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RETIFICAÇÃO 

 

No item 4.1 do artigo 4. COMUNICAÇÕES COORDENADAS, onde se lê:  

 

“As Comunicações Coordenadas são propostas por associados 

plenos (doutores) da SBPJor. Excepcionalmente em 2020, cada 

Coordenada deve ter de quatro a CINCO trabalhos, dos quais 

ao menos três trabalhos com autores doutores de diferentes 

instituições. O(a) proponente deverá ser um dos autores da Co-

ordenada.” 

 

Leia-se: 

 

“As Comunicações Coordenadas são propostas por associados 

plenos (doutores) da SBPJor. Cada Coordenada deve ter de qua-

tro a SEIS trabalhos, dos quais ao menos três trabalhos com 

autores doutores de diferentes instituições. O(a) proponente 

deverá ser um dos autores da Coordenada.” 

 

A mudança ocorre após percebermos que a diminuição do número de trabalhos 

apresentados (dos tradicionalmente seis para cinco) poderia inviabilizar a participação 

de redes já consolidadas.  Assim, estão permitidas as submissões de até seis traba-

lhos por Comunicação Coordenada do 18º Encontro Nacional de Pesquisadores em 

Jornalismo. 

 

Todavia, informamos que a decisão anterior foi tomada com base na especifici-

dade da modalidade remota do evento, com apoio de tecnologias de informação e co-

municação, que coloca um desafio para apresentações muitos longas.  

 

Recomendamos assim que as coordenações realizem um esforço para que sejam 

realizados intervalos nas sessões coordenadas e que elas, conforme especificado na 

chamada, sejam realizadas dentro do tempo estipulado de no máximo três horas, con-

forme trata o item 9.5 do documento: 

 

“As apresentações terão tempo recomendado de 10 minutos, 

com a opção de envio prévio de slides aos demais participantes, 

e os debates terão duração máxima de 3 horas”. 
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Brasília (DF), 05 de agosto de 2020 

 

 

MARCOS PAULO DA SILVA 

Presidente da SBPJor 

presidencia.sbpjor2017.19@gmail.com 

 

RAFAEL BELLAN RODRIGUES DE SOUZA 

Diretor Científico da SBPJor 

sbpjor.diretoriacientifica@gmail.com.br 
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