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 A III Semana de Comunicação Organizacional – A Comunicação 
Organizacional Rumo aos 10 Anos e O Direito à Comunicação e à 
Informação sob a Perspectiva do Direito Achado na Rua, a ser realizada 
na Universidade de Brasília, de 9 a 13 de outubro de 2017, se apresenta 
em duas dimensões de reflexão e debate. Na dimensão endógena, o 
evento discutirá a Comunicação Organizacional rumo aos 10 anos de 
criação da primeira graduação na área, refletindo sobre possibilidades 
teóricas e profissionais do curso na Universidade de Brasília. Na 
dimensão exógena, em diálogo da universidade com a sociedade, a 
Semana traz o desafio de refletir sobre o direito à comunicação e à 
informação como um direito humano “achado na rua”, ou seja, fruto da 
luta dos movimentos sociais e dos sujeitos coletivos de direito.

 O evento é uma realização do Departamento de Comunicação 
Organizacional, da Faculdade de Comunicação da Universidade 
de Brasília, com apoio do LaPCom - Laboratório de Políticas de 
Comunicação, O Direito Achado na Rua e FAP-DF - Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. O evento contará com mais de 40 
palestrantes nacionais e internacionais, Oficinas, Mostra de ComOrg, 
Feira de Trabalho e Estágio, Jornada Acadêmica, lançamento de livros 
e outras atividades culturais. São esperados mais de 400 participantes, 
de Universidade de Brasília, da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR) e da Universidade Federal de Goiás (UFG).

A Comunicação Organizacional Rumo aos 10 Anos 
e O Direito à Comunicação e à Informação sob a 

Perspectiva do Direito Achado na Rua



MOSTRA DE 
COMORG
Visibilidade para 
a criatividade e 
a inovação de 
ComOrg

Para dar visibilidade à criatividade e à inovação de ComOrg, esta-
mos selecionando os melhores trabalhos de ICO, vídeos institucio-
nais, spots de rádio, MIVs, cases de planejamento, TCCs, e outros 
produtos desenvolvidos nas disciplinas, para exibição na Mostra 
de Comunicação Organizacional. Seu talento será visto por em-
presas e organizações que buscam um/a profissional versátil para 
contratar; e por discentes do ensino médio, que pensam cursar 
comunicação social, mas ainda não se decidiram por qual habili-
tação. Ficou motivada/o? Envie dados do trabalho (nome, tipo de 
produto, disciplina em que foi elaborado, nome da professora ou 
professor) que gostaria de exibir para o e-mail 
semanacomorg.mostra@gmail.com

FEIRA DE 
TRABALHO E 
ESTÁGIO
Pechakucha 
para “vender” o 
profissional de 
ComOrg 

Você está em busca de uma oportunidade de trabalho ou estágio? 
A III Semana vai dar uma força. Em um palco montado na Prainha, 
a candidata ou o candidato apresentará seu talento e diferencial 
a possíveis empregadores, convidadas/os para o evento. As apre-
sentações ocorrerão no formato de “pechakucha”, em que a aluna 
ou aluno tem vinte imagens com vinte segundos cada, para fa-
lar sobre sua experiência, habilidades e interesses profissionais. 
Tudo isso depois de passar pelo treinamento e preparação com 
a nossa equipe. Ficou interessada/o? Faça contato e envie seus 
dados (nome, semestre, um texto de até 15 linhas falando sobre 
o que gosta e sabe fazer em ComOrg e suas áreas de interesse 
profissional) para semanacomorg.feira@gmail.com.

Com conteúdos ministrados de forma bastante prática e objetiva, 
voltados para as principais demandas organizacionais, serão ofer-
tadas as seguintes oficinas: 1) Editoração básica para publicações 
nas organizações; 2) Filmagem e edição básica de pequenos 
eventos nas organizações; 3) Redes sociais para as organizações 
- planejamento e mensuração; 4) Cobertura “Ninja” para organi-
zações “fora da mídia”. Acompanhe no site, em breve estará dis-
ponível o link para inscrições (todas com certificado de extensão). 
Fique ligada/o, pois as vagas são limitadas. Quer participar? Saiba 
mais: semanacomorg.oficinas@gmail.com.

OFICINAS
Direto ao ponto 
para atender às 
necessidade de 
ComOrg

A III Semana terá ainda uma Jornada Acadêmica. O Tire da Ga-
veta é a oportunidade para a/o estudante de ComOrg apresentar 
o seu trabalho (artigo, Pibic), elaborado em diversas disciplinas, 
mas ainda inédito em congressos. Após a apresentação, cada tra-
balho será comentado por um/a pesquisador/a, em seções temá-
ticas. Os trabalhos serão publicados em anais. Gostou da ideia? 
Informe-se: semanacomorg.jornada@gmail.com.

