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Duas linhas de pesquisa
caracterizam com maior
especificidade as pesquisas
desenvolvidas no âmbito do
Programa. São elas: Mídias
e Processos de Significação
e Mídias e Processos
Socioculturais.
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O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação
da Universidade do Vale do Rio do Sinos, Unisinos, comemorou
dez anos de existência em 2004 como um dos poucos programas
de pós-graduação da área no Brasil com nota máxima para curso
nacional (nota 5) na última avaliação da Capes, Coordenadoria
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. Inicialmente
um curso de mestrado em Semiótica, o Programa adquiriu seu
formato e proposta atuais nos últimos anos da década de 1990,
com a adoção dos processos midiáticos como área de concentração. Desde então, o PPG-CC da Unisinos caracteriza-se pela
investigação do conjunto de práticas comunicacionais, pertencentes ao campo das mídias, que operam segundo diferentes
linguagens. Para isso, utiliza dispositivos como jornal, televisão,
rádio, fotografia, publicidade, revista, produção editorial, produção eletrônica, comunicação organizacional, vídeo e outros
processos emergentes. Duas linhas de pesquisa caracterizam com
maior especificidade as pesquisas desenvolvidas no âmbito do
Programa. São elas: Mídias e Processos de Significação e Mídias e
Processos Socioculturais.
A linha Mídias e Processos de Significação volta-se para os
dispositivos midiáticos como instâncias produtoras de sentido
mediante o funcionamento de suas estratégias e enunciações, e
segundo os discursos em situação de produção e de recepção
social. Seu principal eixo teórico estrutura-se a partir de conteúdos
que envolvem os fundamentos teóricos da comunicação e dos
processos intersemióticos; a análise dos discursos midiáticos; as
relações texto/contexto; as dimensões enunciativas da linguagem;
as dimensões estéticas da comunicação; as linguagens da mídia e
a cognição nas linguagens midiáticas.
A linha Mídias e Processos Socioculturais volta-se para os
dispositivos midiáticos como processos socioculturais que

O Programa de
Pós-Graduação em
Ciências da Comunicação é
compreendidocomo um
espaço institucional de
pesquisa. Apresentando
estrutura acadêmica
diferenciada, não disciplinar
em sentido estrito, o
programa é desenvolvido
sob a forma de seminário
avançados, pesquisa
e orientação.

