VII Escola de Verão da ALAIC
Pesquisa crítica da Comunicação na América
Latina
Lima, 2 a 6 de Março de 2020
Convocatória
A Pontifica Universidade Católica do Peru (PUCP), mediante de sua Faculdade de Ciências e Artes da
Comunicação, será sede, em 2020, da VII edição da Escola de Verão Pesquisa Crítica da Comunicação na
América Latina cuja parte presencial acontecerá em sua sede, na cidade de Lima, dos dias 2 a 6 de março
de 2020.

¿O que é a Escola de Verão?
A Escola de Verão (EV) é uma iniciativa acadêmica da Associação Latino-americana De
Investigadores da Comunicação (ALAIC) e de uma Rede de Universidades da região cujo objetivo
principal é apoiar estudantes de pós-graduação (Mestrado e Doutorado) através de mesas
temáticas e de oficinas de discussão teóricas-metodológicas para o aprimoramento das
dissertações
e
teses.
Os
resultados
esperados
são:
•
•
•

Contribuição para a melhoria dos projetos de pesquisa dos participantes através do diálogo com
especialistas nacionais e internacionais junto com outros pesquisadores.
Promoção do debate internacional e interdisciplinar em torno dos temas elegidos, assim como o
intercâmbio e a cooperação entre os estudantes, docentes, pesquisadores e programas de pósgraduação das Universidades da Rede.
Divulgação impressa e digital dos trabalhos mais bem-conceituados da Escola.

A parte presencial da Escola de Verão dura 5 dias (de segunda-feira a sexta-feira) onde
acontecerão mesas de atualização matutinas e oficinas teóricas-metodológicas com
modalidades.

¿Para quem a EV é indicada?
Na VII edição da Escola de Verão poderão participar alunos de pós-graduação com pesquisas
sobre o campo da Comunicação de países que tenham programas de Mestrado e de Doutorado
na especialidade. Os participantes serão pós-graduandos em fase de realização de tese. Os
estudantes que já finalizaram a redação de suas teses não poderão participar.
As mesas temáticas, no entanto, serão abertas a outros interessados.

Requisitos e prazos de inscrição
Os alunos de pós-graduação interessados em participar deverão apresentar até dia 15 de dezembro de
2019 suas inscrições que devem incluir:
•

Um currículo de até 1.000 palavras com indicação do programa de pós-graduação cursado e seu
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•

nível de domínio do espanhol e do português (alto, meio, baixo).
Um resumo de sua linha de pesquisa de até 2.000 palavras que deve
incluir: 1. A apresentação do tema, problemática e/ou problemáticas de
investigações. 2. Principais antecedentes e referencias teóricosconceituais. 3. Objetivos e metodologia proposta. 4. Resultados
esperados. 5. Breve estado da arte 6. Referencias bibliográficas.

Estes documentos poderão ser apresentados em espanhol ou em português, na fonte Arial 12,
em arquivo .doc, .odt ou .rtf com entrelinha simples. Eles deverão ser enviados para o e-mail da
Secretária da Escola: Patricia Berrocal (pberrocal@pucp.pe) até a data indicada acima.
O Comitê Organizador selecionará no máximo 50 participantes e disporá de uma cota para
participantes locais. Terão prioridades neste processo os alunos de pós-graduação da Rede de
Universidades que apoia a Escola. Os resultados da seleção serão comunicados até o dia 23 de
dezembro de 2019.

Custos e benefícios
As atividades da Escola não serão cobradas para os alunos selecionados.
Os alunos terão que cobrir os custos de deslocamento até LIMA, além da estadia e alimentação. A
PUCP/ALAIC enviará notas de aceite formais aos participantes selecionadas para que possam
utilizá-las quando for necessário.
A PUCP proporcionará as informações necessárias sobre alojamento, alimentação e transporte
local e oferecerá Coffee Break entre as atividades previstas.
A PUCP oferecerá um programa de bolsas de apoio para cobrir os custos de alimentação e estadia
para um número restrito de participantes. Aqueles que dependem desse apoio para participar da
Escola de Verão deverão explicitá-lo em sua inscrição.

Certificados
A Escola de Verão emitirá as seguintes certificações:
-

Certificado de presença aos alunos que estarão presentes nas atividades da fase presencial da
Escola com uma carga horária acadêmica de 30 horas acadêmicas.
Certificado de aprovação aos alunos que após completarem as atividades da Escola, apresentarem
até o final de abril de 2020, um artigo acadêmico sobre o tema da sua linha de pesquisa. Serão
creditadas 60 horas acadêmicas.
Certificado de presença aos inscritos que tenham completado pelo menos 80% de nas mesas
matutinas da Escola.

Comitê Organizador:
Celia Rubina (PUCP), Eduardo Villanueva (PUCP), Jacqueline Fowks (PUCP), Guillermo Vásquez (PUCP)
Luis Olivera (PUCP), Hugo Aguirre (PUCP) ; Gustavo Cimadevilla, Gabriel Kaplún, Tanius Karam, Sandra
Osses, Daniela Monje y Fernando Oliveira Paulino (ALAIC).
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Promove a Rede de Universidade EV-ALAIC
Universidad de Brasília, Universidad Federal de Sergipe, Universidad Federal de
Rio Grande do Norte, Universidad Estadual Paulista, Universidad 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) y Universidad de la República
(Uruguay).

Apoio:
Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma de Aguascalientes (México), Universidad Nacional
de Río Cuarto (Argentina), Intercom, SBPJor, , Simon Fraser University, Université du Québec à Montréal
(Canadá) y UNESCO

Alguns professores convidados nas edições anteriores da EV-ALAIC
César Bolaño, Fernando Oliveira Paulino, Guilherme Canela, Murilo Ramos, Luiz Martino, Luiz Gonzaga
Motta, Danilo Rothberg, Josenildo Guerra y Rogério Christofoletti (Brasil); Gustavo Cimadevilla, Susana
Morales y Daniela Monje (Argentina); Delia Crovi y Marilú Garay (México); Erick Torrico y Carlos Arroyo
(Bolivia), Gabriel Kaplún (Uruguay), Sandra Osses (Colombia), Carlos del Valle (Chile); Eduardo Villanueva
y Cindy Campos (Perú), Andrés Cañizales (Venezuela), Katherine Reilly (Canadá), Eliseo Colón

(Puerto Rico), Joseph Straubhaar (Estados Unidos), Vaia Doudaki (Grécia) y Nico Carpentier
(Bélgica).
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