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Informativo Maio/2013 
  

Prezados colegas, 
  
Encerrou-se na última sexta-feira, dia 10 de maio, o V Congresso da Associação 
Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política (Compolítica). Os anais do 
encontro (ISSN 2236-6490) já estão disponíveis no endereço a seguir: Anais do V 
Congresso da Compolítica. Destacamos, entre as novidades: 
  
1. A fundação jurídica da Associação, ocorrida na Assembleia Geral, realizada na 
UFPR no dia 9/5, em que se elegeu a nova diretoria para o biênio 2013-2015, tendo 
como membros Alessandra Aldé (presidente), Luis Felipe Miguel (vice-presidente) e 
Francisco Jamil Marques (secretário-executivo), e também o Conselho Fiscal com 
os membros Fernando Azevedo (Titular), Fabro Steibel (Titular), Sivaldo Pereira da 
Silva (Titular), Kelly Prudêncio (Suplente), Wilson Gomes (Suplente) e Vera Chaia 
(Suplente). A Compolítica passa a contar com um endereço para sua sede, junto ao 
PPGCom da UERJ (Rua São Francisco Xavier, 524, 10º andar, sala 10.121, bloco 
F, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20550-900). 
  
2. A atribuição do Prêmio Compolítica aos melhores trabalhos de conclusão de 
mestrado e doutorado, com os seguintes vencedores: 

 Melhor tese: "Participação política, internet e competências infocomunicacionais: 
estudo com organizações da sociedade civil de Salvador", de Jussara Freire, 
UFBA, orientada por Othon Jambeiro. 

 Melhor dissertação: "O presente da memória: usos do passdo (re)construção da 
identidade do jornal Folha de São Paulo entre o 'Golpe de 1964' e a 'ditabranda'", 
de André Bonsanto Dias, da UFPR, orientado por Sérgio Luiz Gadini. 

 Dissertação - menção honrosa: "Entre tempos e tensões: o debate mediado sobre a 
Lei Maria da Penha (2001-2012)", de Rayza Sarmento, UFMG, orientada por 
Ricardo Fabrino Mendonça. 

 Dissertação - menção honrosa: "Direitos Humanos e suas justificativas na mídia: o 
caso do PNDH-3", de Vanessa Veiga de Oliveira, UFMG, orientada por Rousiley 
Maia. 

3. O lançamento do Diretório de Teses e Dissertações em Comunicação Política, 
que também já está disponível no site. 
 
4. A Revista Compolítica está com chamadas abertas em fluxo contínuo e prepara 
agora a sua 6ª Edição Vol.3 nº 1. 
 

  

http://www.compolitica.org/home/?page_id=1100
http://www.compolitica.org/home/?page_id=1100
http://compolitica.org/diretorio/index.php/diretorio
http://compolitica.org/revista/index.php/revista
http://compolitica.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=fh8LBktXAEVSUQM=


5. A abertura para filiação de sócios, que se deu no próprio encontro, poderá ser 
feita também a distância. A Assembleia definiu valores diferenciados para a 
anuidade dos membros: R$ 150,00 para sócio sênior (doutores) e R$ 80,00 para 
sócio júnior (outros pesquisadores). A partir de 27/5, novos sócios devem ser 
indicados por membros já filiados. 
 

  
Mais detalhes no site oficial da Compolítica ou através do email 
<secretaria@compolitica.org>. 
  
  
Saudações, 

Alessandra Aldé 

Luis Felipe Miguel 
Jamil Marques 
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