
 
 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 

PUBLICIDADE SEM FRONTEIRAS – VOLUME 7 
Dossiê “Publicidade e Marketing na Cultura Digital” 

 

 

Prezados(as) pesquisadores(as), 
 

É com imenso prazer que anunciamos a chamada de trabalhos para a publicação do sétimo 

volume do livro “Publicidade sem Fronteiras”, do Curso de Comunicação Social, habilitação 

Publicidade e Propaganda, da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal 

de Goiás. A coleção vem sendo publicada regularmente desde 2012, sempre apresentando uma 

coletânea de textos referentes à produção docente do curso de Publicidade/UFG, bem como 

parcerias e contribuições oriundas de autores(as) de diversos estados brasileiros. Sua proposta é 

refletir e analisar a prática da publicidade nos dias de hoje. Por não pensar na prática dissociada 

da teoria, e nem a publicidade como uma área isolada, os autores investigam e analisam a relação 

da publicidade com diversas áreas afins, como a cultura, o cinema, a literatura, os direitos 

humanos, a tecnologia, as narrativas visuais, a gestão, dentre outras. 

Em todas as suas edições, os livros são submetidos ao Conselho Editorial da Editora 

Imprensa Universitária, da Universidade Federal de Goiás. Além disso, a coleção é adepta do 

Open Access, o que permite acesso livre e gratuito aos(às) interessados(as) na leitura. Para 

conhecer a coleção, acesse os links das versões digitais publicadas: 

Volume 4: Século XXI: A publicidade sem fronteiras? 

Volume 5: Século XXI: A publicidade sem fronteiras? 

Volume 6: Século XXI: A publicidade sem fronteiras? 

Na sétima edição, o livro será composto por um dossiê sobre “Publicidade e Marketing 

na Cultura Digital”. Segue o escopo do dossiê: 

Os processos de plataformização, datificação e transmidiatização transformam o mundo 
profunda e velozmente. As inovações tecnológicas digitais, principalmente a partir das 
últimas décadas, alteram o mundo do trabalho, modificam os modos de produção e 
consumo, transfiguram percepções e sensibilidades espaço-temporais, enfim, afetam tudo 
em nossa vida: sociabilidade, comunicação, informação, cidadania, comércio, educação, 
saúde, arte, cultura, ciência, lazer e entretenimento. Desconstroem os pilares da Revolução 
Industrial dando origem à Era Digital, com forte impacto em nossas relações sociais, 
econômicas, políticas e culturais.   
No contexto da Era Digital, como se situam a publicidade, a propaganda e o marketing? 
Independentemente da área de atuação – planejamento, criação, produção, mídia –, como 
essas disciplinas e práticas profissionais são impactadas pela cultura digital? Até que ponto 
os processos de midiatização e os recursos automatizados em banco de dados e em 
plataformas digitais afetam a comunicação, a produção, o consumo e a circulação de bens 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/688/o/publicidade_sem_fronteira.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/688/o/publicidade_sem_fronteira5_final.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/255/o/Publicidade_sem_fronteiras_volume_6_vers%C3%A3o_final.pdf?1644949777


 
 

simbólicos? Quais as transformações provocadas pelas tecnologias digitais no fazer 
publicitário? Por que as mídias tradicionais vêm perdendo espaço e investimentos para as 
mídias digitais em face da acirrada concorrência da economia da atenção? Por que 
profissionais, pesquisadores, agências e organizações precisam conhecer e usar 
ferramentas e estratégias digitais para alcançar metas e objetivos com eficácia e eficiência? 
Essas perguntas são orientadoras do escopo do dossiê “Publicidade e Marketing na Cultura 
Digital”. 
Assim, o presente dossiê busca problematizar conceitos, teorias, métodos, linguagem, 
plataformas, estratégias, técnicas, práticas e experiências de publicidade e marketing no 
contexto da cultura digital. Isso implica discutir, pesquisar e refletir sobre diversos temas 
correlatos: planejamento e gestão estratégica da comunicação digital; marketing e o 
consumidor digital; propaganda e cibercultura; web 3.0 e o sujeito multiteleinterativo; 
presença digital e inovações tecnológicas; landing pages e estratégias de conversão; 
mídias sociais digitais em contextos de crises corporativas; Comunicação Integrada de 
Marketing e experiências inovadoras; marketing orientado a dados; marketing digital e 
ações estratégicas para marcas, produtos e serviços; marketing de conteúdo, inbound e 
geração de leads; estratégias digitais emergentes de e-commerce; criação e design em 
publicidade e marketing digital; plataformização e datificação da publicidade e do 
marketing; publicidade display e anúncios gráficos na internet; tecnologias mobile e 
ambientes imersivos; inteligência artificial, automação de marketing e plataformas de 
busca; social media marketing; marketing de influência; marketing de performance; e-mail 
marketing; mensuração e avaliação em comunicação e marketing digital; dentre outros. 

Os artigos que comporão o dossiê sobre “Publicidade e Marketing na Cultura Digital” 

deverão ser organizados em três blocos, dependendo das temáticas abordadas nos artigos 

submetidos: 

• Publicidade e memória: estratégias, representações e técnicas; 

• Publicidade hoje: fronteiras e interações transdisciplinares, técnicas e midiáticas, 

Publicidade e processos inclusivos, Ensino em Publicidade; e 

• Tendências: caminhos possíveis, novas tecnologias e mídias, novos conceitos e 

propostas. 

Poderão submeter trabalhos pesquisadores(as) com Doutorado ou Mestrado concluídos. 

O livro será digital e seguirá os padrões de qualidade editorial com o ISBN correspondente. As 

normas contendo as diretrizes para formatação dos artigos encontram-se em anexo. 

