ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XIV Congreso – Costa Rica, 2018
Acta de la sesión especial del Grupo Temático N°.10, “Comunicación, Tecnologia e
Desarrollo.”, realizada en San José de Costa Rica el 1 de agosto de 2018
Coordinador del Grupo Monica Franchi Carniello
Vicecoordinadores. Claudia Pilar García Corredor e Federico Beltramelli
Listado de asistentes a la sesión
Coordinador, vicecoordinadores y miembros del grupo presentes en la sesión:
(Nombre, país y correo electrónico de cada uno de los asistentes)
Coordenador e vice coordenadores
1 Monica Franchi Carniello (Brasil) monicafcarniello@gmail.com
2 Claudia Pilar García Corredor (Colombia) pigarcia@javeriana.edu.co
3 Federico Beltramelli (Uruguay) federico.beltramelli@fic.edu.uy
Ponentes
4 Gustavo Ramón Cimavedilla (Argentina) gcimavedilla@yahoo.com.ar
5 Eduardo Vilennueva Mansilla (Peru) evillan@pucp.pe
6 Moacir José dos Santos (Brasil) professormoacirsantos@gmail.com
7 Ana Isabel Zermeño Flores (México) anaz.ucol.mx
8 Débora Margarita Pérez Serna (México) debpraperez2002@yahoo.com.mx
9 Diana Patricia Lombana Herrera (Uruguay) lombana.dianapatricia@gmail.com
10 Kelly Robledo-Dioses (Peru) Kelly.robledo@udep.pe
11 Gisela Assinnato (Argentina) gisela183@gmail.com
12 María Rebeca Padilla de la Torre (México) rebeca.padilla.uaa@gmail.com
13 María Eugenia Patiño López (México) mepatino@correo.uaa.mx
14 Martín Motta (Uruguay) martin.motta@fic.edu.uy
15 Mariana Borges (Uruguay) marianaborges1189@gmail.com
16 Cecilia López (Uruguay) lopez-boronat@gmail.com
17 Mauricio Nihil Olivera (Uruguay) mauricio.nihil@fic.edu.uy
18 Claudia Kenbel (Argentina) claudiakenbel@yahoo.com.ar
19 Margoth Mena Young (Costa Rica) margomena@gmail.com
20 Maria Teresa Soto-Sanfiel (Espanha) maite.soto@gmail.com
Espectadores
21 Elia Cornello Marí (México) elia.cornelio@yahoo.com.br
22 Josir Cardoso Gomes (Brasil) josircg@gmail.com
23 Milena Lumini (Brasil) milumini@gmail.com
24 Miguel Rojas Cuadros (Peru) mrojascuadros@gmail.com
25 Andrea Solano B (Costa Rica) asolano@cenatac.cr
Participante da reunião final do GT
26 Gabriel Kaplún (Uruguay) gabriel.kaplun@fic.edu.uy
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Temas tratados en la reunión
1. Evaluación del trabajo del grupo (en general y en este congreso)
As três sessões previstas ocorreram conforme a programação. A primeira sessão,
coordenada por Monica Franchi Carniello, apresentou um conjunto de trabalhos que focava
mais no debate conceitual da tríade comunicação, tecnología e desenvolvimento, com vistas
a recuperar precedentes históricos, discutir métodos de pesquisa e refletir sobre a formação
universitária. No debate, ficou claro que o cerne da questão é refletir sobre uma comunicação
para o desenvolvimento, e que as tecnologías são um meio possível para establecer essa
interface. Ficou claro que há um conjunto de experiências com uso de tecnologías de
comunicação e informação que se tornaram objeto de estudo de pesquisas e se mostraram
ineficazes em suas propostas iniciais de participação. Situar o papel da tecnología em
processos e estruturas de comunicação favoráveis ao desenvolvimento é um dos desafíos do
grupo.
