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1. Modalidades de apresentação 
1.1 Para o 15º  Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, os trabalhos poderão 
ser apresentados na forma de Comunicações Individuais ou de Comunicações Coordenadas.  
1.2 Para o VII Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo, os trabalhos poderão ser 
encaminhados somente na forma de Comunicações Individuais.  
 
2. Comunicações Individuais 
2.1 Para as Comunicações Individuais, o autor precisa encaminhar o artigo completo, que 
deve conter de 20 mil a 35 mil caracteres (com espaço), já inclusas as referências 
bibliográficas e notas de rodapé. São obrigatórios os seguintes itens: título, resumo de até 
10 linhas e cinco palavras-chave. O texto deve ser redigido em fonte Times New Roman, 
corpo 12, entrelinhamento 1,5. Citações recuadas devem ser redigidas em corpo 10, 
entrelinhamento simples. Salvos em arquivo formato “.doc” . 
2.2 O autor deve redigir o texto utilizando o modelo elaborado para o evento, 
disponibilizado para download na página da SBPJor (http://www.sbpjor.org.br), a partir 
do início da data de inscrição. O tamanho total do arquivo não deve exceder 2 Mb (dois 
megabytes). 
 
3. Comunicações Coordenadas 
3.1 As Comunicações Coordenadas são propostas por associados plenos (doutores) da 
SBPJor. Cada Coordenada deve ter de quatro a seis trabalhos, com pelo menos três autores 
doutores de diferentes instituições. O proponente deverá ser um dos autores da 
Coordenada. São obrigatórios os seguintes itens: título da Comunicação Coordenada, 
ementa que sintetize e justifique a proposta da Comunicação Coordenada (10 a 15 linhas), 
cinco palavras-chave e lista de títulos dos trabalhos, sem identificação de autoria. 
3.2 Todos os artigos que compõem a Comunicação Coordenada deverão ser encaminhados 
completos, seguindo as mesmas regras estabelecidas para as Comunicações Individuais, 
conforme os critérios especificados no item 2.  
 
4. VII Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo 
4.1 Os trabalhos para o VII Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo deverão ser 
apresentados em forma de Comunicações Individuais (ver item 2).  
4.2 Podem submeter trabalhos estudantes de graduação de diversos cursos que tenham 
desenvolvido pesquisa sobre jornalismo em 2016 e 2017 e jovens graduados formados em 
2016 e 2017 que apresentem artigos derivados de suas monografias de final de curso.  
4.3 Os trabalhos enviados ao VII Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo devem 
seguir o template (sem identificação de autoria), mas é obrigatório fornecer ao sistema, na 
hora da submissão, o nome do(a)(s) proponente(s) individualmente, como autor(a)(es), 
finalizando com o nome do(a) professor(a) orientador(a) como último autor(a).   
4.3.1 A indicação do(a) “orientador(a)” se destina a informar o nome do(a) professor(a) 
que fez o acompanhamento da pesquisa. 
4.3.2 É imprescindível que o estudante autor do trabalho (pelo menos um, em caso de 
autoria coletiva) faça a inscrição no evento e efetue o respectivo pagamento da taxa, sem o 
que o trabalho, mesmo que aprovado, não poderá ser apresentado ou publicado nos Anais 
do evento. 
4.4 No ato da inscrição, deverá ser anexado formulário padrão, que será disponibilizado 
para download na página da SBPJor (http://www.sbpjor.org.br), com autorização do(a) 
professor(a) orientador(a) assinalando a concordância com a coautoria e aprovando a 
submissão do trabalho. 
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5. Prazo e forma de encaminhamento 
5.1 Para ambos os eventos, os trabalhos serão recebidos de 5 de junho a 31 de julho de 
2017.   
5.2 Não haverá prorrogação de prazo de envio, de modo a cumprir o calendário de 
divulgação dos trabalhos aprovados. 
5.3 Informações sobre o sistema de submissão de trabalhos serão postadas no site da 
SBPJor (http://www.sbpjor.org.br), a partir da data de início de envio de trabalhos.  
 
6. Seleção 
6.1 As Comunicações Individuais destinadas ao 15º  Encontro Nacional de Pesquisadores em 
Jornalismo que estiverem adequadas às regras estabelecidas no item 2 serão avaliadas em 
seu mérito científico por pelo menos dois pareceristas indicados pela Diretoria Científica 
dentre os associados plenos (doutores) da SBPJor ou por doutores pareceristas ad hoc.  
6.2 Serão consideradas aprovadas as Comunicações Individuais que receberem dois 
pareceres favoráveis. Casos de empate serão decididos por um terceiro parecerista ou, 
havendo necessidade, pelo Conselho Científico.  
6.3 As Comunicações Coordenadas destinadas ao 15º Encontro Nacional de Pesquisadores 
em Jornalismo que estiverem adequadas às regras estabelecidas nos itens 2 e 3 serão 
avaliadas em seu mérito científico por pelo menos dois membros do Conselho Científico da 
SBPJor ou da Diretoria Executiva da entidade.  
6.4 Serão consideradas aprovadas as Coordenadas que receberem dois pareceres 
favoráveis. Casos de empate serão decididos por um terceiro membro do Conselho 
Científico ou, havendo necessidade, pelo Conselho Científico.  
6.5 A proposta de Coordenada poderá ser aprovada no todo ou em parte, havendo 
possibilidade de recusa individual.  Caso uma proposta de Coordenada receba um número 
de negativas que inviabilize a realização da mesma, os trabalhos aprovados 
individualmente serão automaticamente distribuídos entre as Comunicações Individuais. 
6.6 As Comunicações Individuais destinadas à seleção do VII Encontro de Jovens 
Pesquisadores em Jornalismo que estiverem adequadas às regras estabelecidas no item 2, 
serão avaliadas por dois pareceristas indicados pela Diretoria Científica da SBPJor e pela 
Coordenação do   VII Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo  dentre os associados 
plenos da SBPJor e/ou por pareceristas ad hoc com titulação mínima de mestre.  
6.7 Serão considerados aprovados os trabalhos que receberem dois pareceres favoráveis. 
Casos de empate serão decididos por um terceiro parecerista ou, havendo necessidade, 
pela coordenação do VII Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo.  
6.8 Os trabalhos que estiverem fora do tamanho e/ou não cumprirem os itens obrigatórios 
não serão submetidos à avaliação. 
6.9 Todos os trabalhos serão enviados aos avaliadores sem identificação de autoria, no 
sistema de avaliação cega.  
 
