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Apresentação 
O XV Encontro Paranaense de Pesquisa em Jornalismo (EPPJ 2017), promovido pelo 
Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV), oferece a oportunidade de discutir 
preocupações e desafios relacionados ao campo do Jornalismo, por meio da 
consolidação de um espaço acadêmico para exposição e debate de pesquisas e 
projetos. 
O Encontro, criado no Curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
em 2003, conta com palestras e apresentações de trabalhos sobre temas diversos da 
área da Comunicação. Todos os anos são disseminados estudos oriundos de projetos, 
trabalhos de Iniciação Científica (IC), ações extensionistas, trabalhos de conclusão de 
curso (TCC), dissertações e teses, entre outras modalidades. Acadêmicos, profissionais 
e professores das instituições paranaenses possuem, por meio deste evento, a 
oportunidade de apresentar e discutir suas pesquisas, contribuindo para o 
fortalecimento e a difusão da produção acadêmica em Jornalismo. 
 
Inscrições 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 21/10/2017, nas seguintes 
modalidades: 
a) Apresentador(a): O evento vai disponibilizar certificado de apresentação de trabalho 
e artigo publicado em site de Anais dos eventos, com registro ISBN. 
b) Ouvinte: As inscrições darão direito a certificado com carga horária correspondente. 
As inscrições deverão ser feitas por meio do site eppj2017.uniuv.edu.br, clicando no 
banner da página inicial que encaminhará para a área reservada. Tanto o apresentador 
quanto o ouvinte deverão preencher uma ficha de cadastro. Os apresentadores 
deverão, na sequência, e respeitando a data limite, submeter seus trabalhos para 
avaliação. 
Para inscrever o trabalho é preciso que o apresentador(a) poste na área reservada do 
site duas versões do artigo: uma com sua identificação e a outra ocultando a 
identificação para posterior avaliação. Ambos os documentos têm de estar em versão 
doc (Word). 
 
Chamada de trabalhos 
O evento recebe artigos completos escritos por docentes, pesquisadores e/ou 
estudantes de graduação e pós-graduação, nas seguintes modalidades: 

a) Pesquisa em Jornalismo: a categoria Pesquisa em Jornalismo compreende 
estudos concluídos ou em desenvolvimento oriundos de pesquisa monográfica, 
iniciação científica, estudos temáticos e de pós-graduação. 

http://www.uniuv.edu.br/


 
b) Produto Jornalístico: a categoria Produto Jornalístico contempla projetos de 

produção jornalística realizados em trabalhos de conclusão de curso ou práticas 
e iniciativas de caráter extensionista ou laboratorial. 

 
 
 
 
Normas editoriais: 
O trabalho deve conter: 
Título: em negrito, fonte Times New Roman, 14, centralizado. 
Autor(es): nome completo, com identificação da instituição, em Times New Roman, 
12, centralizado, após o título. Incluir nota de rodapé com breve currículo de cada 
autor(a) e endereço eletrônico. 
Resumo: entre 8 e 10 linhas, deve ser formatado em fonte Times New Roman, 12, 
justificado, entrelinhamento simples. 
Palavras-chave: incluir de três a cinco palavras-chave após o resumo. 
Texto: Artigo entre 8 e 12 páginas, incluindo bibliografia, gráficos, imagens e tabelas; 
alinhamento justificado; fonte Times New Roman, tamanho 12; espaço entrelinhas de 
1,5, margem superior/inferior e esquerda/direita 3 cm. 
Referências: conforme normas da ABNT. 
Obs 1: O artigo deve seguir o modelo para submissão de trabalhos, disponível no site 
do evento. 
Obs 2: Os artigos serão agrupados em grupos de trabalho (GTs) por afinidade temática. 
 
Cronograma 
Inscrições: de 28/08 a 21/10/2017 
Data limite para inscrições de apresentadores: 1º/10/2017 
Data limite para inscrições de ouvintes: 21/10/2017 
Envio dos textos completos: até 1º/10/2017 
 
Divulgação dos aceites: 6/11/2017 
Divulgação da programação: 8/11/2017 
Realização do evento: 17 e 18/11/2017 
 
Coordenação 
Prof. Dr. Lúcio Kürten dos Passos 
Prof. M.e Edinei Wassoaski 
Prof. M.e Fernando Gohl 
Profa. Dra Karina Janz Woitowicz 
Profa. M.a Angela Maria Farah 
 
 
 
 
 



 
Comitê científico: 
Dr. Lúcio Kürten dos Passos (UNIUV) 
Dra. Karina Janz Woitowicz (UEPG)  
Dr. Sérgio Luiz Gadini (UEPG)  
Dra. Elaine Javorski (UniBrasil)  
Dr. Álvaro Larangeira (UTP)  
Dr. Marcio Fernandes (Unicentro) 
 
 
 
 
Programação 
Dia 17/11, 19 horas, na sala de eventos da Uniuv: 
17h início do credenciamento 
19h Abertura 
19h30 Mesa de discussão sobre os desafios do jornalismo em tempos de fake news 
com a presença de uma das editoras da Agência Lupa, conceituada como uma das 
principais agências de checagem de informações do Brasil. 
 
Dia 18/11, das 8 às 17 horas, na Uniuv 
8h Credenciamento 
9h Início da oficina de checagem de informações ministrada pela equipe da Agência 
Lupa 
9h Grupos de trabalho (pesquisas e produtos) 
12h Intervalo 
14h Retomada dos Grupos de trabalho 
17h Encerramento dos trabalhos 


