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ADENDO Nº 05/2018 - REFERENTE AO EDITAL Nº 18/2018 - DO PROCESSO SELETIVO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E CULTURAL DA FACULDADE PAULUS DE 

TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO – FAPCOM DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2019, PUBLICADO EM  

27/9/2018. 

 

A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação - FAPCOM, recredenciada pela Portaria nº 867 de 

12/08/2016, D. O. U., 15/08/2016, situada na Rua Major Maragliano, nº 191 - Vila Mariana - CEP 04017-

030, São Paulo-SP, mantida pela Pia Sociedade de São Paulo, inscrita no CNPJ 61.287.546/0041-57, 

representada pelo seu Diretor, Pe. Dr. Antonio Iraildo Alves de Brito, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas nos incisos I a XVII do Art. 12 do capítulo V do Regimento Geral, realiza as seguintes alterações 

no EDITAL Nº 18/2018 – DO PROCESSO SELETIVO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, 

ARTÍSTICA E CULTURAL DA FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO – FAPCOM DO 

1º SEMESTRE LETIVO DE 2019, publicado em 27/9/2018, tornando-as públicas por meio do presente 

Adendo, conforme abaixo: 

 

Art. 1º - Ficam alteradas as disposições contidas no item 1 – “Do Objetivo”, com a inclusão de 6 

novos grupos de pesquisa, a saber: 

 

Linha institucional I - Comunicação, Cultura, Sociedade e Educação  

Grupos de estudos vinculados a linha institucional I: 

 

DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

Prof. Me. Rogério Tineu (6 VAGAS) 

Ementa: O projeto de pesquisa Diversidade nas Organizações destina-se investigar se e 

como as organizações praticam a diversidade, como as minorias são tratadas nessas 

organizações. Desenvolvendo e implantando políticas e ações institucionais que promovam 

um ambiente propicio à diversidade nos seus mais variados aspectos como: social, de 

classe, de gênero, de etnia, de cor ou “raça”, de portadores de deficiência, de origem, de 

estética etc. 

 

PROGRAMA DE RÁDIO “FILOSOFIA PARA TODOS”  

Prof. Lucas Jahnel Cangelli (6 VAGAS) 
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Ementa: O programa de rádio “Filosofia para todos” surgiu como projeto da disciplina 

Práticas pedagógicas IV do curso de Licenciatura em Filosofia da FAPCOM, no qual foram 

produzidos programas piloto a partir  de  temas  filosóficos,  sobretudo  com  o  objetivo de  

 

fazer com que a filosofia alcance as pessoas por meio do rádio. A abordagem de temas 

filosóficos como Política, Ética, Existência, Comunicação, Arte, por meio da linguagem 

radiofônica, faz com que questões relevantes e do interesse público sejam refletidas. 

 

ARQUEOLOGIAS DA IMAGEM MIDIÁTICA 

Prof. Dr. Fábio Henrique Ciquini (6 VAGAS) 

Ementa: O objetivo do projeto é analisar o modo como as imagens do ambiente midiático 

contemporâneo reverberam conteúdos míticos e arcaicos. Partindo de diagnósticos 

contemporâneos que afirmam a dependência da mediação da vida social pela imagem 

(Malena, 2010) e o modo como estas perfazem um imaginário próprio (Kamper, 2016) 

analisa-se a configuração da imagem no ambiente midiático contemporâneo, descrevendo-

as em suas especificidades em relação ao ambiente da mídia onde ela de prolifera. 

 

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NA ÁREA DE HUMANIDADES – UM ESTUDO COM 

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, FILOSOFIA E TECNOLOGIA 

Profa. Dra. Cleusa Kazue Sakamoto (30 VAGAS) 

Ementa: O presente projeto, inserido no GRUPO DE PESQUISA CRIATIVIDADE E INOVAÇAO 

NA COMUNICAÇÃO, propõe duas atividades-estudo para o primeiro período de vigência de 

nosso grupo de trabalho: uma pesquisa de sondagem de perfil criativo de alunos da 

FAPCOM e a elaboração e publicação independente de um livro de produção coletiva 

(TEMA já definido: RUPTURAS e subtítulo a definir) em que autores pesquisadores da 

FAPCOM compartilham a publicação com outros pesquisadores convidados. 

 

Linha institucional II - Comunicação: tecnologias, ambientes digitais e mídias 

Grupos de estudos vinculados a linha institucional II: 

 

ComW (COMUNICAÇÃO NO WHATSAPP)  

Profa. Ma. Krishma Anaísa Coura Carreira (6 VAGAS) 

Ementa: O objetivo geral do ComW é ampliar a compreensão dos fluxos comunicacionais 

de grupos do WhatsApp para entender seus impactos na sociedade. A partir de uma visão 

complexa e plural do conhecimento, busca-se principalmente apreender o capital social 

dos diversos grupos analisados; identificar a presença da comunicação ou da 

incomunicação; assim como a existência de algum tipo de desordem de informação; além 

de entender alguns motivos que estimulam a prática de compartilhamento de 

determinados conteúdos. A intenção desse projeto é ampliar a produção acadêmica sobre  
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essa plataforma e fomentar a alfabetização digital ao identificar elementos que possam 

auxiliar no estímulo a um uso mais crítico desta mídia social.  

 

HISTÓRIAS DO RÁDIO E DA TV: Em prol da construção do museu da fala do radicalismo 

paulistas 

Profa. Ma. Arlete Aparecida Taboada (6 VAGAS) 

Prof. Me. Bruno César dos Santos (6 VAGAS) 

Prof. Dr. Elinaldo Meira da Silva (6 VAGAS) 

Prof. Me. Fernando Mariano de Siqueira (6 VAGAS)  

Prof. Me. Wellington Dias de Melo (6 VAGAS) 

Ementa: Desenvolvimento de pesquisa com vistas ao registro de memórias do radialismo 

paulista, a partir de depoimentos de seus realizadores (locutores, produtores, diretores, 

atores, roteiristas, redatores, técnicos de som dentre outros profissionais). Terá como 

ponto de partida as atividades profissionais exercidas na cidade de São Paulo nos veículos 

de comunicação Rádio e TV, com possível extensão da pesquisa ao estado de São Paulo a 

partir de parcerias ou redes de colaboração a outros grupos de pesquisa. A primeira fase 

do projeto se deterá em profissionais do Rádio. Visa este grupo de estudos, ao final, da 

primeira etapa registrar os resultados em quatro produtos midiáticos: livro impresso, e-

book, documentários em áudio e em audiovisual. 

 

Art. 2º - As demais disposições previstas no mencionado Edital que não tenham sido 

expressamente alteradas pelo presente documento, permanecem válidas e vigentes para todos os 

fins. 

 

 

São Paulo, 19 de novembro de 2018. 

 

_______________________________ 
Pe. Dr. Antonio Iraildo Alves de Brito 
Diretor da FAPCOM 


