
Home » Jornal Intercom » Congressos Regionais - Intercom Sudeste acontece na UFOP em junho

Intercom Sudeste acontece na UFOP em junho

 

Profissionais e estudantes de Comunicação do Sudeste encontram-se na Universidade Federal

de Ouro Preto (UFOP), entre 28 a 30 de junho, durante o Congresso Regional da Intercom. A

UFOP foi instituída como Fundação de Direito Público em 1969, incorporando duas instituições

de ensino superior centenárias: a Escola de Farmácia e a Escola de Minas. 

Conciliando tradição e modernidade, a universidade expandiu-se com a criação de unidades

acadêmicas e com a implantação de diversos cursos. São 38 de graduação presencial e seis no

Centro de Educação Aberta e à Distância. A UFOP tem bibliotecas distribuídas nos três campi,

em Ouro Preto, João Monlevade e Mariana, onde funciona o curso de Jornalismo.

A instituição conta também com a Biblioteca de Obras Raras, localizada na Escola de Minas do

Centro Histórico, que mantém um acervo de 20 mil volumes. Entre eles, exemplares dos

séculos XVIII e XIX, de pesquisadores e naturalistas estrangeiros que estudaram o Brasil. 

A UFOP possui 706 professores, sendo 46 especialistas, 238 mestres e 422 doutores. Tem

9.211 alunos na graduação presencial e 3.441 na modalidade à distância. Na pós-graduação,

são 1.483 alunos de especialização, 642 no Mestrado e 184 no Doutorado. O desenvolvimento

da Universidade também é refletido pelas atividades de pesquisa e pós-graduação. 

Criado em 2008, como parte da expansão da UFOP, o curso de Jornalismo assumiu, em 2011, o

desafio e a responsabilidade de realizar o XVII Congresso Brasileiro de Ciências da

Comunicação na Região Sudeste, antes mesmo da formatura de sua primeira turma. As

atividades serão realizadas em Ouro Preto e Mariana.

Foi criada uma Comissão Organizadora, com a participação do corpo docente da UFOP, de

convidados externos e também do corpo discente, por meio da disciplina eletiva Tópicos

Especiais em Comunicação (Assessoria de Imprensa para Eventos). O trabalho foi dividido em

dez comissões, coordenadas por professores e com a participação dos alunos.

Uma das novidades é o lançamento agora em abril do Informe Intercom Sudeste, um boletim

especial cuja circulação aumentará à medida que o congresso regional se aproximar.

Inicialmente, será editado todas as terças-feiras. Em maio, estão previstas duas edições por

semana e, em junho, três.

As matérias do Informe darão destaque sempre para algum conteúdo específico do site,

funcionando como chamadas. “Não queremos esperar que as pessoas procurem o nosso site.

Nosso objetivo é fazer com que a pessoa tenha curiosidade para ler determinado conteúdo

disponibilizado no Informe e entre no site. Chegando lá, estão todas as informações sobre o

Congresso”, explica a coordenadora local do evento, Nair Prata.

 

Sobre Ouro Preto e Mariana

A UFOP está situada na região dos Inconfidentes, berço do estado de Minas Gerais. Devido à

sua riqueza arquitetônica, Ouro Preto foi declarada Patrimônio Nacional em 1933. Anos depois,

em 1938, a cidade recebeu outro título: Patrimônio Histórico Artístico Nacional e, em 1980, foi

considerada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. 

Ouro Preto é hoje uma das cidades históricas mais importantes do Brasil, atraindo muitos

turistas anualmente. As igrejas construídas no período colonial brasileiro se destacam na

programação da cidade, que é conhecida como um museu a céu aberto. Já a montanhosa

Mariana foi a primeira vila, cidade e capital de Minas Gerais e é hoje uma das mais importantes

cidades do Circuito do Ouro. 

É considerada um pólo universitário e move sua economia também através da mineração e do

turismo, principalmente o ecológico, com a prática de esportes radicais. Mariana faz parte do

Quadrilátero Ferrífero, conjunto de cidades onde é feita a extração de minério de ferro em

Minas Gerais.

Fonte: Ufop
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