Edital 08/2018 – Entrega de artigos
1. Valor 4,0 (peso 2) para avaliação, sendo:
a. Formato ABNT no texto (fonte, espaçamento, alinhamento, regra para citação). 1,0 pontos (0,5
cada item)
b. Capacidade de argumentação frente ao tema analisado de forma coerente e coesa. 2,0 pontos
c. Folha de Bibliografia e anexos no formato ABNT (consulte a ABNT). 1,0 ponto
d. Base teórica (caso não tenha o trabalho será invalidado) com autores da filosofia e/ou
sociologia, caso não tenha o valor do trabalho será de até 1,0 (um ponto);
e. Não fuja do tema proposto. Caso isto aconteça o artigo terá valor máximo de 1,0 ponto;
f. Individual ou até três pessoas;
g. Impresso, encadernado e entregue ao professor da disciplina. Não receberei artigos por email.
h. Conter nome, data, turma, disciplina e professor;
i. Incluir capa, contracapa, sumário, Introdução, parte textual com conclusão, apêndice, anexos
e Referências Bibliográficas.
j. Paginar o trabalho a partir da introdução, começando na página quatro (4).
k. Formatar página A4: Margem superior 3 cm; Esquerda 3 cm; Inferior 2 cm; Direita 2 cm.
Fonte Arial ou Times 12 com entrelinhas 1,5.
l. Máximo de 30% de citação para produção do artigo. Setenta por cento (70%) ou mais deve ser
autêntico do aluno. Caso o artigo exceda mais de 50% de textos copiados da internet ou outros
trabalhos já publicados, o(s) artigo(s) do(s) aluno(s) em questão será(ão) considerado(s) plágio,
portanto, invalidado;
m. De 60 a 200 linhas para produção do texto (já incluindo as citações). Caso exceda, terá uma
penalidade de 1,0 ponto por lauda que ultrapassarem as 200 linhas;
n. Obrigatório a inclusão da folha de Anexo e Apêndice (observe regras ABNT);
o. No CASO DE PLÁGIO a nota do artigo será zero (0,0);
p. Todo trabalho deve conter folha de Bibliografia com as fontes utilizadas no trabalho;
q. Incluir ficha de entrevistados em Apêndice e fichas modelos em Anexos;
r. Escolher uma matéria de jornal ou revista (a partir de agosto de 2018) para relacionar com a
entrevista e elaborar a análise;
s. Usar o questionário fornecido pelo professor.
t. Cada pergunta da entrevista deve gerar um gráfico que será comparado e analisado na parte
textual;
u. A amostragem de entrevistados precisa ser igual ou maior (≤ 50) que cinquenta indivíduos.
v. O artigo só será aceito até a data estabelecida.
x. Tema: Sociedade do espetáculo: Eleições 2018
z. Data da entrega dos trabalhos em sala: 24 de setembro
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Questionário para ser aplicado:
Obs: O questionário deve ser aplicado usando a ferramenta Google Docs e produção
dos gráficos.
Nome completo; ________________________________
1. Você acredita que a mídia (TV, jornais e revistas) apresentam as noticias de forma
imparcial?
a) Sim
b) Não
c) Raramente
d) Quase sempre
2. Sobre a capacidade de analisar criticamente (analisar os fatos e a forma como a noticia
foi apresentada) as notícias apresentadas nos campos da politica e economia, você
considera sua capacidade de analise
1. Muito boa
2. Insuficiente
3. Ruim
3. Quando você vai discutir politica ou economia, seus argumentos foram retirados de
quais fontes?
a) Revistas, TV e outros canais de notícias.
b) Canais de noticias e textos acadêmicos tais como artigos e obras de autores da
Filosofia e sociologia.
c) Uso minha opinião sobre o assunto, pois não necessito de conhecimento de livros ou
artigos sobre política.
d) Não sei opinar sobre o assunto, pois não gosto de política.
4. Sobre a sua intenção de voto:
a) Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
b) Jair Bolsonaro (PSL)
c) Marina Silva (Rede)
d) Ciro Gomes (PDT)
e) Geraldo Alckmin (PSDB)
f)

Branco ou Nulo

5. A lei da Ficha Limpa também deve ser aplicada aos candidatos a presidência
quando estes estiverem enquadrados nos critérios da lei:
a) Concordo
b) Discordo
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