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                                           G
afeta o Intercom Sudeste 2012

A greve dos professores das universidades federais, iniciada na última quinta-
feira, 17/05, com participação de docentes da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), não afeta a realização do Intercom Sudeste 2012. Os 
preparativos continuam! Mais de 2.660 pessoas já se inscreveram e a Comissão 
Organizadora finaliza os detalhes para que os congressistas sejam bem 
recebidos em Ouro Preto e façam parte de um congresso inesquecível. E você, 
não vai querer perder não é? 

O papel da mídia nos processos político-eleitorais
A mesa de abertura da Divisão Temática VI (Interfaces Comunicacionais) tem como tema 
“O papel da mídia nos processos político-eleitorais – palco e ator político” e será 
ministrada por Luiz Ademir de Oliveira (foto), da Universidade Federal de São João Del 
Rei. Adélia Barroso Fernandes (UniBH) e Érica Baptista Silva (UFMG) são convidadas da 
atividade. A mesa abordará a interface mídia e política, a interferência dos meios de 
comunicação nas disputas eleitorais e cenários de campanha e análises de conjuntura. 
Acesse o e confira mais da programação.

Copas do Mundo: preparando o campo 
Faltam apenas dois anos para a Copa do Mundo no Brasil e o que sabemos sobre os 
preparativos? O que é preciso saber e projetar nesse tipo de cobertura jornalística? 
Com o tema “Copas do Mundo: preparando o campo” e sob a mediação da 
coordenadora do Intercom Sudeste 2012 e professora da UFOP, Nair Prata, os 
convidados Regina Helena Alves da Silva (Centro de Convergência de Novas 
Mídias/UFMG), Chico Maia (Rádio Alvorada-foto) e Rogério Bertho (Comitê Executivo 
da Copa do Mundo em BH) apresentam um painel que falará sobre essas e outras 
questões sobre a cobertura desse tipo de evento. A atividade acontece no dia 30 de 
junho, das 9 às 11h, no Centro de Artes e Convenções da UFOP. Interessou?

!      
Oficina sobre Planejamento e Gerenciamento Editorial

Gabriel Carrara (foto) ministra no segundo dia do Intercom Sudeste 2012, a oficina 
Planejamento e Gerenciamento Editorial. A atividade irá mostrar elementos da 
segmentação editorial, etapas e elaboração de plano de produção editorial e ferramentas 
de gerenciamento editorial para pequenos projetos. São oferecidas 25 vagas. Participe! 
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