IBERCOM 2011: Memoria do XII Congreso Iberoamericano de Comunicación,
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, 2012, 216 p.
Esse livro reúne os trabalhos apresentados no XII Congreso Iberoamericano de Comunicación,
promovido pela Associação Ibero-Americana de Comunicação (Assibercom), pela Asociación
Boliviana de Investigadores de la Comunicación (Aboic) e pela Fundación Universidad Privada
de Santa Cruz de la Sierra (Upsa). O congresso aconteceu entre os dias 10 e 12 de novembro de
2011, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, marcando os 25 anos dos “Encontros Ibercom”,
cuja primeira edição foi realizada em 1986, pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares
da Comunicação (Intercom), em pareceria com a Escola de Comunicações e Artes da Universidade
de São Paulo (ECA-USP)
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Publicaciones

Revista Organicom

“Comunicação e Saúde”
Edição dupla 16-17 – jan-dez 2012

Edição especial – 2012 da Organicom – Revista Brasileira de Comunicação
Organizacional e Relações Públicas.
O presente dossiê, por sua excelente qualidade e relevância para a área da Saúde e
da Comunicação, será de grande utilidade para os interessados nesta temática.
A revista, publicada em formato digital, pode ser acessada através do site
www.revistaorganicom.org.br, para download no computador ou
em dispositivos móveis.

Singulares e emblemáticas são as reflexões enfeixadas na presente coletânea que comparam distintos
modelos de sistemas comunicacionais, conceituam o fenômeno complexo da diversidade cultural
e, ainda, ganham interesse e suscitam controvérsias sobre a pós-graduação em comunicação e as
políticas científicas e tecnológicas, e de produção e difusão na Ibero-América. Esta obra suscita o
debate e contribui para estreitar o diálogo e os esforços com o objetivo de construir um espaço
identitário ibero-americano do conhecimento científico das ciências de comunicação. É este um
dos grandes desafios da Confederação Ibero-Americana de Associações Científicas e Acadêmicas
de Comunicação (Confibercom).
Distribuição gratuita – ECA-USP - SOCICOM
Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443, bloco 22, sala 25, Cidade Universitária
São Paulo SP - 05508-900 - Brasil - Tels.: 3091 8204
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CIeNCIAS DE LA
COMUNICAciÓn
A comunidade científica latino-americana possui
extensa e rica produção científica na área de comunicação, que necessita ser divulgada em espaço
democrático e possibilite a troca e o debate de
idéias. Lançada em outubro de 2004, durante o
VII Congresso Latinoamericano de Ciencias de la
Comunicación em La Plata, Argentina, a Revista

Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación
propõe-se a atender esta necessidade, promovendo a difusão, democratização e o fortalecimento da Escola Latino-americana de Comunicação, contribuindo para o desenvolvimento
integral da sociedade e ampliando o diálogo
com a comunidade acadêmica mundial.

FAÇA SUA ASSINATURA
Para efetuar a assinatura anual da Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, com
direito ao recebimento de dois exemplares, basta preencher a ficha de assinatura com seus dados
pessoais e enviar para o nosso Tel/FAX. (55 11) 3091-2949. O valor da assinatura é de U$ 25 (vinte
e cinco dólares) mais taxa de postagem (sob consulta). O pagamento da assinatura e da postagem
podem ser realizados via depósito bancário para a ALAIC no Banco do Brasil, agência 3559-9, conta
corrente 6983-3 e o comprovante de depósito também deve ser enviado por fax para (11) 3091-2949.
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A comunidade científica latino-americana possui extensa e rica produção científica na
área de comunicação, que necessita ser divulgada em espaço democrático e possibilite
a troca e o debate de idéias. Lançada em outubro de 2004, durante o VII Congresso
Latinoamericano de Ciencias de la Comunicación em La Plata, Argentina, a Revista

Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación propõe-se a atender esta necessidade,
promovendo a difusão, democratização e o fortalecimento da Escola Latino-americana
de Comunicação, contribuindo para o desenvolvimento integral da sociedade
e ampliando o diálogo com a comunidade acadêmica mundial.
Os exemplares estão disponíveis online no site:

http://alaic.net/revistaalaic/
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