TIRE DA 
GAVETA
Jornada 
Acadêmica 
de ComOrg



Segunda-feira | 9 de outubro

MESA DE ABERTURA DIREITO À COMUNICAÇÃO E À INFORMAÇÃO
• Organizadores de O Direito Achado na Rua 8

Painel 1 – Conceitos e categorias para compreensão do direito humano à 
comunicação e à informação sob a perspectiva do Direito Achado na Rua
• Alexandre Bernardino Costa (FD-UnB) e Eduardo Gonçalves Rocha (UFG) 

– Debate Ciência, comunicação, relações de poder e pluralismo epistêmico 
• Antonio Escrivão Filho (Faculdade de Direito do IESB) – Comunicação 

como exercício da liberdade
• Murilo Ramos (FAC-UnB) – O Direito Humano à Comunicação e à 

Informação: em busca do tempo perdido
• José Geraldo de Sousa Junior (FD-UnB) - Introdução Crítica ao Direito à 

Informação e à Comunicação na Perspectiva de “O Direito Achado na Rua”
• Mediação – Elen Cristina Geraldes (FAC-UnB)

Painel 2 – Marco Legal
• Marcos Urupá (FAC-UnB) – Sociedade da Informação, Direitos Humanos e 

Direito à Comunicação
• Elizabeth Machado Veloso (Consultora Legislativa do Senado) – As 

mudanças no marco regulatório das telecomunicações no Brasil
• Gisela Aguiar Wanderley e Marcelo Barros da Cunha (FD-UnB) – 

Radiodifusão comunitária: das barreiras do processo de outorga à 
criminalização da prestação irregular do serviço

• Natália Oliveira Teles (FAC-UnB) – A TV Brasil e o debate conceitual em 
torno do Artigo 223 da Constituição Federal de 1988

• Pedro Andrade Caribé (FAC-UnB) – Os direitos autorais como expressão 
de liberdade seletiva no audiovisual

• Mediação – Talita Tatiana Dias Rampin (UFG)

OFICINAS   MOSTRA DE COMORG
TIRE DA GAVETA  FEIRA DE TRABALHO E ESTÁGIO

Lançamento dos livros e roda de conversa com autores
• Comunicação e Criminalização dos Movimentos Sociais 
• Em Defesa da Comunicação Pública

MESA DE ABERTURA COMUNICAÇÃO PÚBLICA
• Organizadores da III Semana de ComOrg

MESA 1 - MUITO ALÉM DA RADIODIFUSÃO: A COMUNICAÇÃO PÚBLICA E 
O PAPEL DO COMUNICADOR ORGANIZACIONAL
• Mariângela Furlan (ECA/São Paulo) – O conceito de Comunicação Pública 

no Brasil e no mundo
• Ellis Regina Araújo (FAC-UnB) – A experiência didática da comunicação 

pública no curso de Comunicação Organizacional
• Jorge Duarte (Embrapa) – As possibilidades de atuação do comunicador 

organizacional na Comunicação Pública
• Mediação –  Asdrúbal Borges (FAC-UnB)

08:00

08:30

14:00

18:00

19:00

10:30

19:30



Terça-feira | 10 de outubro

Painel 3 – Comunicação e Governo
• Francisco Rocha (Ibict) – O discurso democrático entre governo e esfera 

pública digital: a construção do portal Dialoga Brasil
• Leonardo Luiz de Souza Rezio (FAC-UnB) – O Direito à Comunicação nos 

sites de rede social: análise das interações mútuas na página do Humaniza 
Redes no Facebook

• Valéria Castanho (Jornalista do Senado Federal) – Os sites governamentais 
na era da transparência e da interatividade: um estudo de caso sobre o site 
do Senado

• Janny Carrasco Medina (Cuba) – O acesso à cultura e o reconhecimento 
dos direitos culturais: experiência cubana

• Mediação – Luísa Martins Barroso Montenegro (FAC-UnB) 

Painel 4 – Direito à Informação
• Delcia Maria de Mattos Vidal (FAC-UnB) – Direito de informar: a participação 

do cidadão comum 
• Marcela D’Alessandro (FAC-UnB) – Jornalismo e Direitos Humanos: o papel 

do jornalista na concretização do acesso à informação
• Dirlene Santos Barros (UFMA) e Mônica Tenaglia (FCI-UnB) – As verdades 

da e na gestão pública: uma leitura da lei de acesso à informação e da 
comissão nacional da verdade

• Viviane Brochardt (FAC-UnB) – Direito à informação sobre transgênicos e 
agrotóxicos 

• José Carlos Moreira da Silva Filho (PUC-RS) – Direito à Verdade e 
Comissões da Verdade: direito de informação sobre graves violações de 
direitos humanos

• Mediação  – Janara Kalline Leal Lopes de Sousa (FAC-UnB)

OFICINAS   MOSTRA DE COMORG
TIRE DA GAVETA  FEIRA DE TRABALHO E ESTÁGIO

Lançamento do livro com mesa de debate
• Políticas Públicas de Radiodifusão no Governo Dilma, de Octavio Penna 

Pieranti. Debate com Tereza Cruvinel (primeira diretora-presidente da 
EBC), Bia Barbosa (Intervozes) e Murilo Ramos (FAC-UnB)

MESA 2 - A COMUNICAÇÃO PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE CIDADANIA
• Liziane Guazina (FAC-UnB) – Comunicação de Estado versus Comunicação 

de Governo: o lugar do comunicador organizacional na interlocução de 
direitos

• Elizabeth Pazito Brandão (Conferp) – A superação da visão ‘profissiocêntrica’ 
para uma comunicação pública cidadã