O prazo para envio dos originais se encerra dia 31 de Agosto de 2022. Os originais 

deverão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail: publicidadesemfronteiras7@gmail.com. 

Esperamos contar com sua contribuição. Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Magno Medeiros 

Prof. Dr. Rafael Coelho 

Prof. Dra. Thalita Sasse Fróes 

mailto:publicidadesemfronteiras7@gmail.com


 
 

 

ANEXO A 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS AO VOLUME 7 DO LIVRO 
 

 

I - Apresentação dos originais 

 

Os originais da obra deverão ser digitados utilizando-se o programa Word, com fonte Times New 

Roman, corpo 12, página A4, espaçamento 1,5 e a seguinte mancha gráfica: margem superior – 2 

cm; margem inferior – 2 cm; margem direita – 2 cm; e margem esquerda – 2,5 cm e máximo de 15 

páginas. 

Os títulos e subtítulos devem ser curtos. O Título com o corpo 14 em negrito e subtítulo, corpo 12, 

em negrito. 

Caso haja imagens, indicar no corpo do texto o local de inserção ou inseri-las em baixa 

resolução. Enviá-las em arquivo separado, em alta resolução (300 dpi – em .png, .jpeg ou .tif) e com 

largura mínima de 10 cm (altura proporcional). 

O texto deve seguir as regras da ABNT, observando as normas de referências para trabalhos 

acadêmicos, apresentadas, de maneira simplificada, a seguir. 

 

II - Citações 

 

As citações indiretas deverão ser feitas no corpo do texto, somente mencionando o sobrenome, 

acrescido do ano da obra e número da página. Ex.: (ADORNO, 1982, p. 10) 

 

No caso de haver coincidência de datas de texto ou obra, distinguir com letras, respeitando a ordem 

de entrada no artigo. Ex.: (1915a, 1915b...). De acordo com Reeside (1927a) ou (REESIDE, 1927b) 

 

No caso de compilação de textos de um mesmo autor em uma obra, colocar o ano do texto seguido 

do ano da edição da obra utilizada. Ex.: (SCHUDSON, 1992/1997). (DREYFUSS, 1989, 1991, 

1995) 

 

No caso de obra de vários autores, os sobrenomes destes deverão ser citados separados por ponto e 

vírgula. Ex.: (KATZ; LAZARSFELD, 1970) 

 

As citações de várias obras, de autores diversos, mencionadas simultaneamente, devem ser 

separadas por ponto e vírgula, em ordem alfabética. Ex.: (FONSECA, 1995; PAIVA, 1997; SILVA, 

1997). 

 

Nas citações textuais (citação direta curta), entre aspas, deverá ser acrescida a página. Ex.: “É que o 

saber não é feito para compreender, ele é feito para cortar.” (FOUCAULT, 1984, p. 28). 

 

As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. As aspas 

simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. Ex.: Barbour (1971, p. 35) descreve: 

“O estudo da morfologia dos terrenos [...] ativos [...]”. 

 

No caso de citações textuais de artigos de revista ou jornal, deverão constar o título do artigo, o 

nome da revista ou do jornal, a cidade, o número da página e a data de publicação. Ex.: “Ascender 

socialmente e adquirir produtos que simbolizassem o status alcançado”. (Folha de S. Paulo, p. 4, 2 



 
 

abr. 1995). 

 

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da 

margem esquerda, com corpo 10 e sem as aspas. 

 

III - Referências 

 

Inserir apenas as referências utilizadas no artigo. 

 

Devem vir em ordem alfabética, pelo último sobrenome do autor em caixa-alta (maiúsculas). Ex: 

EWEN, S. ... SILVERSTONE, R. ... 

 

Os itens devem obedecer à seguinte ordem: 

Livro – Sobrenome em caixa-alta, iniciais do autor, título em itálico, cidade, editora, ano. Ex.: 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1984. 

 

Capítulo de livro – Sobrenome em caixa-alta, iniciais do autor, título, seguido de ponto final e da 

palavra In (seguida de dois pontos) e o sobrenome do organizador ou coordenador ou editor em 

caixa-alta, seguido das iniciais e (Org.) ou (Coord.) ou (Ed.). Na sequência, entram o título do livro 

em itálico, a cidade, a editora, o ano. Ex.: ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era 

moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 2: a época contemporânea. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. 

 

Artigo de revista – Sobrenome em caixa-alta, iniciais do autor, título do artigo, nome da revista em 

itálico, cidade, volume (v.), número (n.), páginas (usar p. para singular e plural) e ano. Ex.: 

GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, Rio de Janeiro, v. 

3, n. 2, p. 15-21, set. 1997. 

 

Artigo de jornal – Sobrenome em caixa-alta, iniciais do autor, nome da matéria, nome do jornal em 

itálico, local e data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e páginas correspondentes. Ex.: 

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999. Folha 

Turismo, Caderno 8, p. 13. 

Ex. (sem autoria): A FLOR Prometida. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 2 abr. 1995. 

 

IV - Referências de sites 

 

Acrescentar, no final da referência, “Disponível em: <endereço eletrônico>”, e a data de acesso ao 

documento, precedida da expressão: “Acesso em:”. Ex.: VARELLA, Dráuzio. Cadeias e demagogia. 

Folha de S. Paulo, São Paulo, 03 fev. 2019. Disponível em: <XXXXX>. Acesso em: 19 set. 2019. 

 

Caso seja uma pesquisa em todo o site, cite: O nome do site. Disponível em ... . Acesso em: ... Ex.: 

JORNAL DA USP. Disponível em: <https://jornal.usp.br/>. Acesso em: 30 mar. 2020. 
 

 


