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Eixos de atuação 

1. Articulação e mobilização social em defesa da 
Educação, Ciência, Tecnologia e da Democracia 

2. Realização e promoção de eventos científicos 
nacionais e internacionais 

3. Diálogo com entidades filiadas visando o 
fortalecimento do campo da Comunicação.

4. Construção da visibilidade da Socicom por meio 
de ações de comunicação

5. Reorganização administrativa 



• Adesão à Iniciativa para Ciência e 

Tecnologia no Parlamento (ICTP.br)

• Ações conjuntas com a SBPC como 

estratégia de mobilização nacional

• Participação em Grupos de Trabalho e 

Fórum das Ciências Humanas e Sociais 

• Acompanhamento de audiências públicas e 

eventos 

• Notas e posicionamentos públicos.

Articulação e mobilização 
social em defesa da 
Educação, Ciência, 
Tecnologia e da Democracia

Eixo 1 



Ações conjuntas com a SBPC

3 de outubro de 2019

Integrou Marcha pela Ciência #OcupaBrasília no Congresso

Nacional pedindo apoio a proposta de recomposição do 

orçamento de 2020 para ciência e tecnologia.

9 de junho 2020 

Manifesto online pelo canal no Instagram da 

Socicom em defesa da vida e da democracia. 

7 de maio 2020 

Debate virtual Pacto pela Vida - O novo coronavírus e a 

divulgação científica - relatos de experiências  

Agência Bori, COVID Verificado, COVID19 DivulgAção

Científica, LAbI UFSCAR RedeComCiência

Eixo 1 



Filiadas na Marcha Virtual 
pela Ciência
maio de 2020

Eixo 1 



Subscreveu 25 manifestos, cartas e notas públicas
em conjunto com a SBPC : 

• Orçamento para Educação

• Democracia

• Recursos para pesquisa

• Defesa da Capes, CNPq e FNDCT

• Defesa da vida

Eixo 1



Fórum das Ciências Humanas e 
Sociais (FCHSALLA)

Eixo 1

• Documento enviado ao MCTIC - Por uma 

regulação nacional da ética em pesquisa 

específica das ciências humanas, sociais e 

sociais aplicadas - 2019

• Documento contra o fim das bolsas de 

PIBIC nas humanidades – maio 2020

• Documento de contestação ao edital 

bolsa produtividade - 2020 

• Nota de apoio ao manifesto das áreas de 

avaliação da capes - 2020 

• Nota de repúdio a portaria que revogava 

as cotas da pós-graduação – 2020

• Participação GT sobre ética na pesquisa.



Grupo de Trabalho SBPC/CAPES

• Carta sobre distribuição de bolsas aos 

programas de pós-graduação – 2020

• Documento ao CNPQ  critica  ao modelo 

de distribuição de bolsas – 2020

• White paper: a nova política de 

distribuição de bolsas capes: onde 

estamos e o que esperamos?

• Documento Proposta de Aprimoramento 

da Avaliação da Pós-Graduação Brasileira 

para o Quadriênio 2021-2024 – Modelo 

Multidimensional (Intitulado Princípios 

básicos sobre Políticas da CAPES)  

• Carta aberta sobre o plano nacional de 

pós-graduação - 2020

• Documentos analíticos sobre o Qualis-

CAPES 2020 

Eixo 1



Articulação com entidades do campo 

Articulação de apoio a elaboração do documento: 

padrões para regulação democrática para regulação 

das plataformas

Lapcom/UnB, Observacom, Intervozes, Socicom

Ulepicc, Abej, AbpCom, Socine e Abcíber

Eixo 1 

Articulação Ulepicc, Intervozes e Socicom

Agenda  semanal do congresso nacional – projetos de lei 

nas áreas da comunicação e da cultura.



• Manutenção de parcerias com Intercom e 

Alaic

• Participação em eventos nacionais e 

internacionais 

Realização e promoção de 
eventos 

Eixo 2 



Realização e promoção de 
eventos internacionais

Julho de 2019 - Universidade Complutense - IAMCR 

Mesa 1- Memória da Investigação em Comunicação na
AL. Dedicada à contribuição de José Marques de Melo, 
Héctor Schmucler, Mario Kaplún e Luis Ramiro Beltrán. 

Participação: Ana Regina Rêgo (Socicom), Gabriel Kaplún, 
Daniela Monje (Alaic), Fernando Oliveira Paulino (Socicom-
Alaic), Giovandro Ferreira (Intercom), Edgardo Carniglia
(Universidad Nacional de Río Cuarto) e Adilson Cabral 
(UFF).

Mesa 2 - La comunidad iberoamericana de comunicación
en el escenario global. Controversias y contestaciones”.

