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NEWSLETTER DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO  
ANO 1, NO. 3, 24 DE MAIO DE 2012 

SEMINÁRIOS 
PPGCOM DISCUTE PRODUÇÃO INTERNA NESTA SEXTA-FEIRA, 25  
 
Amanhã (25), acontece a primeira edição do  Seminário de Pesquisa Avançada e do Seminário de Acompanhamento e Avaliação 
do PPGCCOM, das 8h30 às 17h, na sala de reuniões do Instituto de Ciência Humanas e Letras da Universidade Federal do Ama-
zonas (ICHL - UFAM). O evento é aberto a professores, mestrandos e egressos do programa. 

EVENTO 
SITE DA COMPÓS JÁ ESTÁ NO AR 
 
O site oficial do XXI Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação – Compós 2012 já está no ar. Clicando aqui é 
possível conferir os trabalhos aprovados, Grupos de Trabalho (GTs) que compõem o encontro, além dos convidados de destaque e programação completa.  O 
encontro da Compós acontece entre os dias 12 e 15 de junho na Universidade Federal de Juiz de Fora (RJ). Ainda é possível se inscrever no evento até o dia 
31 de maio mediante o investimento de $330,00 para docentes (doutores e mestres) e outros profissionais não matriculados em cursos de pós-graduação, e 
R$220,00 para discentes de graduação, mestrado e doutorado.  

PRÊMIO 
COMPÓS ANUNCIA VENCEDORES DE PRÊMIO DA ASSOCIAÇÃO 
 
A Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação – Compós divulgou nesta semana os vencedores do Prêmio Compós  deTeses e 
Dissertações 2012.  É o segundo ano que a Compós promove a premiação. Em 2012, foram 10 teses e 27 dissertações indicadas pelos cursos de Mestrado e 
Doutorado filiados à associação. 
 
O trabalho “Entre mundos: um encontro com o outro na tessitura da narrativa jornalística”, produzido por Priscila Martins Dionízio e orientado por Vera Regina 
Veiga França no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais venceu na categoria Melhor Dissertação. Já 
na categoria Melhor Tese, o vencedor foi Marcel Vieira Barreto Silva, com o trabalho "Adaptação Intercultural - O caso de Shakeaspere no cinema brasileiro", 
orientado por João Luiz Vieira, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Clarice Greco Alves obteve ainda uma 
menção honrosa com sua dissertação, intitulada "Qualidade na ficção televisiva brasileira: as críticas especializada e popular", orientada por Maria Immacolata 
Vassalo de Lopes, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo. 

PUBLICAÇÃO 
CALL FOR PAPER DA REVISTA POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO ATÉ 30 DE MAIO 
 

A chamada de trabalhos para a Revista Brasileira de Políticas de Comunicação segue até o dia 30 de maio. A publicação é vinculada ao Laboratório de Políticas 
de Comunicação da Universidade de Brasília (Lapcom/UnB) e recebe artigos e resenhas enviados no prazo para submissão. Os trabalhos a serem seleciona-
dos pela revista podem ser escritos em português, inglês, espanhol ou francês. Para mais detalhes das normas da publicação, acesse o site 
www.rbpc.lapcom.unb.br. 

OPORTUNIDADE 

GOOGLE FINANCIA PESQUISAS SOBRE JORNALISMO E BASE DE DADOS 

 

O Google está financiando bolsas de estudo na Universidade de Hong Kong para estudantes de jornalismo interessados em cursar um mestrado na instituição. 
Para concorrer, é necessário ter uma formação sólida em tecnologia de computadores e ter a proposta de trabalhar com jornalismo de dados, com ênfase no de-
senvolvimento de ferramentas digitais para produção de conteúdo jornalístico.  
 
Além de estar cursando Jornalismo, é necessário que o candidato tenha um diploma em ciência da computação, ciência da informação, engenharia da informa-
ção ou ter cursado alguma disciplina relacionada a tais campos. Conhecimento em gestão de base de dados também é cobrado. Para mais detalhes, acesse o 
site  http://jmsc.hku.hk/2012/02/googlescholarship/. 

EXPEDIENTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (PPGCCOM) 

COORDENAÇÃO: MIRNA FEITOZA (COORDENADORA), GILSON MONTEIRO (VICE-COORDENADOR), MARIA EMÍLIA ABBUD (MEMBRO) E CLAUDIO CORREIA (MEMBRO) 

NÚCLEO DE APOIO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO PPGCCOM  

MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES: MIRNA FEITOZA, SUSY FREITAS E VANESSA SENA (DIVULGAÇÃO); ÍTALA CLAY,  MANUELLA DANTAS E PRISCILA RABASSA 

(EVENTOS); MARIA EMÍLIA ABBUD, NAIR LIMA E RAFAELLE LEITÃO (EDITORAÇÃO); E CLAUDIO CORREIA,  FRANCELLE DE ARAÚJO E GERNEI SANTOS (REGISTRO ACADÊMICO) 

ENDEREÇO: AV. GENERAL RODRIGO OCTÁVIO JORDÃO RAMOS, 3000, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, COROADO I - MANAUS/AMAZONAS 

REUNIÃO 

PPGCCOM REALIZARÁ REUNIÃO PARA DISCUTIR GREVE DE DOCENTES DA UFAM 
 
Na manhã desta sexta-feira (25), após o I Seminário de Acompanhamento e Avaliação do PPGCCOM, haverá reunião do colegiado do PPGCCOM para tratar 
sobre a greve dos docentes da Ufam, que teve início no dia 17 de maio. 

INTERCOM 
CURSOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO AMAZONAS UNIDOS PARA AS EDIÇÕES DO INTER-
COM EM MANAUS 
  
O lançamento da próxima edição do Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 
da Comunicação  – Intercom 2013 aconteceu na última segunda-feira, 21, na Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam) e já pode ser considerado um sucesso. Estudantes, professores e profissionais da 
área de comunicação lotaram o Auditório Eulálio Chaves. Também estiveram presentes no evento a 
diretora regional da Intercom, Maria Ataíde Malcher, e a vice-presidente da Intercom, Marialva Barbo-
sa. 
  
Dentre discursos, comemorações de alunos vencedores de prêmios na Expocom e apresentações cul-
turais, os sete coordenadores de cursos de comunicação de Manaus firmaram um acordo para a reali-
zação conjunta das edições regional e nacional do Intercom em 2013. A reitora da Ufam, Marcia Pera-
les, também esteve presente na ocasião, frisando que a instituição dará total apoio ao Intercom no ano 
que vem. 
  
A expectativa agora é que o número de trabalhos oriundos do Amazonas continue aumentando nas 
edições regional e nacional do Intercom em Manaus. Em 2012, 21 dos 43 prêmios foram conquistados 
pelo Estado no Intercom Norte, o que impulsiona ainda mais alunos e professores a participar do even-
to. 
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