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PORTARIA N° 05/2016, de 08 de agosto de 2016. 

 

Dispõe sobre a produção e publicação de um e-book 

do curso de Comunicação Social - Jornalismo, do 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES.  

 

 O Coordenador Pedagógico do IESPES, no uso de suas atribuições legais e estatutárias 

conferidas pela Mantenedora, Fundação Esperança, e;      

 

 CONSIDERANDO os dez (10) anos de atuação do curso de Comunicação Social – 

Jornalismo do IESPES;  

 

 CONSIDERANDO a número considerável de Trabalhos de Conclusão de Curso 

elaborados ao longo deste período;  

 

CONSIDERANDO a permanente necessidade de comunicação dos trabalhos acadêmico-

científicos produzidos pelas Instituições de Ensino Superior;  

  

RESOLVE: 

Art. 1°- Instituir a produção e publicação de um e-book, que reunirá artigos científicos 

produzidos a partir de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s) aprovados no período de 2009 a 

2016, sendo o processo de seleção dos trabalhos regido por edital próprio que consta no anexo 

único desta portaria.   

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

Santarém, 08 de agosto de 2016. 

 

Marcos Moura Gentil 

Coordenador Pedagógico do IESPES 
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ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 05/2016, de 08 de agosto de 2016. 

 

PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE E-BOOK DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – 

JORNALISMO DO IESPES 

EDITAL 

 

Art. 1° - O presente Edital estabelece as normas e condições para submissão de artigos 

científicos produzidos a partir de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s) defendidos no curso 

para um e-book, que será produzido e publicado pelo Instituto Esperança de Ensino Superior – 

IESPES, por meio do curso de Comunicação Social - Jornalismo. 

 

Parágrafo Único: A produção e publicação do e-book é uma iniciativa do IESPES, por 

meio do curso de Comunicação Social - Jornalismo, que tem como objetivo estimular e divulgar a 

produção acadêmico-científica dos acadêmicos que concluíram a graduação em Comunicação 

Social – Jornalismo no IESPES, nos dez (10) anos de curso.  

Art. 2° - O processo de seleção constante neste edital será coordenado por uma comissão 

formada por três professores do curso de Comunicação Social – Jornalismo do IESPES, nomeados 

pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso.  

Art. 3º - Poderão submeter artigos os acadêmicos que já concluíram a graduação em 

Comunicação Social – Jornalismo do IESPES.  

Art. 4º- As inscrições deverão ser feitas no período de 09 a 15 de setembro de 2016, 

exclusivamente via e-mail (jornalismo@iespes.edu.br); 

Art. 5º- O resultado dos artigos selecionados será publicado no site 

www.fundacaoesperanca.org no dia 15 de outubro de 2016. 

Art. 6° - O artigo deverá obedecer à seguinte formatação:  

I- Possuir de 8 a 15 laudas no total;  

II- Conter: Resumo, Introdução, Referencial Teórico, Metodologia, Resultados, 

Considerações Finais e Referências; 

III- O texto deve ser escrito em formato .doc; o espaçamento entre linhas deve ser 1,5 

(exceto as citações longas que devem ser redigidas em espaçamento simples); a fonte é a Times 
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New Roman, tamanho 12 (exceto as citações longas que devem ser redigidas em tamanho 10); 

margens esquerda e superior: 3 cm; e direita e inferior: 2 cm.    

Art. 7° - Serão selecionados de 10 a 15 artigos para comporem o e-book, ficando a critério 

da comissão de produção e publicação a determinação do quantitativo. 

Art. 8° - À comissão reserva-se o direito de solicitar ajustes nos artigos selecionados. 

Art. 9°- Os artigos deverão ser submetidos com os nomes dos autores e respectivos 

orientadores. 

Art. 10- Em casos de formatação não contemplados neste edital, deve-se consultar as 

orientações que constam no Manual do TCC do IESPES, versão 2016. 

Art. 11 - Os casos omissos ou eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital serão 

dirimidos pela Comissão de produção e publicação do e-book. 

 

Parágrafo único: As decisões da Comissão de que trata o caput deste artigo serão 

soberanas e irrecorríveis. 

 

Art. 12 - Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Santarém, 08 de agosto de 2016. 

 

 

Marcos Moura Gentil 

Coordenador Pedagógico do IESPES 


