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Você está recebendo a primeira edição do boletim eletrônico do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação 
(PPGCCOM). Este informativo é um dos produtos da Comissão Permanente de Divulgação do Núcleo de Apoio à Produção Cientí-
fica, que tem por finalidade promover o relacionamento e a comunicação com os públicos interno e externo do programa. De perio-
dicidade semanal, apresentará as principais notícias das agências de fomento e de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), além 
de entrevistas com coordenadores e as principais ações do programa. 
  
No início deste ano, o colegiado do PPGCCOM aprovou a criação do Núcleo de Apoio à Produção Científica, instância que servirá 
de apoio à coordenação. Organizado a partir de quatro Comissões Permanentes (Divulgação, Editoração, Eventos e Registros 
Acadêmicos), o núcleo é constituído por professores e alunos que desenvolverão atividades voltadas à divulgação de iniciativas, 
publicação dos conhecimentos gerados no programa, organização de reuniões científicas, registro e monitoramento da produção 
técnica-científica. 
  
Desejamos uma boa leitura e até a próxima edição! 

CONQUISTA 
PPGCCOM GANHA NOVO ESPAÇO NA UFAM  
 
As novas salas destinadas ao PPGCCOM foram apresentadas à coordenação do programa na manhã de quinta-
feira, 3. Localizadas no Bloco Mário Ypiranga Monteiro, no Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade 
Federal do Amazonas (ICHL/Ufam), o espaço comportará a secretaria do programa, uma sala de estudos e consul-
ta às dissertações e a sala da coordenação.  
 
A data de inauguração oficial do bloco ainda não foi decidida, mas até meados de maio o layout das salas será 
definido. Além da secretaria, o PPGCCOM e o Departamento de Comunicação (Decom) também possuirão salas 
de aula nesse novo bloco, que conta ainda com um auditório. 

DEFESA 
MESTRANDA DO PPGCCOM DEFENDERÁ DISSERTAÇÃO SOBRE ATIVISMO NO CIBERESPAÇO 
 
A mestranda Maurília de Souza Gomes realizará a defesa de sua dissertação na quarta-feira, 23 de maio, às 15h, no Auditório Rio Negro. O trabalho, intitulado 
“Ativismo e ciberespaço: a inserção dos movimentos sociais nas redes on-line”, foi realizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazo-
nas (Fapeam) e aborda as táticas de mobilização a partir do ambiente virtual, analisando como os movimentos sociais em Manaus utilizam a rede em suas estraté-
gias de comunicação.  Leia Mais. 

EVENTOS 
AMAZONAS SE PREPARA PARA EDIÇÕES DO INTERCOM 
 
A edição regional do Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom Norte) contará com a presença maciça de trabalhos 
do Amazonas neste ano. O coordenador do curso de Jornalismo da Ufam, professor Allan Rodrigues, informou que só para a Exposição da Pesquisa Experimental em 
Comunicação (Expocom), são 18 papers oriundos da instituição. Leia Mais. 
 
SEMINÁRIOS DISCUTEM PESQUISA EM COMUNICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPGCCOM 
 
O PPGCCOM realiza no próximo dia 24 de maio, na Sala de Reuniões do ICHL/UFAM, o I Seminário de Pesquisa Avançada em Comunicação e o I Seminário de 
Acompanhamento e Avaliação, reunindo professores, alunos e egressos do PPGCCOM. Leia mais. 
 
ENCONTRO ANUAL DA COMPÓS 
 
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCCOM) promove mais um encontro anual, a XXI Compós, nos dias 12 a 15 de junho, 
em Juiz de Fora (MG). Os interessados em participar podem realizar inscrição até o dia 31 de maio. As inscrições custam $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. Para mais informações, aces-
se a página da Compós. 

ASSISTÊNCIA 
UFAM VIABILIZA IDA DE ALUNOS A EVENTOS CIENTÍFICOS 
 
O Portal da Ufam divulgou recentemente a criação de programa destinado à concessão de passagens e diárias para alunos que desejam apresentar trabalhos em 
eventos científicos fora de Manaus. O Programa de Apoio à Participação de Discentes em Eventos Científicos, Tecnológicos e Culturais (Pectec) cobrirá gastos como 
passagem, hospedagem, alimentação e transporte pelo período da atividade. Leia mais. 

OPORTUNIDADE 
PPGCOM DA UERJ LANÇA EDITAL PARA DOUTORADO 
 
O Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Comunicação Social da UERJ abre seleção para sua primeira turma de Doutorado em Comunica-
ção, a ser iniciada em agosto deste ano. As inscrições vão de 16 de abril a 16 de maio. A Área de Concentração do programa é Comunicação Social e tem por objeti-
vo propiciar um espaço para a pesquisa e reflexão sobre o fenômeno comunicacional no entrecruzamento de três dimensões tidas aqui como fundamentais: a constru-
ção e difusão das mensagens midiáticas, as repercussões culturais e materiais das tecnologias de comunicação e informação, especialmente as chamadas "novas 
tecnologias", e o espaço urbano como locus fundamental da comunicação massiva e gerador de representações sócio-culturais. São duas as linhas de pesquisa dis-
poníveis: "Cultura de Massa, Cidade e Representação Social" e "Tecnologias de Comunicação e Cultura". Para mais detalhes, acesse o Edital 2012. 
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