Grande ABC recebe Simpósio Internacional de Comunicação
Evento destaca estudos ligados à memória e ocorre em parceria entre
universidades do Brasil e do México.
10/03/2015
Na última semana de abril, o Grande ABC receberá pesquisadores do México, de
Portugal, da Espanha e de instituições brasileiras, como a Universidade de São Paulo (USP) e
a Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ). Eles participarão de uma série de atividades
que integram o Simpósio Internacional de Comunicação e Cultura.
O evento é organizado em uma parceria entre Programas de Pós-Graduação da USCS
(Universidade Municipal de São Caetano do Sul), da UMESP (Universidade Metodista de São
Paulo), da UNIP (Universidade Paulista) e da mexicana Universidad de Colima (UCOL).
Também compõe o conjunto de organizadores, a Fundação Pró-Memória de São Caetano do
Sul (FPM).
“O Simpósio, ao reunir programas de Pós-Graduação do Brasil e do exterior que
mantêm estudos voltados especificamente para a discussão acerca da memória no campo da
comunicação, procura estimular a pesquisa e a troca de experiências na área, assim como
propiciar um aprimoramento teórico-metodológico de conceitos como memória, cultura e
narrativas orais”, explica a professora da USCS, Dra. Priscila Perazzo, coordenadora do Núcleo
de Pesquisa Memórias do ABC que, desde 2003, desenvolve estudos relacionando
comunicação, cultura, memória e história oral.
Além dos pesquisadores já convidados e dos representantes das instituições
organizadoras que comporão as mesas de discussão, o Simpósio também abrirá espaço para
apresentação de trabalhos. Ao todo, foram submetidos 180 trabalhos, que já estão sendo
avaliados. A divulgação dos trabalhos aceitos ocorrerá até o final de março. Entre eles, foram
submetidos textos da Argentina, México e Portugal. A organização recebeu trabalhos até o dia
8/3, mas as inscrições para participação vão até 24/4.
O Simpósio ocorre nos dias 28 e 29 de abril, das 8h às 19h, na USCS (Campus
Centro). Porém, no dia 27 de abril, das 9h às 17h, haverá um colóquio na UMESP (Campus
Rudge Ramos), com o tema: “Nos caminhos da investigação científica”. Já no dia 30 de abril,
das 9h às 17h30, também na USCS, serão realizadas oficinas sobre alguns dos temas
debatidos. Os valores do ingresso e o formulário de inscrição para as atividades estão
disponíveis no link http://simposiocomunicaca.wix.com/memoriaehistoriaoral.

Serviço:
Simpósio Internacional Comunicação e Cultura: aproximações com Memória e História Oral.
28 e 29/04 na Universidade Municipal de São Caetano do Sul (Campus Centro),
Rua Santo Antônio, 50, Centro, SCS.
Inscrições até 24/4.
Mais informações: http://simposiocomunicaca.wix.com/memoriaehistoriaoral

Outras atividades relacionadas:
- Colóquio “Nos caminhos da investigação científica”: 27/04 na Universidade Metodista de SP
(Campus Rudge Ramos), Rua Alfeu Tavares, 149, Rudge Ramos.
- Oficinas: 30/04, também na Universidade Municipal de São Caetano do Sul-USCS (Campus
Centro).
Ingressos:
Participantes com apresentação de trabalhos aceitos:
Estudantes (graduação, mestrado e doutorado): R$ 50,00.
Profissionais, professores e pesquisadores: R$ 150,00.
Participantes sem apresentação de trabalhos:
Estudantes (graduação, mestrado e doutorado): R$ 30,00.
Profissionais, professores e pesquisadores: R$100,00.
Obs.: a taxa de inscrição permite a participação em todas as atividades do evento (colóquio,
reunião científica e oficinas).
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