funcionam a partir de sistemas tecnoculturais. Em função de práticas
culturais, privilegia inter-relações de contextos “cultura/situações de
comunicação”, especialmente as condições, os processos e os contextos
sociais em que se desenrolam as estratégias de produção e recepção dos
discursos sociais. Serão contemplados os processos simbólicos que a
sociedade/mídia pratica, como forma de negociação, e as metodologias
e a experimentação.
O curso de mestrado, que já titulou 115 mestres desde 1997, é desenvolvido em 24 meses. O de doutorado, cuja primeira turma ingressou
em 1999, foi concebido para conclusão em 36 meses. Em ambos os
níveis, dá-se especial atenção à orientação das pesquisas dos estudantes,
com acompanhamento constante e qualificado do trabalho de cada
mestrando e doutorando por seu professor orientador.
Composto hoje por dezoito doutores em Comunicação e áreas afins,
o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Comunicação da Unisinos caracteriza-se por seu dinamismo e produtividade. Além dos trabalhos regulares de pesquisa, ensino e
orientação que culminaram em excelentes avaliações pela Capes, os
docentes do PPG-CC da Unisinos participam ativamente das
entidades de área (Alaic, Intercom, Compós e outras) e dos encontros
por elas promovidos. Intercâmbios concentrados sobre três diferentes
frentes internacionais alavancam a inserção internacional do
Programa. São elas:
1) Espanha: com a Universidade Autónoma de Barcelona, desenvolve-se uma parceria entre os grupos de pesquisa Mídia e
Multiculturalismo e Processocom (da Unisinos) e Migracom (da
UAB), que envolve pesquisa integrada e intercâmbio de discentes (para
doutorado sanduíche) e docentes (para pós-doutorado) com o
financiamento da Capes (Brasil) e MEC [Mari1] (Espanha). Em uma
parceria equilibrada, docentes da Unisinos ministram disciplinas
curriculares na UAB e docentes espanhóis responsabilizam-se por
seminários que têm lugar no campus da Unisinos. O projeto dispõe
de uma base de dados de acesso público a materiais sobre mídias e
migrações que resultam das pesquisas desenvolvidas e que está
localizada em http://www.intermigra.unisinos.br;
2) França: professores da LP Mídias e Processos de Significação
estabeleceram um acordo de cooperação mútua Capes/ Cofecub com
o Centre d’Image et de Son Médiatiques (Ceisme) – Université de Paris
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(sanduíche), desenvolvimento de pesquisas conjuntas, docência,
publicações conjuntas, participação em bancas examinadoras e promoções
de eventos por parte dos dois centros;
3) América Latina: resultado de um edital publicado pelo CNPq para o
financiamento de atividades de cooperação técnica e de investigação entre
universidades latino-americanas, o Prosul tem como tema “Comunicação:
sociedade e sentido na América Latina” e como gestores os professores
Antonio Fausto Neto, Pedro Gomes e Jairo Ferreira. São interlocutores os
pesquisadores Eduardo Vizer, Eduardo Rebollo e Armando Silva,
respectivamente da Universidade de Buenos Aires (Argentina), Universidade Católica do Uruguai e Universidade Nacional de Bogotá
(Colômbia). O intercâmbio tem como base as pesquisas que estão sendo
conduzidas sobre o assunto pelos participantes e como tema central “O
papel e as implicações da midiatização nas práticas sociais na América
Latina”. Reuniões itinerantes, nos quatro países envolvidos no convênio,
darão origem a diferentes tipos de resultados: seminários, elaboração de
um acervo de dados sobre o tema da midiatização, site temático e um livro,
a ser publicado em português e em espanhol.
Ademais, o Programa recebe pesquisadores e professores visitantes destas
e outras universidades do Brasil e do exterior para cursos, palestras e
conferências e para bancas de mestrado ou doutorado.
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Sobre a Unisinos
O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio do Sinos, Unisinos, tem sua sede no campus da
universidade, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. Distante cerca
de trinta quilômetros da capital do Estado (Porto Alegre), São Leopoldo é
um importante pólo econômico da região do Vale do Rio do Sinos. O acesso
a partir da capital é realizado por automóvel, ônibus e metrô de superfície.
Os estacionamentos comportam cerca de quatro mil veículos.
O campus conta com uma completa infra-estrutura administrativa, de
ensino, lazer e esportes. São aproximadamente 190 mil metros quadrados
de área construída, onde destacam-se o Centro Administrativo, as mais de
quatrocentas salas de aula e os cerca de 150 laboratórios de última geração.
Há espaços privilegiados para feiras e congressos, um anfiteatro para mais
de setecentas pessoas, auditórios, salas para seminários, apresentações e
videoconferência. Possui ainda uma ampla rede de serviços como livrarias,
videolocadora, agência dos Correios, farmácia, lanchonetes, restaurantes,
bancos, agências de viagens, salão de beleza, entre outros.
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A Biblioteca da Unisinos, confortável, moderna e bem equipada, está
disponível para alunos, professores, funcionários e comunidade em geral.
Com 37 mil metros quadrados, é uma das maiores bibliotecas
universitárias da América Latina. São cinco pavimentos repletos de cultura,
que abrigam um vasto acervo que começou a ser formado em 1860, após
a chegada dos jesuítas a São Leopoldo. No térreo da biblioteca, encontrase a Galeria Cultural, um espaço voltado para o lazer e o contato com a
cultura. Abriga alguns serviços de conveniência como banco e agência de
turismo, sala pública de informática, área para exposições e o Ponto de
Integração Comunitária – PIC, um local para assistir filmes, descansar,
acessar a internet, ler, escutar música e encontrar amigos. Logo ao lado, a
Cultural Store tem livros, CDs, DVDs, material de informática, além de
cafeteria. Bem próximo, está a capela universitária, onde se encontram
belas obras entalhadas em madeira do escultor Valter Frasson.
O Complexo de Desporto e Lazer, com 35 mil metros quadrados,
caracteriza-se pela multifuncionalidade. Possui modernas instalações
voltadas para a execução de atividades acadêmicas e para a comunidade
em geral. Conta com dois ginásios cobertos, com quadras poliesportivas–
algumas com dimensões oficiais para prática de handebol e futsal, salas
de ginástica e musculação, campo de futebol, pista de atletismo, quadra
de voleibol de areia, alojamento para duzentas pessoas, salas de aula e
laboratórios.
Outros dados sobre o Programa de Pós-Graduação em Ciências
da Comunicação da Unisinos:
CORPO DOCENTE

• Adayr M. Tesche, Doutor em Letras pela PUCRS, Brasil.
• Alberto Efendy Maldonado, Doutor em Comunicação pela USP, Brasil.
• Antonio Fausto Neto, Doutor em Comunicação pela École des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, França.
• Christa Berger, Doutora em Comunicação pela USP, Brasil.
• Denise Cogo, Doutora em Comunicação pela USP, Brasil.
• Elizabeth Bastos Duarte, Doutora em Lingüística e Semiótica pela USP,
Brasil.
• Fabrício Lopes da Silveira, Doutor em Ciências da Comunicação pela
Unisinos, Brasil.
• Ione Maria Ghislene Bentz, Doutora em Lingüística e Semiótica pela
USP, Brasil.
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• Jairo Getúlio Ferreira, Doutorado em Informática na Educação pela
UFRGS, Brasil.
• Jiani Adriana Bonin, Doutora em Comunicação pela USP, Brasil.
• José Luiz Braga, Doutor em Comunicação pela Université de Paris II,
França.
• Maria Lília Dias de Castro, Doutora em Letras pela USP, Brasil.
• Miriam de Souza Rossini, Doutora em História pela UFRGS, Brasil.
• Pedro Gilberto Gomes. S.J., Doutor em Comunicação pela USP, Brasil.
• Ronaldo César Henn, Doutor em Comunicação e Semiótica pela
PUCSP, Brasil.
• Suely Fragoso, Doutora em Comunicação pela University of Leeds,
Inglaterra.
• Suzana Kilpp, Doutora em Ciências da Comunicação pela Unisinos,
Brasil.
• Valério Cruz Brittos, Doutor em Comunicação pela UFBA, Brasil.
Total de alunos (em 31 de agosto de 2005): 76
Doutorandos: 43
Mestrandos: 33
Bolsistas de Iniciação Científica: 31
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Total de egressos (em 31 de agosto de 2005): 146
Mestres: 115
Doutores: 31