7. Critérios de avaliação 
Todos os trabalhos serão avaliados a partir dos seguintes critérios: pertinência ao campo 
da pesquisa em jornalismo, relevância científica, explicitação do problema de pesquisa ou 
objetivo, adequação e atualização da bibliografia de referência, qualidade da reflexão 
teórica, explicitação e consistência da metodologia (quando pertinente), domínio da 
linguagem científica, adequação do título e das palavras-chave ao objeto de estudo.  
  
8. Instruções adicionais 
8.1 Os trabalhos necessariamente devem ser inéditos. Por inéditos, compreendem-se 
textos que não foram publicados ou divulgados em formato de artigo em qualquer tipo de 
suporte, nem apresentados em outros congressos científicos.  
8.2 Serão considerados inéditos trabalhos decorrentes de pesquisas realizadas bem como 
de monografias, dissertações e teses já defendidas, desde que obedeçam ao estabelecido 
no item 8.1.  
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8.3 O autor que descumprir o item 8.1 e, por ventura tiver seu trabalho selecionado e 
incluído nos Anais do 15º  Encontro, ficará automaticamente impedido de apresentar 
trabalho no  16º Encontro da SBPJor.  
8.4 Cada autor pode submeter apenas um trabalho, em autoria individual ou em coautoria. 
Não é permitido ao mesmo autor participar simultaneamente de uma Comunicação 
Coordenada e de uma Comunicação Individual, mesmo em coautoria. A regra vale também 
para o VII Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores em Jornalismo. O nome do orientador, 
no caso do VII Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo, não é considerado como 
acúmulo de coautoria para fins de submissão de trabalho no 15º  Encontro. Como já 
observado no tópico 4.3, na submissão de trabalho para o VII Encontro de Jovens 
Pesquisadores em Jornalismo é obrigatório constar o nome do(a) professor(a) 
orientador(a) abaixo do nome do(a) autor(a), com a respectiva identificação entre 
parênteses, de “orientador(a)”. 
8.5 Para submissão no 15º  Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, trabalhos 
de graduandos serão aceitos em regime de coautoria com pesquisadores que tenham, no 
mínimo, título de mestre.   
 
9. Contato 
9.1 Contatos sobre trabalhos encaminhados para o 15º Encontro Nacional de 
Pesquisadores em Jornalismo devem ser feitos por meio do endereço da Diretoria Científica 
da SBPJor: sbpjor.diretoriacientifica@gmail.com. 
9.2 Contatos sobre trabalhos encaminhados para o VII Encontro de Jovens Pesquisadores 
em Jornalismo devem ser feitos por meio do endereço eletrônico da Coordenação do 
evento: sbpjor.jovenspesquisadores@gmail.com. 
 
10. Resultados 
10.1 Os resultados da seleção serão comunicados aos autores até 1 de setembro de 
2017. 
10.2 Os trabalhos serão aprovados ou recusados, não havendo aceite condicionado a 
reformulações.  
  
11. Pagamento da inscrição para inclusão nos Anais 
11.1 Não é necessário pagar inscrição para submeter trabalhos.  
11.2 O pagamento é necessário para a apresentação no evento e para a inclusão do 
trabalho no Caderno de Resumos e dos textos completos nos Anais do 15º  Encontro 
Nacional de Pesquisadores em Jornalismo ou do VII Encontro de Jovens Pesquisadores em 
Jornalismo. 
11.3 Só serão publicados nos Anais os trabalhos dos autores que efetivarem o pagamento 
da inscrição até o dia 22 de setembro de 2017.  
 
12. Inscrições e Pagamento  
O valor da inscrição e a forma de pagamento serão informados na página da SBPJor 
(www.sbpjor.org.br). 
 
13. Datas Importantes: 
 
Submissão de trabalhos:  
5 de junho a 31 de julho de 2017. 
 
Divulgação dos trabalhos selecionados:  
1º de setembro de 2017. 
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Data limite do pagamento da inscrição para quem apresenta trabalho:  
22 de setembro de 2017. 
 
Divulgação da programação detalhada do evento:  
30 de setembro de 2017. 
 
Data de realização do VII Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo:  
8 de novembro de 2017. 
 
Data de realização do 15º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo:  
8 a 10 de novembro de 2017.  
 
 

 
São Paulo, 5º.  de junho de 2017 

 
 

 
  
Monica Martinez 
Diretora Científica da SBPJor     
sbpjor.diretoriacientifica@gmail.com.br                                                                       

                                           Claudia Lago 
Presidente da SBPJor                                                                             

 presidencia.sbpjor2013.15@gmail.com 
 

                                                                  
 
 


