  comprovante  para  o  e-mail
enpecomufpr@gmail.com até o dia 31/08/2018, para aqueles que efetuaram o pagamento
com desconto, ou até o dia 10/09/2018 para os demais participantes. A inscrição será
apenas efetivada após o envio do comprovante de pagamento por e-mail. 

1. Informações sobre submissões de trabalhos

As submissões de trabalhos para o X Enpecom devem ser feitas entre 10 de julho e 10 de
agosto de 2018 através do site  eventos.ufpr.br/enpecom/enpecom2018. Neste ano, o
Enpecom  abre  as  inscrições  para  cinco  Grupos  de  Trabalho  (GTs):  Comunicação  e
Consumo;  Comunicação  e  Gênero;  Comunicação  e  Sociedade;  Mídia,  Democracia  e
Eleições; Crítica da Mídia. Confira as ementas dos GTs abaixo.

Os  artigos  devem  ser  inéditos,  estarem  adequados  à  temática  do  GTs  escolhido  e
seguirem 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 no site do evento. 
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Cada participante  pode  submeter  apenas  um trabalho,  aquele  do qual  é  1°  autor.  É
possível ser coautor em outros trabalhos que deverão ser submetidos pelos respectivos
primeiros autores.

Clique aqui para submissão de trabalhos.

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 22 de agosto de 2018.

1.1. Apresentação de trabalhos e relatoria

- Cada trabalho selecionado terá cerca de 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;
- Após a relatoria, serão reservados cerca dez minutos para discussão e perguntas sobre
o trabalho apresentado.

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 (www.enpecom.ufpr.br) 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:
 realizado inscrição no site ;
 realizado depósito da taxa de inscrição e enviado o comprovante para o e-mail  

enpecomufpr@gmail.com; 
 comparecido ao evento;
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 apresentado o trabalho na sessão do GT;
 realizado a relatoria de outro trabalho conforme estipulado pela coordenação do 

GT.

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

 todos os trabalhos apresentados nos GTs;
 os trabalhos inscritos e aceitos nos GTs cujo autor (ou pelo menos um deles, no 

caso de autorias coletivas) tiver:
 realizado inscrição no site http://eventos.ufpr.br/enpecom/enpecom2018;
 realizado depósito da taxa de inscrição e enviado o comprovante para o e-mail  

enpecomufpr@gmail.com; 
 comparecido ao evento;
 apresentado o trabalho na sessão do GT;
 realizado a relatoria de outro trabalho conforme estipulado pela coordenação do 

GT.

2. Inscrições e pagamento

As inscrições no X Enpecom serão realizadas apenas via  site e  confirmadas após o
pagamento e envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Os valores para inscrições são os que seguem:

Modalidade
Valor com desconto

(para pagamento até o
dia 31/08/2018)

Valor sem desconto
(pagamento até o dia

10/09/2018)

Autores
Estudantes R$50,00 R$80,00
Pesquisadores R$70,00 R$100,00

Ouvintes
Estudantes e 
pesquisadores

R$20,00 R$30,00

** As inscrições serão pagas através da Guia de Recolhimento da União (GRU).

O participante deve gerar a GRU no link: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
As informações solicitadas devem ser preenchidas da seguinte maneira:
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Na tela inicial:
Unidade gestora (UG): 153079
Gestão: 15232
Código de recolhimento:  28830-6

Na próxima tela:
Número de referência: 1815299906001
Competência (mm/aaaa): se o participante estiver realizando a inscrição com desconto
deve preencher – 08/2018. Caso o participante realize inscrição normal deve preencher –
09/2018.
Vencimento (dd/mm/aaaa): referente ao dia seguinte da geração da GRU, sendo que a
data máxima deve ser 31/08/2018 para pagamentos com valor reduzido, e 10/09/2018
para pagamento normal.
Valor principal: de acordo com a tabela acima, respeitando a modalidade desejada.

Obs.: é de  primordial importância que o nº de referência, o código de recolhimento e a
UG/Gestão (campos obrigatórios da GRU) sejam informados corretamente, pois é através
deles que serão identificadas todas as inscrições recolhidas.

2.1. Inscrições de ouvintes

As  inscrições  dos  ouvintes  serão  realizadas  pelo  site
http://eventos.ufpr.br/enpecom/enpecom2018  (selecionando,  ao  final  do  formulário  de
cadastro, a opção “leitor”) e confirmadas após o pagamento da taxa de inscrição e envio
do comprovante de pagamento para o e-mail enpecomufpr@gmail.com. Só após o envio
do comprovante a inscrição estará confirmada.

3. Principais prazos

De  10  de  julho  a  10  de  agosto  de  2018:  submissão  de  trabalhos  através  do  site
http://eventos.ufpr.br/enpecom/enpecom2018.
Até  22  de  agosto  de  2018:  divulgação  dos  trabalhos  aprovados  e  das  oficinas
selecionadas. Os autores que tiverem trabalhos aprovados receberão a carta de aceite
por e-mail.
Até 31 de agosto de 2018: pagamento da taxa de inscrição com valor reduzido e envio
do comprovante de pagamento para o e-mail enpecomufpr@gmail.com. 
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Até  10  de  setembro  de  2018:  inscrição  de  ouvintes,  através  do  site
http://eventos.ufpr.br/enpecom/enpecom2018.
Até 10 de setembro de 2018: pagamento da taxa de inscrição e envio do comprovante de
pagamento para o e-mail enpecomufpr@gmail.com. 