Participantes: Rosa Franquet Calvet (AE-IC-ES), Trinidad 
García Leiva (AEIC), José Miguel Pereira (Confibercom e 
Acicom), Gisela Gonçalves (Sopcom), Gabriel Kaplún (Alaic) 
Fernando Oliveira Paulino (Socicom-Alaic)

Eixo 2 



Realização e promoção de eventos
internacionais

17 novembro 2020 - Colômbia

II Fórum Socicom – Alaic

Mesa 1: A Comunicação como Ciência

Gustavo Cimadevilla (ALAIC) Argentina, Ana Regina 
Rêgo (SOCICOM), Karina Olarte (ABOIC-UCB), Tanius
Karam (ALAIC) e Fernando Oliveira Paulino – mediador

Mesa 2: A pesquisa em Comunicação – perspectivas

Anderson Santos (Ulepicc-Brasil), Gabriel Kaplún (ALAIC), 
Sandra Osses (ALAIC), Rudimar Baldissera (SOCICOM) e 
Daniela Monje – mediadora

Eixo 2 



Eixo 2 
Realização e promoção de eventos 

V Fórum Socicom - Intercom

3 de setembro de 2019. Universidade Federal do Pará 



Eixo 2
Realização e promoção de eventos 



Eixo 3

• Manifestos e notas da Socicom com filiadas 

• Participação de filiadas em reuniões, 
audiências públicas e movimentos 
organizados pela SBPC

• Ação junto ao INEP- Classificação dos 
Cursos de Graduação e Sequenciais – CINE 
Brasil 2018

• Representação no Conselho Deliberativo do 
CNPq

• Mobilização das filiadas para cadastramento 
no CNPq

Diálogo com entidades 
filiadas visando o 
fortalecimento do campo da 
Comunicação.



Manifestos e notas conjuntas 

Manifesto de contestação ao Programa 

Future-se 

Participação de filiadas audiências 

públicas organizados pela SBPC

Eixo 3 



Ação junto ao INEP

Contatos com o Escritório de Estatística da 
UNESCO e articulação com a IAMCR 

Objetivo: estimular a revisão dos parâmetros 
ISCED que têm sido utilizados como 
referência para a reclassificação e 
reorganização de cursos pelo INEP no Brasil

Manual CINE Brasil 2019 – participação do 
processo de mobilização em relação à tabela 
de classificação de cursos proposta pelo INEP. 

Objetivo: atuação junto às filiadas, com envio 
de informações sobre o processo e 
orientações sobre ações em relação a nova 
classificação de cursos de Comunicação a 
coordenadores/professores de cursos, 
reafirmando a mobilização realizada em 
2018. 

Pendente para nova negociação.

Eixo 3 



Mobilização para escolha de novo representante de 
área no CD do CNPq

Maria Ataíde Malcher foi representante de área 

Ciências Humanas e Sociais no Conselho 

Deliberativo do CNPq no biênio 2018-2020.

Roda de conversa realizada em 11 abril de 2020 

a convite da diretoria da Socicom com a presença 

do presidente da Intercom, Giovandro Ferreira, e 

membros do Comitê de Assessoramento da área 

na Capes, professores Eduardo Meditsch, José 

Luiz Aidar e Margarida Kunsch.

Entre os participantes consenso quanto 

necessidade de maior mobilização de 

pesquisadores de todas as áreas em torno do 

fortalecimento e manutenção das agências de 

fomento.

Eixo 3 



Eixo 4

• Reformulação do site

• Criação de página no Instagram

• Intensificação da divulgação de ações nas 
redes sociais 

• Realização de campanhas da Socicom e 
com a Rede Nacional de combate à 
desinformação

• Manutenção do Informativo Socicom

Construção da visibilidade 
da Socicom por meio de 
ações de comunicação



Recuperação da história 

da Socicom

Atualização seção eventos 

Atualização frequente 

Notícias sobre políticas públicas, 
educação, ciência e tecnologia 

Eixo 4 Site da Socicom



Eixo 4 

Redes Sociais 

Facebook

2.237 Seguidores

432 publicações 

185 engajamentos mensais

Instagram 

625 seguidores 

233 publicações 

356 interações mensais



Campanhas nas redes sociais Eixo 4 



Eixo 5

• Ações de regularização documentação.

• Regularização financeira e pagamentos de 
impostos em atraso.

• Organização da sede e mudança de local –
saída uma sala pequena que será demolida 
na USP para uma sala maior também na 
USP, ambas por interlocução da Profa. 
Margarida Kunsch.

Reorganização 
administrativa 



Livro evidencia o duplo papel da 

Comunicação. Tanto pode ser percebida 

como área do conhecimento com papel 

relevante formação de profissionais de 

mídia, como também atua fortemente na 

formação de pesquisadores e produz 

conhecimento. 

Ao refletir sobre essas dimensões, o livro 

traz, na primeira parte, o debate sobre a 

condição disciplinar da Comunicação com 

a participação de pesquisadores de 

epistemologia e teorias; na segunda, 

representantes de entidades científicas 

abordagem a sua contribuição para 

construção e permanência do campo e o 

processo de organização institucional em 

torno de interesses em comum (temática, 

objetos, profissões). 





Desejamos boa sorte a 
próxima gestão da 
Socicom

Sucesso e força na luta em
defesa da Educação e do 
campo da Comunicação. 

Reunião da diretoria dia 31 de outubro 2020. 


