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LANÇAMENTO

Ex-Aluna do PPGCCOM lança livro
O livro Processos midiáticos contemporâneos da
Cultura Popular será lançado nesta segunda-feira,
dia 21 de julho, às 18h30, no auditório do Instituto de
Ciências Sociais Educação e Zootecnia de Parintins
(ICSEZ). Organizada pela egressa do PPGCCOM e
professora da Ufam – campus Parintins Soriany
Neves, a obra reúne resultados de estudos de suas
orientações de iniciação científicas e projetos de
conclusão de curso sobre folkcomunicação no baixo
Amazonas.
A disciplina Folkcomunicação foi criada pelo jornalista Luiz Beltrao em 1964,
ocasião em que ele identificou as formas artesanais de comunicação que
as culturas populares utilizavam para se comunicar e intervir socialmente.
Soriany explica que o livro é direcionado a todos aqueles que se interessam
em discutir as dinâmicas das culturas populares com a esfera midiática,
bem como sua relação de integração e desintegração nesse âmbito.
Todos os capítulos foram escritos pela professora em parceria com os alunos
do curso de Jornalismo da Ufam-Parintins. Segundo a organizadora, o livro
é fruto da inclusão da disciplina Folkcomunicação na matriz curricular do
curso e, principalmente, do interesse dos alunos pela área, em razão das
manifestações de cultura popular existentes na região. “O livro tem como
objetivo discutir os processos de comunicações existentes na experiência
cotidiana do homem na qual trata os sistemas de comunicação alternativos
que os atores sociais desenvolvem para circular suas mensagens, suas
memórias”, ressalta.
PPGCCOM

Professores do PPGCCOM são
aprovados em Biblos
Os professores doutores Mirna Feitoza e Walmir Alburquerque, ambos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação- PPGCCOM da Ufam,
terão a publicação de seus livros Linguagens do entretenimento: imersão nos
processos inteligentes da cultura e Lições sobre o cotidiano’, respectivamente,
financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), por meio do Programa de Apoio a Publicações Científicas (Biblos). Os
dois foram selecionados conforme o edital Biblos 2014.
PUBLICAÇÃO

ALAIC abre inscrições
A Revista da Associación LatinoAmericana de Ciencias de La Comunicación
(ALAIC) convida pesquisadores da área de comunicação a enviarem artigos
ou pesquisas para compor a 21.° edição. Os trabalhos serão recebidos até dia
25 de agosto de 2014. A submissão dos textos deve ser feita após o cadastro
do autor no sistema eletrônico da revistahttp://www.alaic.net/revistaalaic/
Expediente
Editores: Mirna Feitoza
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OPORTUNIDADES

PPGAC: SELETIVO PARA
MESTRADO
Estarão abertas, entre os dias 11 de agosto e
11 de setembro, as inscrições para seleção do
curso de Mestrado Acadêmico no Programa de
Pós- Graduação em Artes da Cena da Escola de
Comunicação da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), turma 2015.
A proposta do programa é o aprofundamento
do conceito de cena contemporânea, a partir
de uma abordagem multidisciplinar, nas suas diversas subáreas (audiovisual, artes plásticas, literatura, performance, fotografia, entre outras)
e fomentar a formação de artistas, docentes e
pesquisadores capazes de atuar na criação, pesquisa e ensino no âmbito das artes.
Mais informações em http://eco.ufrj.br/pos-graduacao/ppgac

EVENTOS

PPGSCA: Seminário
Internacional
O Programa de Pós-Graduação em Sociedade
e Cultura na Amazônia- PPGSCA realizará, no
Instituto de Ciências Humanas e Letras- ICHLUFAM, entre os dias 14 a 17 de outubro de
2014, o I Seminário Internacional de Sociedade
e Cultura na Panamazônica, como tema: Interdisciplinaridade, Desafios e Perspectivas.
O seminário irá debater os processos socioculturais na Amazônia por meio da interdisciplinaridade das linhas de pesquisa que organizam os
interesses dos cursos de mestrado e doutorado em Sociedade e Cultura. As inscrições para
participação do evento, bem como, submissão
do resumo expandido vão até 15 de Agosto de
2014.
Mais informações no site http://seminarioscp.
com.br/
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