
9ª Semana de Comunicação do FIAM-FAAM – CENTRO UNIVERSITÁRIO 

 

1ª MOSTRA DE TRABALHOS ACADEMICOS - 2019 

 

REGULAMENTO 

 

ORGANIZAÇÃO 

A 1ª Mostra de Trabalhos Acadêmicos é organizada pelos estudantes dos Cursos de 

Comunicação do FIAM-FAAM – CENTRO UNIVERSITÁRIO. As informações e datas 

referentes ao evento podem ser solicitadas através endereço virtual 

semanacomunicacao@outlook.com 

 

LOCAIS E DATAS 

A primeira edição da Mostra de Trabalhos Acadêmicos acontecerá no Campus Ana 

Rosa, nos dias 21 e 23 de Outubro de 2019. A programação da Mostra será divulgada 

oportunamente pelos meios já expostos.  

  

OBJETIVOS 

A Mostra de Trabalhos Acadêmicos tem como objetivo a apresentação e discussão de 

trabalhos audiovisuais produzidos pelos cursos de Comunicação Social do FIAM-FAAM 

– CENTRO UNIVERSITÁRIO, com caráter acadêmico e cultural, não tendo o caráter 

competitivo. 

 

A MOSTRA 

A Mostra de Trabalhos Acadêmicos será composta por obras audiovisuais de todos os 

gêneros, de até 15 (quinze) minutos, incluindo os créditos, produzidos e/ou realizados 

por alunos dos cursos de Comunicação Social do FIAM-FAAM – CENTRO 

UNIVERSITÁRIO, de qualquer período (manhã, tarde ou noite) em qualquer semestre 

letivo.  

Serão permitidos os seguintes gêneros: documentário, curta-metragem, reportagem, 

episódio piloto, vídeo criação, vídeo divulgação e trabalhos experimentais realizados 

no âmbito acadêmico da instituição. 

Não será permitido trabalhos audiovisuais realizados por alunos fora do âmbito 

acadêmico e de alunos egressos dos cursos já citados. 

mailto:semanacomunicacao@outlook.com


 

INSCRIÇÃO 

O período de inscrições será entre os dias 14 de Outubro a 19 de Outubro, às 

23n59mim (horário de Brasília), de 2019 pelo e-mail 

semanacomunicacao@outlook.com 

Não serão aceitas inscrições de trabalhos não concluídos. 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online através do envio do link do 

trabalho hospedado (Youtube ou Vimeo), junto com um texto com os dados da peça e 

dos realizadores.  

Filmes que façam apologia ao racismo, machismo, homofobia, uso de entorpecentes, 

violência, desrespeito aos direitos humanos e às diversas fobias sociais que ferem a 

dignidade humana, serão desclassificados. 

 

DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS OBRAS SELECIONADAS 

A seleção das obras será realizada pelos alunos organizadores e pelo professor 

responsável pela tutoria do grupo responsável pela mostra.  

A lista das obras selecionadas será divulgada no dia 21 de Outubro 2019 em resposta 

por email de todos os candidatos incritos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Comissão Organizadora da Mostra de Trabalhos Acadêmicos terá a última palavra na 

solução de imprevistos e impasses durante todo o processo de realização da Mostra. 


