Convocatória

V Escola de Verão da ALAIC
A pesquisa em comunicação na América Latina
Miradas críticas à informação e à comunicação
Montevidéu, 18 a 25 de março de 2018
O que é a Escola de Verão?
A Escola de Verão da ALAIC (EV-ALAIC) tem como objetivo principal promover apoio para estudantes de
pós-graduação (mestrado e doutorado), por meio de debates e oficinas de discussão teórico-metodológica,
para a realização de seus projetos de dissertação e tese. Os resultados esperados são:




Contribuir para o aperfeiçoamento dos projetos de pesquisa dos participantes através do diálogo com
os especialistas nacionais e internacionais e com outros estudantes.
Promover o debate internacional e interdisciplinar em torno aos temas escolhidos, assim como o
intercâmbio e a cooperação entre estudantes, docentes, pesquisadores e programas de pós-graduação
das universidades participantes da EV-ALAIC.
Divulgar os trabalhos mais bem avaliados através de um livro ou revista, por via impressa ou digital.

Nesta quinta edição poderão participar pós-graduandos com projetos de teses e dissertações orientados ao
campo da comunicação e também à ciência da informação. Para comprovação de participação e
integralização de créditos, será emitida a certificação correspondente por 30 horas presenciais e outras trinta
para a preparação do artigo. Para o registro nos respectivos programas de pós-graduação se sugere a inclusão
com o nome de “A pesquisa em comunicação na América Latina”.
As atividades principais da EV-ALAIC estão relacionadas abaixo:
1) Seminários no período da manhã integrados por professores nacionais e internacionais convidados, cuja
temática será estabelecida em função dos interesses de pesquisa dos participantes e propostas do comitê
organizador. A participação dos acadêmicos nos debates poderá acontecer de maneira presencial ou a
distância. Durante os seminários, haverá um diálogo com todos os participantes. Tais seminários também
podem contar com a participação não só dos cursistas, como outras pessoas interessadas.
2) Grupos de Trabalho e oficinas vespertinos, coordenados por professores, nas quais os participantes vão
compartilhar e debater seus projetos de dissertação e teses e vão receber contribuições para enriquecê-los. Os
Grupos de Trabalho e oficinas poderão ser agrupados por afinidades temáticas e trabalhar com distintos eixos
teóricos ou metodológicos em cada dia da Escola de Verão. As atividades também vão levar em conta textos
breves preparados pelos estudantes a partir de orientações estabelecidas previamente.
3) Espaços de convivência e intercâmbio entre estudantes e docentes, visitas a experiências de interesse para
os participantes (meios de comunicação, experiências comunitárias, grupos de pesquisa).
4) Finalizada a fase presencial, os estudantes vão preparar um artigo sobre a temática de seu projeto de tese
ou de dissertação, incorporando os aportes da Escola. Os trabalhos serão avaliados pelo comitê organizador
com o apoio de outros professores convidados, que vão determinar a aprovação ou não dos mesmos e a
publicação dos que considerem que tenham um nível adequado para isso.

Requisitos e prazo para apresentação de candidaturas
Os estudantes de pós-graduação interessados em participar da EV-ALAIC deverão apresentar, até 15 de
novembro de 2017:
•
•

Um CV resumido de até 2.000 palavras, incluindo matérias e outros cursos de pós-graduação
realizados e níveis de domínio do espanhol e do português categorizados em alto, médio ou baixo;
Um resumo do seu projeto ou anteprojeto de dissertação ou de tese de até 2 mil palavras incluindo:
1. Apresentação do tema, problema e/ou pergunta(s) de pesquisa. 2. Principais antecedentes e
referências teórico-conceituais. 2. Objetivos e metodologia proposta. 3. Resultados esperados. 4.
Referências bibliográficas.

Estes documentos poderão ser apresentados em espanhol ou em português, em Arial 12, espaço 1,5 em
arquivos .doc, .odt ou .rtf, espaço simples, que devem ser enviados para: escueladeverano.alaic@fic.edu.uy
Com base nesta documentação, o comitê organizador selecionará até um máximo de 50 participantes, com
uma quota para pós-graduandos uruguaios. Haverá prioridade para os integrantes de pós-graduação das
instituições que fazem parte da Rede de Universidades EV-ALAIC. A lista de selecionados será publicada até
30 de novembro de 2017.
Custos e benefícios
As atividades da Escola não terão custos para os pós-graduandos selecionados. Será oferecido alojamento
solidário em domicílio de pós-graduandos locais e almoço gratuito na cantina da FIC para os participantes
estrangeiros mais bem qualificados no processo de seleção. Os demais podem localizar ofertas de
hospedagem em portais especializados, tais como Booking, Airnb, etc. É possível encontrar hospedagem
perto da FIC e em caso de necessidade de transporte, o deslocamento, por exemplo, do centro de Montevidéu
até a FIC custa cerca de um a sete dólares (ônibus ou táxi). Os almoços na cantina da FIC ou em lugares
próximos têm um custo entre 7 e 12 dólares. Mais informações estão disponíveis em: www.fic.edu.uy,
www.universidad.edu.uy y www.montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/turismo.
Em todos os casos, o deslocamento até Montevidéu está a cargo de cada estudante com os apoios que
conseguir encontrar em seus programas de pós-graduação e/ou entidades de apoio científico. Para contribuir
com tais solicitações, a organização da EV-ALAIC pode enviar uma carta de aceitação formal.
Organização e apoios
Organizam: Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação (ALAIC), Faculdad de
Información y Comunicación - Universidad de la República, Uruguai (FIC-UdelaR)
Comité organizador: Federico Beltramelli, Paulina Szafran, Eduardo Alvarez Pedrosián, Eduardo Alonso,
Gabriel Kaplún (FIC-UdelaR), Fernando Oliveira Paulino (Universidade de Brasilia), Susana Morales
(Universidad Nacional de Córdoba) e Gustavo Cimadevilla (Universidad Nacional de Río Cuarto,
Argentina).
Promove a Rede de Universidades EV-ALAIC: Universidade de Brasília, Universidade Federal de Sergipe,
Universidade Federal de Rio Grande do Norte, Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal de
Santa Catarina, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Puerto Rico, Universidad Católica Andrés
Bello (Venezuela), Universidad Andina Simón Bolívar (Bolivia), Universidad de la Frontera (Chile).
Apoiam: Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma de Aguascalientes (México),
Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina), Intercom, SBPJor, Escola Nacional de Administração
Pública (Brasil), Simon Fraser University, Université du Québec à Montréal (Canadá), UNESCO, UNICEF.
Alguns dos professores participantes nas edições anteriores da EV-ALAIC: César Bolaño, Fernando Oliveira
Paulino, Guilherme Canela, Janara Sousa, Elen Geraldes, Liziane Guazina, Murilo Ramos, Luiz Martino,

Luiz Gonzaga Motta, Priscila Monteiro Borges, Danilo Rothberg, Iluska Coutinho, Kenia Maia, Rogério
Christofoletti, Fábio Pereira (Brasil); Gustavo Cimadevilla, Susana Morales, Paulina Emanuelli (Argentina);
Delia Crovi, Marilú Garay (México); Carlos Arroyo, Erick Torrico (Bolívia), Gabriel Kaplún (Uruguai),
Esmeralda Villegas (Colombia), Carlos del Valle (Chile); Cindy Campos (Peru), Andrés Cañizales
(Venezuela), Katherine Reilly (Canadá), Eliseo Colón (Puerto Rico), Joseph Straubbar (EUA), Vaia Doudaki
(Suécia), Nico Carpentier (Bélgica).