4. Conheça as ementas dos Grupos de Trabalho

4.1 Comunicação e Consumo
Coordenação:  Prof.  Dr.  Hertz  Wendel  &  Profa.  Dra.  Nicole  Kollross  |  Assistência  de
coordenação: Arthur Franco

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.

4.2 Comunicação e Gênero
Coordenação: Profa. Dra. Regiane Ribeiro | Assistência de coordenação: Camila Rechia

O GT receberá trabalhos que contemplem estudos e reflexões sobre as relações entre
mídia, gênero  e  sexualidade,  tanto  na perspectiva  de suas representações midiáticas
quanto na circulação e recepção dos conteúdos que abordam a temática. A proposta do
GT é reunir pesquisas que discutam, analisem e reflitam sobre como as identidades de
gênero e sexualidade são representadas e recebidas a partir  de narrativas midiáticas
diversas. 

4.3 Comunicação e Sociedade 
Coordenação:  Profa.  Dra.  Cláudia  Quadros  |  Assistência  de  coordenação:  Erivelto
Amarante

O GT receberá trabalhos que contemplem estudos e reflexões sobre as relações entre
sociedade  e  cultura  nos  seus  diversos  aspectos  e  os  meios  de  comunicação.  Serão
recebidos artigos que discutam, entre outros aspectos, interações sociais nas práticas
comunicativas,  estudos  de  produção,  circulação  e  recepção  midiática;  linguagens  e
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produção  de  sentidos  a  partir  das  narrativas  midiáticas.  As  interações  nas  práticas
comunicativas abrangem estudos sobre convergência, mobilidade, formatos audiovisuais,
comunicação organizacional, responsabilidade social e jornalismo. Também são aceitos
trabalhos  que  discutam  teorias  da  comunicação  e  suas  interfaces  com  a  cultura,
paradigmas  e  autores  e  suas  possíveis  representações  nas  diferentes  formas  de
produção midiática.  É importante destacar  que para este GT a mídia é compreendida
como um ambiente cultural, considerada e relacionada além dos meios convencionais e
dos suportes tecnológicos.

4.4 Crítica da Mídia 
Coordenação: Prof. Dr. Maurício Liesen | Assistência de coordenação: Debora Milla

Contempla  pesquisas  que  promovam  uma  reflexão  teórica,  epistemológica  ou
metodológica  capaz  de  fundamentar  leituras  e  interpretações  críticas  dos  fenômenos
comunicacionais  e  mediáticos.  Além  de  trabalhos  conceituais  que  contribuam  na
constituição de ferramentes teóricas para a crítica dos meios e da comunicação,  são
aceitos artigos sobre observatórios de imprensa e checadores de fatos (fact-checkers),
sobre direitos de acesso à comunicação e à informação, sobre as relações entre mídia,
cidadania e direitos humanos ou, ainda, textos que discutam os efeitos e afetos dos meios
de comunicação.

4.5 GT Mídia, democracia e eleições
Coordenação: Prof. Dr. Emerson U. Cervi | Assistência de coordenação: Rafaela Sinderski

Pesquisas sobre diferentes relações entre meios de comunicação, democracia e eleições
no Brasil e América Latina. São aceitos trabalhos que tratem da interface entre mídia,
sistema democrático e processos eleitorais, instituições do sistema comunicacional, do
sistema representativo,  atores  sociais,  comunicação eleitoral  e  opinião  pública.  Dá-se
prioridade  a  abordagens  empíricas  de  pesquisas  em  nível  de  pós-graduação  em
andamento. 

5. Sobre o Enpecom

O Enpecom chega à sua décima edição fortalecendo a sua missão de promover a difusão
e a discussão da produção científica na área de Comunicação Social.  Destaca-se por
desenvolver o relacionamento entre pesquisadores dos programas de pós-graduação em
Comunicação do Paraná, sendo, assim, uma iniciativa que contribui para o fortalecimento
da pesquisa  acadêmica paranaense.  Em todas as  suas edições,  o  evento  ampliou  o
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debate e a produção intelectual em comunicação e possibilitou o 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. Neste evento comemorativo do Enpecom, suas dez edições serão relembradas
por meio de cinco Grupos de Trabalhos, com temas definidos a partir das temáticas das
edições anteriores: “Crítica de Mídia”, “Mídia & Consumo”, “Comunicação & Sociedade”,
“Mídia, Democracia & Eleições”, “Comunicação & Gênero”. Além disso, o evento contará
com a presença de importantes profissionais e pesquisadores da área:  a  palestra  de
abertura,  com o tema “Comunicação e a Crítica à Razão Algorítmica”,  será feita pelo
filósofo  da  mídia  Dieter  Mersch  (ZHdK/Suíça),  uma  mesa-redonda  sobre  o  tema
“Comunicação, Ética e Alteridade” será conduzida pelos professores Ciro Marcondes Filho
(USP) e Luís Mauro Sá Martino (Cásper Líbero/SP); e outra mesa-redonda sobre o tema
“Comunicação, Política e Eleições” será realizada pelos professores Afonso Albuquerque
(UFF/RJ) e Helcimara Telles (UFMG).

Comissão Organizadora do X Enpecom
Prof. Dra. Carla Rizzotto
Prof. Dra. Kelly Prudencio
Prof. Dr. Maurício Liesen

Contato: enpecomufpr@gmail.com
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