A segunda sessão foi coordenada por Federico Beltramelli. Ressalta-se que coordenador e
vice-coordenadores estiveram presentes e atuantes como debatedores em todas as sessões,
e que a alternância na condução das sessões foi uma decisão que reflete a sintonia e a gestão
democrática da equipe. O ponto central do debate foi sobre métodos para avaliação de
comunicação e desenvolvimento, considerando métodos de investigação e métodos de
interveção social.
A terceira sessão, conduzida por Claudia Pilar García Corredor , foi marcada pela
apresentação de artigos que introduziram um novo debate ao GT, a questão da comunicação
da ciencia. O tema esteve presente em dois trabalhos, mas norteou as discussões. Nota-se
que a descrição do GT foi revista de maneira a inserir tal temática em seu escopo.
Uma das características do GT é o fato de todas as sessões permitirem, por sua
organização do tempo, amplo debate sobre o que foi exposto pelos pesquisadores, que é o
aspecto mais proveitoso da reunião de investigadores propiciada por um evento científico.
O último dia, com o debate de fechamento, chegou a atraer espectadores que estavam em
outras salas que optaram por integrar o debate.
No fim da última sessão foi feita a reunião de encerramento, com a presença de
Gustavo Ramón Cimavedilla, primeiro coordenador e idealizador do GT e eleito presidente
da ALAIC, e de Gabriel Kaplún, diretor cient~ifico da associação. A missão de repensar o GT,
seu escopo e sua atuação foi claramente assumida pelos atuais coordenadores e
participantes do grupo. Uma das propostas foi de rever o nome do grupo e dar mais ênfase
para a vertente que se abriu da comunicação da ciência. Outro ponto de atenção foi a possível
sobreposição temática de alguns grupos, bem como a possibilidade de realização de sessões
conjuntas entre os GTs. Os coordenadores do GT entendem que o debate da comunicação
para o desenvolvimento seja a linha guía do grupo, e se comprometeram a refletir sobre o
futuro do grupo, a partir da sua trajetória e das posibilidades propostas pela coordenação
geral da ALAIC.
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2. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
Como ações concretas definidas como prioritárias para o grupo, foram acordados os
seguintes itens:
a) Os coordenadores conduzirão um estudo sobre a trajetória do grupos, com o intuito
de identificar o foco dos trabalhos apresentados, marco teórico, opções
metodológicas, objetos de estudo e perfil acadêmico dos participantes. Tal estudo
fundamentará o debate sobre as perspectivas futuras do grupo. Os resultados serão
apresentados em relatório a ser compartilhado com a comunidade acadêmica.
b) Será realizado um dossiê temático com foco em Comunicação e Desenvolvimento,
com chamada de trabalhos aberta à comunidade científica, a ser editado e publicado
na Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, ISSN 1809-239X,
classificada como A2 no sistema Qualis Capes. A publicação será feita no segundo
semestre de 2019.
c) Intenciona-se fazer a edição de um livro também com foco em Comunicação e
Desenvolvimento. Os coordenadores vão verificar junto às editoras de suas
respectivas universidades as condições de pubicação, para então dar sequência e
estruturar o projeto editorial do livro.
3. Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores (si corresponde)
Coordinadores propuestos – votos recibidos por cada uno
(Nombre, universidad, país y mail de cada candidato)
Não se aplica. As eleições foram realizadas no ALAIC 2016, no México.
Vicecoordinadores propuestos – votos recibidos por cada uno
(Nombre, universidad, país y mail de cada candidato)
Não se aplica. As eleições foram realizadas no ALAIC 2016, no México.
Propuesta final de coordinador y vicecoordinadores
(Nombre, universidad, país y mail de cada uno de los propuestos por el grupo)
Não se aplica. As eleições foram realizadas no ALAIC 2016, no México.
4. Comentarios, observaciones
..................................................................................................................................
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Monica Franchi Carniello - Coordinadora del GT

Claudia Pilar García - Vicecoordinadora del GT

Federico Beltramelli - Vicecoordinador del GT
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