
 

 

 

 

 

V SIMPÓSIO DE COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA 

 

Tema central: Os desafios da Comunicação Popular e Comunitária 

em tempos de resistência e de defesa de uma democracia popular 

 

08 a 10 de agosto de 2022 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) - Londrina/PR 

 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 

ARTIGOS CIENTÍFICOS E RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

O Núcleo de Pesquisa em Comunicação Popular e Comunitária (NCP) convida docentes, pesquisadores, 

pesquisadoras, estudantes, comunicadores e comunicadoras populares a participar do V SIMPÓSIO DE 

COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA que será realizado entre os dias 08 e 10 de agosto de 2022 na 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). O evento é uma realização do NCP e conta com o apoio do 

Programa de Mestrado em Comunicação da UEL (PPGCom/UEL), do Curso de Especialização em 

Comunicação Popular e Comunitária e do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de 

Londrina. O evento contará com diversas atividades, dentre as quais destacamos: conferências, mesas 

redondas, grupos de trabalho e oficinas. 

 

O simpósio terá como tema central “Os desafios da Comunicação Popular e Comunitária em tempos de 

resistência e de defesa de uma democracia popular”. A partir desta temática, pretendemos oportunizar um 

espaço privilegiado para a socialização de pesquisas e estudos, de experiências e de discussão sobre 

temáticas relacionadas às questões de comunicação popular, comunicação comunitária, comunicação 

alternativa, comunicação das classes subalternas, comunicação contra-hegemônica, debatendo o papel 

estratégico da Comunicação Popular e Comunitária na conjuntura nacional e internacional, bem como 

fomentando redes de articulação de ativistas sociais produtores de comunicação contra-hegemônica na 

perspectiva de fortalecimento de suas organizações. 

 

O evento será presencial e convidamos doutores, mestres, estudantes de pós-graduação, estudantes de 

graduação, comunicadores/comunicadoras populares e ativistas sociais a submeterem trabalhos e/ou 

relatos de experiência relacionados com os objetivos e com a temática do evento. O simpósio receberá 

propostas de resumo expandido que deverão ser enviados para o e-mail: ncp@uel.br 

 

 

mailto:ncp@uel.br


 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA RESUMO EXPANDIDO 

 

- O resumo expandido deve ter entre 1.800 e 2.500 caracteres (com espaço) digitados em fonte Arial, corpo 

12, espaço 1,5. 

- No início deve ser indicada a natureza do trabalho: artigo científico ou relato de experiência. 

- O arquivo deve ser conter o nome do autor/autora, identificação institucional, minibiografia e endereço 

eletrônico. 

- O resumo deve ser enviado para o e-mail ncp@uel.br 

- Cada autor/autora poderá submeter apenas um trabalho na condição de autor principal e até outros dois 

trabalhos na condição de coautor/coautora. 

- Os resumos aceitos serão disponibilizados em um caderno de resumos. 

- Após o evento, os autores/autoras de trabalhos apresentados serão convidados a produzirem uma versão 

completa do artigo para produção de anais eletrônicos do evento. 

 

 

DATAS IMPORTANTES - CALENDÁRIO 

 

- 01 de julho a (25 de julho) 02 de agosto: período de submissão de resumos expandidos. 

- 30 de julho: divulgação final dos resumos aprovados (as propostas serão avaliadas à medida que chegam). 

- 06 de agosto: prazo máximo para pagamento das inscrições (trabalhos aprovados). 

- 08 a 10 de agosto: realização do V Simpósio de Comunicação Popular e Comunitária (evento presencial). 

 

 

VALORES DE INSCRIÇÃO 
 

Categoria de inscrição Prazo final: 06/08 

Comunicadores/as populares sem vínculo acadêmico R$ 10,00 

Estudantes de Graduação R$ 20,00 

Estudantes de Pós-Graduação R$ 30,00 

Professores/as, pesquisadores/as, profissionais R$ 50,00 

 

 

O link para inscrição está disponível no seguinte endereço: http://www.uel.br/eventos/insc/?id=7385 

 

Outras informações sobre inscrições e submissões: http://www.uel.br/pos/mestradocomunicacao/ 
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PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO 

 

 

08/08/2022 (segunda-feira) - Sala 683 (CECA) 

 

14h00 – Início do credenciamento 

17h00 – Atividades Culturais 

19h00 – Abertura Oficial 

19h30 – Conferência de Abertura 

Tema: “Por uma comunicação contra-hegemônica em tempos de resistência contra o autoritarismo” 

- Beto Almeida - jornalista e membro da Junta Diretiva da Telesur 

 

 

09/08/2022 (terça-feira) - Sala 683 (CECA) 

 

09h00 – Mesa Redonda: “A luta feminista por meio da comunicação popular” 

- Karina Janz Woitowicz - docente da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

- Joana Suarez - jornalista e gerente de jornalismo da Revista AzMina 

14h00 – Grupos de Trabalho 

18h00 – Intervalo 

19h30 – Mesa Redonda: As frentes de luta da Comunicação Popular e Comunitária 

- Cláudia Santiago - jornalista e coordenadora do Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC) 

- Cicilia Maria Krohling Peruzzo - docente e coordenadora do Núcleo de Estudos COMUNI 

 

 

10/08/2022 (quarta-feira) - Sala 683 (CECA) 

 

08h30 – Atividades culturais e formativas (oficinas e rodas de conversa) 

10h00 – Lançamento do documentário: “Este é o nosso Tekoha - Memória e resistência Ñande Kera 

no Oeste do Paraná” 

- Rodrigo Luís - Ava Guarani; estudante de Medicina na UEL 

14h00 – Solenidade oficial de adesão do NCP à Teia de Comunicação Popular do Brasil 

18h30 – Conferência de encerramento 

Tema: “O papel da comunicação na construção de uma hegemonia popular” 

- Pablo Nabarrete Bastos - docente da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 


