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Um dos pensadores mais influentes da França na atualidade, o sociólogo Michel
Maffesoli, professor na Universidade de Sorbonne - Paris V e diretor do Centro de
Estudos sobre o Atual e o Quotidiano (CEAQ), receberá o título de Doutor Honoris
Causa pela PUCRS na próxima terça-feira, 3 de novembro. Maffesoli, conhecido por
suas análises sobre a pós-modernidade, o imaginário, o quotidiano e pela
popularização do conceito de tribo urbana, receberá a honraria às 10h30min no
auditório do prédio 9, no Campus Central da Universidade (avenida Ipiranga, 6681 - Porto Alegre).
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Estarão presentes autoridades da administração superior, além de alunos e professores.
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O sociólogo francês, conhecido pesquisador na Europa, Ásia e América Latina, é referência nas
Faculdades de Comunicação. É considerado o teórico da comunicação e do laço social na pósmodernidade e um autores franceses contemporâneos mais traduzidos no Brasil, com cerca de 21
livros publicados por editoras brasileiras. Também se tornou uma espécie de representante da
cultura brasileira na França.
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A proposta do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Faculdade de Comunicação
Social (Famecos) se dá ainda no ano da França no Brasil. O título de Doutor Honoris Causa é
concedido à personalidade que tenha se distinguido pelo saber ou pela atuação em prol das artes,
das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. Trata-se da
distinção honorífica de maior reconhecimento acadêmico de uma universidade, outorgado a quem
reconhecidamente reúne tantas virtudes.
Pensador realiza palestra
O sociólogo francês abordará na mesma data, às 19h, o tema "Auguste Comte, pensador da pósmodernidade: o Grande Ser e a cibercultura", durante a abertura do Seminário Internacional da
Comunicação. O evento debaterá as transformações que as tecnologias da comunicação provocam
na cultura e na sociedade contemporânea. Informações pelo site LINK.
Assessoria de Comunicação Social - PUCRS / ASCOM
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