
XV FOCO – Fórum de Comunicação 
XII ZOOM – Festival de Produtos Midiáticos 

 
 
 

Regulamento da Mostra Competitiva ZOOM 
 
Do Concurso: 
 
1. O XII ZOOM – Festival de Produtos Midiáticos, instituído pelo curso de Jornalismo da Unicruz, 
destina-se a selecionar e premiar a criação experimental de seus acadêmicos, como também de 
alunos de outras instituições de ensino superior, além de profissionais formados e atuantes no 
mercado de trabalho da Comunicação. 
 
2. Podem participar do concurso, acadêmicos regularmente matriculados em curso superior na 
área de Jornalismo e profissionais com formação superior na área de Comunicação Social 
(Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas), inscritos no XV Fórum de 
Comunicação da Unicruz. 
 
3. Serão premiados os 3 (três) melhores trabalhos inscritos em cada categoria, de acordo com a 
decisão do júri que será composto por docentes do curso de Jornalismo da Unicruz e profissionais 
atuantes no mercado. A entrega dos prêmios será no Salão Nobre da Universidade na noite de 21 
de Agosto de 2014 a partir das 19h30min. 
 
4. Trabalhos inscritos em edições anteriores da Mostra competitiva ZOOM não poderão concorrer 
novamente ao certame.  
 
Das Inscrições: 
 
4. As inscrições para o XII ZOOM podem ser individuais ou em grupos, dependendo da natureza do 
trabalho concorrente, sendo que podem ser inscritos o máximo de 5 (cinco) trabalhos por 
participante, não podendo ultrapassar o limite de um trabalho por participante por categoria. 
 
5. O período de inscrições para a mostra competitiva vai de 01º a 07 de agosto de 2014. 
 
6. As inscrições para o XI ZOOM devem ser feitas diretamente no Centro de Ciências Humanas e 
Sociais - CCHS da Unicruz ou, pelos Correios (para participantes de outras cidades) no formato e 
mídia adequada ao tipo de trabalho apresentado, primando pela qualidade e possibilitando a 
avaliação adequada dos mesmos por parte do júri. Deverá acompanhar o trabalho, a ficha de 
inscrição, anexada ao final deste regulamento.  
 
- 6.1: Em caso de envio pelos Correios, cada participante tem direito a encaminhar ao XI ZOOM 01 
(um) trabalho, pois a participação no XV FOCO dá direito a inscrição de um trabalho. Para o caso 
do participante ter mais trabalhos, a inscrição destes deve ser feita diretamente na no Centro de 
Ciências Humanas e Sociais - CCHS.  
- 6.2: Os envelopes enviados pelos Correios devem conter o trabalho, o comprovante de inscrição 
no XV FOCO e a ficha de inscrição no XII ZOOM, sendo endereçados à: 
 



Universidade de Cruz Alta – Campus Universitário 
A/C Centro de Ciências Humanas e Sociais 
Curso de Jornalismo 
Rodovia Municipal Jacob Della Méa, km 5.6 
Distrito Parada Benito, s/nº 
CEP: 98020-290 
Cruz Alta, RS 
 
- 6.3: Para envio pelos Correios valerá a data de postagem até o dia 06 de agosto de 2014 e a 
correspondência deve ser encaminhada por carta registrada, para possibilitar seu 
acompanhamento. 
 
7. A inscrição no XV FOCO dá direito ao participante de inscrever um trabalho no XII ZOOM. O 
custo de cada inscrição adicional é de R$ 5,00 por trabalho. Para trabalhos em grupo, o valor da 
inscrição conta individualmente. 
 
- 7.1: A submissão de trabalhos (acadêmicos e/ou profissionais) ao XII ZOOM somente será 
possível aos participantes que comprovarem sua efetiva inscrição no XV FOCO, por meio de cópia 
da guia de pagamento da inscrição. 
 
8. Os candidatos deverão, também no ato de inscrição, comprovar (vide ficha de inscrição anexa) 
que todos os possíveis direitos intelectuais de terceiros, como fotos, desenhos, texto, etc., estão 
sendo utilizados, se for o caso, com as devidas autorizações, sem nenhuma restrição de uso. 
 
Das Categorias: 
 
9. As categorias para inscrições de trabalhos no XII ZOOM são: 
I – Jornalismo (para alunos de Jornalismo) 
II – Produção Transdisciplinar (para todas as áreas da Comunicação Social) 
III – Profissional (para profissionais formados em Comunicação Social) 
 
I - Categoria Jornalismo 
a. Radiojornal (avulso) 
b. Programa laboratorial de radiojornalismo (série ou avulso) 
c. Telejornal (avulso) 
d. Reportagem televisiva (avulsa) 
e. Programa laboratorial de televisão (série ou avulso) 
f. Reportagem digital (avulsa) 
g. Documentário em áudio (avulso) 
h. Documentário em vídeo (avulso) 
i. Livro-reportagem (avulso) 
j. Fotografia jornalística (avulso) 
k. Jornalismo impresso (reportagem) 
l. Jornalismo impresso (entrevista) 
m. Produção em jornalismo opinativo (editorial)  
n. Produção em jornalismo opinativo (comentário) 
o. Produção em jornalismo opinativo (artigo) 
p. Produção em jornalismo opinativo (coluna) 
q. Produção em jornalismo opinativo (resenha) 



r. Produção em jornalismo opinativo (crônica) 
s. Produção em jornalismo opinativo (caricatura) 
 
IV – Produção Transdisciplinar em Comunicação 
a. Plano de Comunicação Integrada 
b. Campanha de marketing ou endomarketing 
c. Ensaio fotográfico (conjunto de, no mínimo, 5 e no máximo 10 fotografias) 
d. Blog (avulso) 
e. Website  
f. Charge/caricatura/ilustração (avulso)  
g. Filme de ficção (avulso) 
 
V – Profissionais 
a. Filme de ficção (avulso) 
b. Produção em áudio/rádio (documentário, noticiário, reportagem, entrevistas, educativo, 
variedades, spot, jingle, etc.) 
c. Produção em vídeo/TV (documentário, noticiário, reportagem, entrevistas, educativo 
variedades, filme publicitário, etc.) 
d. Produção em mídia impressa (reportagem, jornal, informativo, revista, cartaz, anúncio, edição 
de livro, etc.) 
e. Produção na web (site, revista eletrônica, blog) 
f. Produção para divulgação digital 
g. Charge/ caricatura/ ilustração (avulso) 
h. Ensaio fotográfico (conjunto de, no mínimo, 5 e no máximo 10 fotografias) 
 
 
Observações:  
- Todas as produções inscritas no XII ZOOM devem estar digitalizadas.  
- A entrega em suporte impresso é opcional.  
- Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas junto à Profª Janaíne dos Santos 
(sjanaines@gmail.com). 
 

mailto:sjanaines@gmail.com


 

 

XV FOCO – Fórum de Comunicação 
 

 

Ficha de inscrição de trabalhos – XII ZOOM 

 

Nome(s): 

Instituição de Ensino/Empresa: 

Curso/Formação: 

Semestre (para acadêmicos): 

Telefone: 

E-mail: 

 

Título do trabalho: 

Categoria: 

Sub-categoria: 

 

Suporte: 

(  ) impresso (opcional) 

(  ) DVD  

(  ) CD  

(  ) outro: ____________ 

 

Declaro que todos os possíveis direitos intelectuais de terceiros como fotos, desenhos, 
texto, etc., utilizados na elaboração deste trabalho/produção têm as devidas autorizações, não 
havendo nenhuma restrição de uso. 
 

 

Assinatura: _________________________________ 

Data: ___/___/___ 

 

 

 


