
UFOP sedia Intercom Sudeste 2012 

Organização do evento conta com colaboração de professores, alunos e profissionais 

de comunicação organizados em 10 comissões 

 

O curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) mobiliza-se, 
neste segundo semestre de 2011, para a organização do Intercom Sudeste 2012, 
congresso que será realizado em Ouro Preto, de 28 a 30 de junho do próximo ano. Em 
consonância com o momento de preparação para a Copa do Mundo 2014 e Jogos 
Olímpicos 2016, ambos no Brasil, o tema central escolhido para o evento é Esportes 

na Idade Mídia - diversão, informação e educação. 

O XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Intercom 

Sudeste – permite que alunos de todo o país apresentem seus trabalhos, obtenham e 
transmitam conhecimento sobre as diversas áreas do jornalismo e recebam 
premiações e reconhecimento entre seus pares. 

“É uma deferência que a Intercom nos concede, de fazer um evento em uma 
universidade na qual curso está em fase de crescimento. Há uma confiança na equipe 
de docentes e na organização. A expectativa é de que o congresso seja um dos 
maiores da região Sudeste”, relata a vice-diretora do Instituto de Ciências Sociais e 
Aplicadas (ICSA) da UFOP, docente do curso de Jornalismo e membro da Intercom, 
professora Juçara Brittes. 

Para dar conta de todos os preparativos do evento, a coordenadora do Intercom 

Sudeste, professora Nair Prata, criou a disciplina eletiva Assessoria de imprensa para 

eventos na grade do curso de jornalismo da UFOP. Mais de cinquenta alunos se 
interessaram pelo desafio de colaborar com a organização de um evento desse porte. 
Fazem parte da organização também professores do Jornalismo e colaboradores de 
outros cursos, como Engenharia e Publicidade, além de profissionais reconhecidos no 
mercado local. 

A partir dessa disciplina eletiva, foram organizadas dez comissões de organização do 
evento, divididas nos seguintes eixos de trabalho: Comitê Científico, Comunicação 
Digital, Cultura, Divulgação, Escolas e Veículos de Comunicação, Expocom, Finanças, 
Infra-estrutura, Material Gráfico e Identidade Visual e, por fim, a comissão responsável 
pelo Transporte, Hospedagem e Receptivo. Os membros de cada grupo se desdobram 
nas diversas atividades necessárias a um evento que pretende receber 2.500 pessoas 
em Ouro Preto. 

Além de comitês essenciais como o de Finanças, Infra-estrutura, Transporte e 
Hospedagem, que dedicam-se aos bastidores do evento, e ao comitê Expocom, que 
irá garantir a realização da Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação, 
destaca-se o empenho do Comitê Científico em obter informações referentes às 
edições anteriores do Intercom Sudeste e o estudo de relatórios que possam auxiliar a 
definição da programação. Nesta primeira etapa, o grupo busca identificar possíveis 
palestrantes e convidados que trabalhem com a linha de pesquisa comunicação e 
esportes no país. 



Os comitês de Divulgação e Comunicação Digital trabalham em conjunto para garantir 
que todas as informações referentes ao evento cheguem não só aos alunos, 
professores e profissionais da comunicação do Sudeste, mas também aos principais 
veículos de comunicação da região. O site do Intercom Sudeste já está em 
construção, no endereço http://www.jornalismo.ufop.br/12intercomse/ e vai reunir, 
além de informações sobre a programação e a estrutura da Universidade Federal de 
Ouro Preto, indicações sobre os roteiros turísticos e os serviços de Ouro Preto e 
Mariana. O Intercom Sudeste 2012 também já está presente nas mídias sociais, com 
perfis no Facebook (http://migre.me/67rbh), Twitter (@12intercomse) e Orkut 
(http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=6075363379723337848). 

O grupo que está à frente do comitê de Escolas e Veículos de Comunicação tem por 
objetivo estreitar os laços com a imprensa e as outras instituições de ensino superior 
na área de comunicação, enquanto o comitê de Cultura prepara as atividades que 
servirão para integrar os participantes, facilitar o networking e aproximar os visitantes 
do ambiente histórico e cultural da região dos Inconfidentes.  

O Intercom Sudeste 2012 será realizado no campus da UFOP, em Ouro Preto e terá 
suas atividades voltadas para profissionais, professores e alunos de todas as áreas da 
comunicação. 

 


