
Prezados pesquisadores da área da Comunicação, 

 

Está aberta a chamada para o quarto livro do Laboratório de Pesquisa 
em Comunicação do Centro Universitário Franciscano, a ser lançado no 
segundo semestre de 2012.  

O primeiro livro, “Estudos das Mídias: da produção ao consumo”, reuniu 
trabalhos de professores e alunos no âmbito de vários projetos de pesquisa e 
experimentação e foi lançado no ano de 2008. Já o segundo livro, “Estudos das 
Mídias: comunicação cultura e consumo” contribuiu para a análise das 
comunicações midiáticas e foi lançado em 2009. E o terceiro livro: “Estudo das 
Mídias: tecnologias, reconfigurações e convergências”  tratou de diferentes 
interconexões das tecnologias digitais com o campo da comunicação, e ainda 
da produção jornalística e publicitária sobre as manifestações audiovisuais e 
culturais que se enquadram no espectro dos processos midiáticos 
contemporâneos e foi lançado em 2011. 

Esse quarto volume terá como tema “Estudos das Mídias: processos 
de interação comunicacional”. Buscamos, portanto, artigos que abordem 
aspectos dessa temática, isto é, reflexões que dão ênfase aos novos lugares 
de fala, circuitos, circulações e realocamentos dos processos de interação 
comunicacional a partir do ambiente virtual. Incluem-se também a comunicação 
comunitária e seus impactos sociais, o consumo e a cidadania, bem como os 
processos de respostas da mídia à sociedade. 

Os artigos devem ser entregues no Laboratório de Pesquisa em 
Comunicação (LAPEC), 6º andar, sala 605 do Prédio 14, rua Silva Jardim, 
Conjunto I, em duas cópias (vias) impressas, uma sem identificação até dia 30 
de maio de 2012. 

O texto original (e as ilustrações, se for o caso e conforme estabelecido 
acima) também deverá ser enviado, em anexo, para o e-mail 
lapec_unifra@yahoo.com.br, ou poderá ser entregue em mídia digital.  

         As informações a respeito da tramitação do trabalho até a publicação 
serão enviadas por e-mail. Nesse sentido, é fundamental que os autores 
indiquem seus endereços eletrônicos no momento da entrega dos textos.  
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