• Franca Faccioli (Itália) – Comunicação Pública como instrumento de 
cidadania e o papel do comunicador público na intermediação com o Estado 
no exercício de direitos

• Mediação - Fernanda Martinelli (FAC-UnB)

08:30

14:00

18:00

19:00

10:30



Quarta-feira | 11/10

Painel 5 – Comunicação e Minorias
• Ludmila Cerqueira Correia (UFPB) – Educação Jurídica Popular e Direito à 

Comunicação e à Informação: experiências de loucura e cidadania
• Neuza Meller e Flávio Castro (UnB TV) – TV Universitária e o direito à 

comunicação e à informação
• Luísa Guimarães Lima (Faculdade de Comunicação do IESB) – Direito à 

comunicação e infância no Brasil: mapeamento da oferta de programação 
infantil na TV aberta

• Luísa Martins Barroso Montenegro (FAC-UnB) – Políticas públicas de 
comunicação e de cultura em uma perspectiva multicultural: desafios para 
a diversidade racial e étnica

• Patrícia Vilanova Becker (FD-UnB) – Ciberfeminismo e o “Direito Achado 
na Rede”: o ciberespaço como plataforma de inteligência coletiva e 
enfrentamentos na luta feminista

• Rosane Freire Lacerda (UFG Jataí) – Radiodifusão Sonora Comunitária em 
Terras Indígenas: os obstáculos da colonialidade na legislação de RadCom

• Mediação – Natália Oliveira Teles (FAC-UnB) 

Painel 6 – Comunicação e Golpe
• Sílvia Alvarez e Jacques de Novion (Ceppac/UnB) – Mídia e a nova 

metodologia de golpe na América Latina: o caso de Honduras
• Cristiano Paixão (FD-UnB) e Claudia Paiva Carvalho (FD-UnB) – Cultura, 

política e moral: as diversas faces da censura na ditadura militar brasileira
• Janara Sousa (FAC-UnB) e Elen Geraldes (FAC-UnB) – Comunicação e 

democracia: o impacto da cobertura televisiva nas manifestações de março 
no Brasil

• Mediação – José Geraldo de Sousa Junior (FD-UnB) 

Painel 7 – Comunicação Achada na Rua
• Bia Barbosa e Helena Martins (Intervozes) – O Intervozes e a luta dos 

movimentos sociais pelo direito à comunicação
• Solange I. Engelmann e Ana Iris Nogueira Pacheco (MST) – Histórico da 

comunicação popular e contra-hegemônica do MST
• Geraldo Miranda Pinto Neto (FD-UnB) – Entre Ocupar e Invadir: a disputa 

midiática sobre o Direito 
• Ísis Menezes Táboas (FD-UnB) – Resistência e Arte: o teatro do 

Movimento de Mulheres Camponesas
• Daniel Vitor de Castro (FD-UnB) – Fotografia Achada na Rua: dialética e 

práxis sob o foco de uma câmera
• Vanessa Galassi (CUT) – A relação entre a luta sindical e a pauta pela 

democratização da comunicação
• Mediação - Helga Maria Martins de Paula (UFG)

Lançamento do livro
• O Direito Achado na Rua V.8 – Introdução Crítica ao Direito à Comunicação 

e à Informação

08:30

14:00

10:30

17:00



OFICINAS
TIRE DA GAVETA 
MOSTRA DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
FEIRA DE TRABALHO E ESTÁGIO

Lançamento do livro com mesa de debate 
• A Gestão da Criatividade – Cultivando a criatividade nas organizações. 

Debate com os autores Eunice Soriano de Alencar e Asdrúbal Borges 
Formiga Sobrinho

MESA 3 - O CURSO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL RUMO AOS 10 
ANOS – POSSIBILIDADE TEÓRICAS E PROFISSIONAIS
• João José Azevedo Curvello (FAC-UnB) – Perspectivas para a 

consolidação do curso de Comunicação Organizacional no Brasil
• Elza Oliveira Filha (Paraná) – O curso de Comunicação Organizacional no 

Paraná: especificidades curriculares e desafios
• Mafalda Gomes (Portugal) – O curso de Comunicação Organizacional em 

Portugal: a formação profissional e o mercado de trabalho português
• Mediação - Délcia Vidal (FAC-UnB)

ASSEMBLEIA DE CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA 
E INSTALAÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA

LAVAGEM DAS ESCADARIAS DA FAC

Quinta-feira | 12/10
- Atividades da Associação de Comunicação Pública
- Atividades de avaliação das Oficinas

Sexta-feira | 13/10
- Atividades da Associação de Comunicação Pública
- Atividades de avaliação das Oficinas

Acompanhe a programação completa no site e redes sociais

https://semanadecomorg.wordpress.com/
https://www.facebook.com/semanadecomorg/

14:00

19:00

18:00

22:00

22:30



Local: Faculdade de Comunicação da UnB

https://semanadecomorg.wordpress.com/
https://www.facebook.com/semanadecomorg/
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