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OPORTUNIDADES

Jornalismo organiza livro

O

curso de Jornalismo da Ufam/Parintins está organizando um livrocoletânea sobre “Comunicação Científica e Desenvolvimento de
C&T na Amazônia”. O trabalho é feito pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas
em Ambientes Amazônicos (Nepam), liderada pelo professor Dr. Renan
Albuquerque, em parceria com o Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz do
Rio de Janeiro (Fiocruz/RJ).
Integram o livro, também, pesquisadores de GPs da Fiocruz/AM e da Escola
de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas (Fapeam). A perspectiva é que até novembro o livro
esteja editado e publicado. A obra aceita colaborações na forma de artigos ou
papers. Interessados devem submeter papers até dia 25 de agosto.
Mais: renanalbuquerque@hotmail.com

Mestrado em produção
cinematográfica
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) divulgou o edital nº 45/2014
para a seleção de bolsistas a mestrado na área de
produção cinematográfica, nos Estados Unidos,
para formação de roteiristas em Master of Fine Arts
(MFA).
As inscrições estão abertas até o dia 31 de
agosto. Serão concedidas até três bolsas de estudo
com duração de até dois anos.
Edital disponível em: http://www.capes.gov.
b r/ i mages/sto ri es / d own l o a d /editais/Edital_045_2014_CapesFulbrigth_MFA.pdf

Ciberlegenda recebe artigos

MÍDIA E HISTÓRIA

Disponibilizados documentários sobre regime
militar
O grupo de pesquisa CNPq “História e Audiovisual” oferece para levantamento filmográfico documentários que tratam do regime militar brasileiro
a partir de diversas perspectivas. O grupo disponibilizou filmes realizados
entre 1964 e 2014, tendo como base de pesquisa o catálogo de filmografia
da Cinemateca Brasileira.
O grupo de pesquisa CNPq “História e Audiovisual” é coordenado atualmente pelos seguintes professores: Dr. Eduardo Victorio Morettin (CTR-ECA/USP) e Prof. Dr. Marcos Napolitano (DH-FFLCH/USP).

A revista Ciberlegenda, do Programa de PósGraduação em Comunicação da Universidade
Federal Fluminense (UFF), está com chamada
aberta para o segundo semestre de 2014. O tema
desta edição é: “O sujeito midiático na contemporaneidade”. O prazo para o recebimento de artigo
encerra-se no dia 11 de agosto. A Ciberlegenda é
um periódico semestral “qualizada” pelo sistema
da Capes com nota B1 em Ciências Sociais Aplicadas.
Mais:
http://www.proppi.uff.br/ciberlegenda/
chamadas

Mais: http://historiaeaudiovisual.weebly.com/documentaacuterios-sobre-o-regime-militar-brasileiro.html

Doutorado com bolsa parcial

OPORTUNIDADE

Encontro da ULEPICC
Será realizado entre os dias 26 e 28 de novembro de 2014, o V Encontro
Nacional da ULEPICC Brasil (Capítulo Brasil da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura). O evento, resultado de parceria entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
e a Escola de Comunicação da UFRJ, ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Nesse ano o tema do evento é “Comunicação, Cultura, Informação e Democracia: tensões e contradições”.
Mais: http://www.ulepicc.org.br/
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Wilson Nogueira

Está aberto até 15 de setembro a seleção para
o doutorado em Ciências da Comunicação, da
Universidade da Beira Interior (UBI). A universidade está localizada na cidade de Covilhã, na serra da
Estrela, e dispõe de bolsas parciais para manutenção acadêmica e vagas para residência universitária no espaço do Campus, a preços subsidiados.
Mais: http://www.ifp.ubi.pt/subp/pag/doctoral_program
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