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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº 183
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
10ª Semana de Comunicação da UESC
TEMA: ENTRE NÓS E REDES: A MATERIALIDADE NA COMUNICAÇÃO
AÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO: DIÁLOGOS AVANÇADOS EM COMUNICAÇÃO
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a 10ª Semana de Comunicação da UESC, evento de Extensão do Curso de Comunicação, do Departamento de Letras e Artes.
DO EVENTO:
DATA
De 10 a 14 de novembro de 2014.
HORÁRIO
Das 07:30 às 22:00 horas, observando a programação.
LOCAL
Auditório do Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto da UESC, Auditório Jorge Amado e salas do Pavilhão Adonias Filho.
PÚBLICO ALVO
Professores, estudantes e profissionais da área de Comunicação; alunos de cursos de licenciatura; Comunidade em geral. 
VAGAS
300 (trezentas)
CERTIFICAÇÃO
Serão emitidos certificados de participação geral no evento e por atividade (oficina/minicurso). Para obtenção do certificado é necessário cumprir pelo menos 75% da carga horária em cada ação. Serão emitidos certificados para apresentação de trabalho.

   2. DAS INSCRIÇÕES:
PERÍODO 
Da presente data até o dia 30/10/2014. 

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO
Para se inscrever no evento o interessado deverá preencher formulário de inscrição disponível no endereço http://www.uesc.br/eventos/xsecom
As inscrições serão gratuitas.
PERÍODO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Da presente data até o dia 30/09/2014
PROCEDIMENTO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Os trabalhos deverão ser submetidos de acordo com as normas do evento e enviados para o email submissaosecomuesc10@gmail.com  Todas as informações referentes às normas de elaboração e apresentação dos trabalhos poderão ser encontradas em http://uescsecom10.blogspot.com.br/" http://uescsecom10.blogspot.com.br/ (blog do evento).
Cópias parciais ou integrais de trabalhos de outrem (plágios) eliminam o autor da participação no evento, independente das responsabilidades civil e criminal que possam advir desse ato. 
DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS ACEITOS
Os trabalhos aceitos para apresentação serão divulgados no dia 05/10/14.
INSCRIÇÃO EM OFICINAS E MINICURSO
No momento do credenciamento, cada participante poderá se inscrever em duas atividades (oficina e/ou minicurso), desde que tenham horários compatíveis.
PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS NOS ANAIS DO EVENTO
O interessado em publicar o trabalho completo nos anais do evento deverá enviar o artigo completo para o email submissaosecomuesc10@gmail.com até o dia 01/11/14 para ser avaliado.
 

3. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS TRABALHOS
3.1- Os trabalhos encaminhados à 10ª Semana de Comunicação da UESC serão direcionados aos pareceristas e o processo de julgamento será finalizado pela Comissão Organizadora do Evento.
3.2- Não haverá solicitações de correções pelos pareceristas. Caso o resumo não esteja adequado às normas de submissão, o mesmo não será enviado para análise e será recusado;
4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
4.1- Todas as normas para apresentação dos trabalhos estarão disponíveis no endereço: http://uescsecom10.blogspot.com.br/. 
4.2- As informações sobre o(s) local (is) de apresentação de trabalhos estarão disponíveis na secretaria do Colegiado de Comunicação Social, localizada no Pavilhão Adonias Filho, UESC e no blog http://uescsecom10.blogspot.com.br/.
5- DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Esclarecimentos sobre este Edital e informações adicionais sobre a 10ª Semana de Comunicação da UESC poderão ser obtidos em http://uescsecom10.blogspot.com.br/, https://www.facebook.com/SecomUesc?fref=ts ou no Colegiado do Curso de Comunicação da UESC.
5.2. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora da 10ª Semana de Comunicação da UESC. 
5.3. Informações complementares estarão disponíveis em: http://uescsecom10.blogspot.com.br/

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 11 de setembro de 2014.


Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro 
REITORA

