
 

 

 

Prêmio Compolítica para Artigos de Conjuntura (2018) 

“Comunicação e Política no Brasil Contemporâneo” 

  
  
Em meio a um dos mais graves momentos de crise política no Brasil e aos 
questionamentos sobre o papel da Comunicação nesse contexto, a Associação Brasileira 
de Pesquisadores em Comunicação e Política (COMPOLÍTICA) anuncia a abertura das 
inscrições para o Prêmio Compolítica para Artigos de Conjuntura (2018), com o tema 
"Comunicação e Política no Brasil Contemporâneo". A iniciativa tem a intenção de 
estimular a produção de artigos acadêmicos de conjuntura e premiar trabalhos inéditos 
que ajudem a entender o contemporâneo em suas múltiplas dimensões, com especial 
ênfase nas relações entre Comunicação e Política. 
  
1 – Das Inscrições 

1.1. Poderão concorrer ao Prêmio Compolítica para Artigos de Conjuntura 
(2018) pesquisadores pós-graduados e pós-graduandos em Comunicação, Ciência 
Política e áreas afins. 
1.2. A autoria dos trabalhos poderá ser individual ou coletiva. 
1.2. As inscrições deverão ser feitas da seguinte forma: 
a) os trabalhos devem ser enviados por e-mail para secretaria@compolitica.org, em 
duas vias no formato pdf, uma com autoria(s) identificada(s) e outra sem autoria 
identificada; 
b) a mensagem deve ter como assunto: Prêmio Compolítica para Artigos de 
Conjuntura (2018); 
c) as duas versões (uma com autoria, outra sem autoria) devem ser enviadas de acordo 
com os padrões editoriais da Revista Compolítica, disponíveis no link: 
  
http://compolitica.org/revista/index.php/revista/about/submissions - onlineSubmissions 

  
d) o prazo para envio é até às 24h de 30 de dezembro de 2017. 
  
2 – Da Avaliação 

2.1. O processo de avaliação será conduzido por uma comissão formada pelos três 
membros da diretoria da Compolítica – Professores Arthur Ituassu (PUC-RIO), Danila 
Cal (UFPA) e Luiz Augusto Campos (UERJ) – com pareceres de avaliadores doutores e 
pesquisadores em Comunicação e Política, quando necessário. 
2.2. O resultado da premiação será divulgado no site e na lista de e-mail da 
Compolítica até 5 de março de 2018. 
2.3 Os artigos serão avaliados seguindo os seguintes critérios: a) relevância para 
compreensão de aspectos da conjuntura atual; b) abordagem teórico-metodológica 
adequada aos objetivos do artigo; c) contribuição para a área da Comunicação e 
Política; d) qualidade redacional. 



 
  
3 – Da premiação 

3.1. Serão concedidas premiações aos três melhores artigos, conforme os termos a 
seguir: 
3.1.1. Os três melhores artigos serão publicados em um dossiê especial da Revista 
Compolítica em 2018. 
3.1.2 O melhor artigo, vencedor do Prêmio Compolítica para Artigos de Conjuntura 
(2018), terá como premiação, ao autor principal ou a um dos autores, a cobertura pela 
Compolítica dos custos de hospedagem e aéreos (ida e volta, dentro do espaço nacional) 
para o VIII COMPOLÍTICA, a ser realizado em 2019, em Brasília, além da quantia 
de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 
  
4 – Da organização 

4.1 A organização deste concurso é constituída da atual direção da Compolítica, que se 
reserva o direito de decidir sobre toda e qualquer dúvida ou problema que possa 
decorrer deste concurso. 
  
Rio de Janeiro 14 de setembro de 2017 

  
Arthur Ituassu (PUC-Rio) 
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