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OPORTUNIDADES

Qualis de periódicos de Comunicação é atualizado

As revistas eletrônicas e impressas dos cursos de Pós-graduação em
Comunicação Social, que contemplam a área das Ciências Sociais Aplicadas,
possuem novo ranking de classificação de periódicos divulgado pela CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Por meio
da classificação é possível escolher os periódicos de maior visibilidade e,
assim, melhorar o currículo acadêmico.
O Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES para
estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de
pós-graduação. A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de
avaliação e passa por processo anual de atualização. Esses veículos são
enquadrados em estratos indicativos da qualidade – A1 (o mais elevado),
A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C (com peso zero).
Dentre os periódicos que estão com chamadas abertas, se encontram a
revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da
PUC-SP, Galáxia (A2 em Ciências Sociais Aplicadas) e a Revista Estudos em
Jornalismo e Midia da Universidade Federal Fluminense (B1 em Ciências
Sociais Aplicadas). Para conferir a lista completa de classificação, acesse
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam

Concurso em Comunicação Científica recebe
inscrições
A URAXESS Science Slam Brazil 2014 está recebendo, até o dia 15 de setembro,
candidaturas para seu concurso em comunicação científica. O concurso é aberto a pesquisadores de todas as nacionalidades e todos os campos de pesquisa.
Os melhores candidatos irão às finais onde cada um fará uma apresentação
de sua pesquisa. O vencedor ganhará uma viagem à Europa, onde realizará
um curso de comunicação científica. Para saber mais, acesse o site do evento
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/events/brazil/science_slam/PT

Aberta a chamada para o livro da Compós 2015
A comissão editorial do próximo livro da Compós (Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação) está recebendo artigos para
a sua próxima edição até o dia 20 de outubro de 2014. Este ano, o tema do
livro é centrado na Cultura pop. Cada texto enviado será analisado segundo
a pertinência, a relevância e a contribuição para a área. Serão aceitos para
a seleção artigos de pesquisadores doutores e de doutorandos. Para saber
mais, acesse http://www.compos.org.br/ler_noticias.php?idNoticia=MjQx.
Expediente
Professores: Mirna Feitoza e Wilson Nogueira

EVENTO

Ufam sedia 3° Encontro de
Mulheres Afroameríndias e
Caribenhas
O auditório Rio Solimões do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL) sedia, entre os dias
24 e 25 de julho, das 8h às 18h, as atividades do
III Encontro de Mulheres Afroameríndias e Caribenhas: Racismo Institucional. Para saber mais,
entre em contato através do (92)3584-3922.
OPORTUNIDADE

Projeto CEL abre inscrições
para cursos de idiomas
O Projeto Centro de Estudos de Línguas (CEL), da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) está
com as inscrições abertas até o dia 7 de agosto,
para o segundo semestre de 2014. Os cursos
oferecidos serão inglês, francês espanhol, japonês e português. Para mais informações, entre
em contato através do (92)9142-8631.

OPORTUNIDADE

MEC oferece 9 mil vagas para
cursos presenciais do Inglês
sem Fronteiras
O programa Inglês sem Fronteiras abrirá no dia
31 próximo as inscrições para nova seleção do
curso presencial. O prazo vai até 8 de agosto.
Serão oferecidas 9 mil vagas em universidades
federais de todo o país, conforme edital publicado no Diário Oficial da União. As inscrições
poderão ser realizadas pelos alunos de graduação, mestrado e doutorado de universidades
federais credenciadas como núcleos de línguas
(NucLi), por estudantes inscritos no curso online
do ‘My English Online’ cujas inscrições tenham
sido validadas pelo NucLi com 48h de antecedência e os estudantes que já tenham concluído até 90% do total de créditos do seu curso.
Para saber mais, acesse o site do MEC http://
isf.mec.gov.br/.
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