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Tema: Entre Nós e Redes: A Materialidade na Comunicação 

 

Envio de trabalhos 

Submissão de Resumo. Para a submissão o proponente deverá enviar primeiro um resumo de 

no máximo 2.500 caracteres (sem espaços.). O resumo deverá ser apresentado em um 

parágrafo único, justificado, com letra tipo Times New Roman ou Arial 12, 

espaçamento simples entre linhas. Título e subtítulo, se houver, deverão vir no topo da 

página, com fonte 14 e destacados em negrito. Logo abaixo do título deverá vir o nome 

do autor e/ou co-autor, caso haja. Para cada nome deverá ser chamada uma nota de 

rodapé para informar a titulação do proponente, a instituição, a vinculação, e endereço 

eletrônico. O resumo deverá conter o mínimo de três e o máximo de quatro Palavras-

chave. No corpo do resumo deverá ficar demonstrado qual é o objeto de análise, os 

objetivos, a metodologia ou procedimentos metodológicos e, em se tratando de 

pesquisa, quais os resultados obtidos, esperados e/ou seus desdobramentos. Não há 

necessidade de Abstract na primeira apresentação, o que será cobrado apenas no envio 

do trabalho completo. A proposta deverá obedecer a uma das vertentes temáticas do 

evento.   

Obs.: No ato do envio o proponente indicará a qual GT se destina o resumo. 

Prazo de envio dos resumos. A partir de 25 de agosto até 30 de setembro de 2014.  A 

divulgação dos resultados será feita em fluxo continuo, com data final de divulgação em 05 de 

outubro de 2014. 

Envio do Trabalho completo.  O autor que tiver seu resumo aprovado e quiser publicar o 

trabalho nas memórias do evento deverá enviar o texto completo, segundo as normas, até o 

dia 01 de novembro 2014. O texto deverá estar redigido em português (palavras em idiomas 

estrangeiros destacadas em itálico não configuram idioma estrangeiro), letra times New 

Roman ou Arial, fonte 12, com espaçamento de 1,5, e margens de 2 cm.  Respeitar os limites 

de 07 páginas (mínimo) e 15 páginas (máximo), incluindo imagens, referências, anexos e 

apêndices. Demais critérios da formatação deverão seguir as normas da ABNT. Dúvidas 

poderão ser sanadas com a Comissão Científica. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora.  

Endereço para envio de Resumos e Trabalhos: submissaosecomuesc10@gmail.com 

mailto:submissaosecomuesc10@gmail.com


 

 

 

GRUPOS DE TRABALHOS  

 

GT1.  A televisão no contexto contemporâneo. 

- Trabalhos que versem sobre as várias faces e interfaces da televisão 

no contexto contemporâneo e sua produção de sentidos: Econômicos, 

políticos, sociais, e/ou estéticos.  

 

-  Televisão, transmídia e convergência. 

 

GT2. Comunicação e Educação na Contemporaneidade. 

 

- Trabalhos que tragam reflexões sobre as mais variadas relações entre 

comunicação e educação. Produção, transmissão, recepção e gestão 

dos meios para e na educação.    

 

 GT3.  Economia da cultura e redes de economia criativa. 

 

- Trabalhos que englobem atividades ou segmentos da economia da 

cultura e as redes de economia criativa para o desenvolvimento.  

- Estudos de casos ou propostas para gerar produtos e serviços 

inovadores na área da comunicação. 

 – Processos e práticas de gestão em redes.  

 

GT 4.  Materialidade dos meios e questões de tradução intersemiótica 

 

- Trabalhos que discutam a especificidade dos meios e suas implicações 

na tradução intersemiótica (tradução de uma linguagem para outra). 

Adaptações de obras literárias, peças de teatro, roteiros, tratados 

científicos, entre outros, para o rádio, cinema e a TV. Poderão abordar 

as dificuldades que o profissional de comunicação enfrenta com a 



linguagem ao transpor uma narrativa oral ou escrita para o rádio, a TV, o 

cinema, o HQ, o videogame e vice-versa.  

- Os trabalhos poderão seguir duas diretrizes: 1)Estudos de casos, nos 

quais se evidenciariam erros e acertos nas adaptações de produtos. 2) 

Análises comparativas e/ou reflexivas que tratem da poética da tradução 

nos meios. 

 

GT5.   Mídias regionais e linguagens. 

-Trabalhos que tratem das mídias regionais e suas linguagens. 

 - Poderão abordar os mais variados seguimentos das práticas da 

comunicação: econômicos, políticos, sociais, estéticos etc.  

- Estratégias comunicacionais para o desenvolvimento regional. 

 

GT6.   O rádio no contexto contemporâneo. 

- Trabalhos que tratem da produção, transmissão e recepção de rádio no 

contexto contemporâneo.  

- O rádio na transmídia. 

 

 GT7.   Culturas e identidades nas redes.  

- Trabalhos que discutam as questões culturais, identitárias e de 

alteridade nas redes de comunicação.  

 

- Os nós da rede. Individual; Coletivo; Movimentos Sociais; Redes 

Sociais, Questões de Gênero; Mídia Radical; Midiativismo etc. 

 
 

 Dúvidas e informações: 

55 (73) 3680 – 5236 (Colegiado de Comunicação Social- UESC). 

https://www.facebook.com/SecomUesc 

 http://uescsecom10.blogspot.com.br/ 
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