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Os(as) pesquisadores(as) signatários(as) da presente Nota Pública, representantes de 
vários Programas de Pós-Graduação de diferentes áreas das Ciências Humanas, 
Ciências Sociais Aplicadas e Lingüística, Letras e Artes no Brasil, reunidos(as) na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), durante o I Simpósio 
Nacional de Pesquisadores em Comunicação e Cibercultura, organizado pelo CENCIB 
– Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e Cibercultura, do Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica dessa Universidade, e realizado 
no período de 25 a 29 de setembro p.p., decidiram, na Plenária Especial instalada no 
último dia 27, fundar, para todos os efeitos acadêmicos, institucionais e jurídicos, a 
Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, com o objetivo de organizar, 
fomentar e consolidar, em âmbito nacional, o campo científico concernente.
A instituição será constituída de uma instância executiva, formada pelos cargos de 
Presidência, Vice-Presidência e Secretaria Geral, e uma instância deliberativa, composta 
por um Conselho Científico Consultivo.
Nos próximos meses, os(as) pesquisadores(as) definirão, além do modus operandi entre 
as instâncias, as metas institucionais da Associação, seus objetivos programáticos, o(s) 
nível(is) educacional(is) a que se vincula, os estatutos, as providências jurídicas 
seqüenciais e a relação com as políticas públicas (federais e estaduais) concernentes, 
entre outras exigências relevantes.
Tão logo as conversações sejam concluídas, a comunidade científica, em todas as suas 
instâncias institucionais (agências de fomento, associações científicas, representações de 
área, Programas de Pós-Graduação etc.), bem como os principais órgãos de imprensa e 
as Organizações Não-Governamentais dedicadas às questões da Associação receberão 
informações atualizadas. 
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PUBLIC NOTE
TO THE BRAZILIAN AND INTERNATIONAL

SCIENTIFIC COMMUNITY

The signatory researchers of this Public Note, representatives of various Post-Graduate 
Programs in different areas of Human Sciences, Applied Social Sciences and 
Linguistics, Letters and Arts in Brazil, who convened at the Pontifical Catholic 
University of São Paulo (PUC-SP) for the 1st National Symposium of Researchers in 
Communications and Cyberculture, which was organized by CENCIB – Center for 
Interdisciplinary Research on Communications and Cyberculture of the Program of 
Post-Graduate Studies on Communication and Semiotics of this University and held 
from September 25 to 29, 2006, decided, during the Special Plenary of September 27 
and for all academic effects, to found the Brazilian Association of Researchers in 
Cyberculture, with the purpose of organizing, fostering and consolidating the pertinent 
scientific field within the national ambit.
The institution will be constituted of an executive body, comprising the positions of 
Presidency, Vice Presidency and General Secretariat, and a deliberative body, 
composed of a Consultative Scientific Council.
In the coming months, the researchers will define not only the modus operandi between 
the bodies, but also the Association’s institutional goals, its programmatic objectives, 
the educational level(s) to which it is connected, its statutes, its sequential legal 
provisions and its relation to pertinent public policies (federal and state), among other 
relevant requisites.
Upon the conclusion of this groundwork, all the institutional bodies of the scientific 
community (fostering agencies, scientific associations, area representations, Post-
Graduate Programs, etc.), as well as the main media outlets and Non-Governmental 
Organizations dedicated to the issues of the Association, will receive updated 
information.
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