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Vozes da Amazônia II traz 16 artigos
O livro “Vozes da Amazônia II”,
organizado pelos professores Renan Freitas
Ponto e Élide Rugai Bastos, foi lançado, no
último sábado, na Livraria Valer. Renan
está vinculado ao PPPGCCOM e ao PPGSCA,
e Élide leciona na Unicamp. A obra reúne
16 textos, entre artigos e ensaios, que
buscam aprofundar às reflexões sobre o
pensamento social brasileiro produzido na
Amazônia. O conjunto de escritos da obra
acentua o papel dos intelectuais na história
Região Norte.
Essa edição é o resultado de uma parceria da Universidade Federal do
Amazonas (Ufam) e Editora e Livraria Valer, por meio dos programas de
pós-graduação em Sociedade em Cultura na Amazônia e em Sociologia.
Vozes da Amazônia II conta com textos de Élide Rugai, Renan Freitas
Pinto, Bernard Emery, Márcio Souza, Willi Bolle, Kátia Helena Serafina
Cruz Schweickardt, Nísia Trindade Lima, André Botelho, Edna Maria
Ramos de Castro, Maria Stella Faciola Pessôa Guimarães, Samuel
Sá, Márcio Braz Santana, Charles Maciel Falcão, Leila Margareth
Rodrigues Gomes, Nicia Petreceli Zucolo, Maria Sebastiana de Morais
Guedes e Paula Mirana de Sousa Ramos.
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Discursos Fotográficos divulga
submissão de artigos
A revista Discursos Fotográficos, do Programa de
Mestrado em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina, anuncia a abertura de submissão para artigos a serem publicados na segunda
edição de 2014. O periódico, qualis B1 CAPES, dialoga com temáticas relacionadas à comunicação
visual de maneira geral.
O prazo para submissão é até 14/09/2014, e o dossiê para essa edição intitula-se Imagem e Política.
Serão aceitos textos que se destaquem por conter,
dentre outras especificidades, a perspectiva de diferentes pensadores, ou a enunciação de algum tipo
de ferramenta conceitual importante para a compreensão dos processos políticos e sociais na atualidade.
A revista Discursos Fotográficos (ISSN /1808-5652)
e o formato para submissão estão disponíveis no link:
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos

OPORTUNIDADE

Intercâmbio com o exterior
O Ministério da Cultura lançou, na quinta-feira (31/7), dois editais
públicos do programa Conexão Cultura Brasil voltado para internacionalização cultural do país. A meta é ampliar a presença de artistas
e empreendedores brasileiros no mundo, por meio de atividades de
formação (cursos e estágios) e eventos culturais e negócios, em instituições culturais renomadas internacionalmente.
Os programas visão contribuir na qualificação de profissionais nas
artes e no empreendedorismo cultural. Um dos editais, o Conexão
Cultura Brasil Intercâmbios, abre a oportunidade para cerca 400 pessoas fazerem cursos no Brasil e no exterior, no período entre novembro de 2014 e março de 2015
O segundo edital, Conexão Cultura Negócios, conta com o orçamento de R$ 400 mil em sua primeira fase e objetiva levar delegações de
até 60 empreendedores para participar de três eventos de negócios
culturais de grande relevância internacional.

Organicom divulga prazo
para submissão de artigos
Revista Organicom anuncia que está aberto
o período de submissão de artigos e pesquisas
para a sua 21ª edição. O periódico, qualis B1
CAPES, tem como temática Interculturalidade e
Comunicação nas Organizações.
Serão selecionados artigos e pesquisas que
tenham a interculturalidade e os estudos culturais como eixo de intersecção com a área da
comunicação e as práticas organizacionais.
O prazo para o envio de artigos é até 31 de agosto.
Mais em mais: http://www.revistaorganicom.
org.br/

Mais em: http://www.cultura.gov.br
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