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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Abrapcorp 2010 apresenta monografias e
pesquisas científicas

» JORNALISMO

‘Som Brasil Bonito’ estreia na
Itapema FM
» PUBLICIDADE

Congresso brasileiro reúne personalidades internacionais e estimula corporação acadêmica

Young Lions 2010 escolhe
vencedor nesta tarde

Com o tema ‘Comunicação Pública: Interesses Públicos Privados’, ocorre de 20 a 22 de maio o IV
Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e Relações Públicas (Abrapcorp 2010).
Tendo por local a Famecos e em parceria também com a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Fabico/Ufrgs), o evento vai reunir seis Grupos Temáticos
(GTs Abrapcorp), conferencistas internacionais e painelistas, além do III Fórum de Debates sobre
Comunicação Organizacional e Relações Públicas.

» PUBLICIDADE

Purple completa um ano com
mais parcerias
» COMUNICAÇÃO

Intercom Sul começa na próxima
segunda-feira, na Feevale
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O congresso, voltado exclusivamente aos alunos de graduação, conta com oficinas e com o ‘Espaço para
Iniciação Científica’, que apresenta o resultado de pesquisas científicas e trabalhos monográficos. Além
de promover o diálogo entre academia e mercado de comunicação, ele aproxima estudiosos brasileiros
e internacionais ligados ao setor, como forma de estimular acordos bilaterais de corporação acadêmica.
Ao longo dos dois dias serão apresentados os seguintes Grupos Temáticos: GT 1 – ‘História, teoria e
pesquisa em Relações Públicas’ é coordenado pela professora Maria Aparecida Ferrari. O GT 2 –
‘Processos, políticas e estratégias em comunicação organizacional’ conta com a coordenação da
professora Cleusa Andrade Scroferneker. O GT 3 – ‘Comunicação digital, inovação tecnológicas e os
impactos nas organizações’ é coordenado pela professora Elisabeth Corrêa Saad.
O 'GT 4 - Estudos do discurso, da imagem e da identidade organizacionais' está sob a coordenação do
professor Luiz Carlos Assis Iasbeck. O GT 5 – ‘Relações Públicas comunitárias, comunicação no terceiro
setor e responsabilidade social’ foi organizado pelo professor Márcio Simeone Henriques. O GT 6 –
‘Comunicação pública, governamental e política’ está sob a coordenação da professora Ana Lúcia
Coelho Romero Novelli. Iniciação Científica - O Espaço 'Iniciação Científica - Projetos de Pesquisas em
Comunicação Organizacional e Relações Públicas' é coordenado pela professora Celsi Bönstrup Silvestrin
(Ufpr).
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