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METAS DO DECÊNIO 2016-2026 
 

 

CARTA DE PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS 
[Conforme proposta feita na Conferência pró-ABCiber 2017,  

realizada na PUC-SP, em 11/11/2017, e aprovada, por unanimidade,  

pelo Conselho Científico Deliberativo (CCD), em sua XVII Reunião ordinária, em 15/12/2017,  

durante o X Simpósio Nacional (ECA/USP, 14-16/12/2017),  

e homologada, também por unanimidade, na VIII Assembleia Geral ordinária  

de Associados, realizada no mesmo dia, na mesma Universidade 
 

 

No segundo decênio de atuação no Brasil, a ABCiber deverá: 

 

(1) expandir o circuito geográfico de seus Simpósios Nacionais [a 

Associação estagiou em apenas cinco Estados: SP, Rio, SC, 

RS e PR];  

(2) capilarizar-se institucionalmente e de forma ampliada em 

Faculdades, Programas e Departamentos e em áreas de 

conhecimento [mediante investimento em eventos inter-

Simpósios nas cinco macrorregiões do país, articulação de 

Grupos de Pesquisa do campo interdisciplinar da cibercultura 

etc.]; 

(3) ampliar o número de Associados e, em especial, de 

Associados Efetivos [estes com direito a serem votados]; 

(4) rodar [no caso da Presidência] de área de conhecimento [a 

ABCiber transitou apenas por Estados; a Presidência sempre 

se situou formalmente na área de Comunicação]; 

(5) promover a inclusão anual do maior número possível de 

professores/pesquisadores/alunos/profissionais em 

compatibilidade com melhor qualificação de sua régua de 

avaliação de textos submetidos a Calls for Papers [vale que a 

Associação preveja a inclusão específica do corpo discente em 

iniciação científica]; 

(6) internacionalizar-se de forma consistente [mediante 

estabelecimento de convênios de cooperação acadêmica, 

científica  e  cultural;  desdobramento de trabalho com keynote  
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speakers; formação de redes bilaterais ou multilaterais de 

pesquisa etc.]; 

(7) intensificar a interdisciplinaridade [a ABCiber constitui 

projeto de e para todas as áreas de conhecimento com 

pesquisas projetadas para o campo da cibercultura; ela não é 

de nenhuma área de conhecimento, embora tenha se originado 

a partir da de Comunicação e a ela se vincule por razões 

formais]; 

(8) comparecer mais no espaço público de discussão não-

científica [a ABCiber é uma realidade institucional/acadêmica 

e precisa inserir-se mais na sociedade mais ampla, quando o 

tema e/ou a urgência o justificar, conforme avaliação da 

Diretoria e/ou da Comissão Especial de Assessoramento sobre 

Política Digital e da Internet no Brasil (CEA-Política; 

http://abciber.org.br/politica_digital), ouvido, sempre e 

necessariamente, o Conselho Científico Deliberativo (CCD); 

para tanto, a Associação precisa participar mais de e/ou 

acompanhar discussões públicas sobre a res digital/interativa 

(inserindo-se em contextos de conversações com Estado e 

governos, abrindo radar de preocupação com leis e normas, 

articulando-se com outras Associações etc. e, eventualmente, 

publicando novas Notas Públicas, quando necessário), sem 

perder jamais sua natureza científica/acadêmica e cultural; tal 

atuação deve se realizar de modo apartidário, e seus 

resultados, quando expressos em documento escrito por parte 

da Diretoria, devem ser apreciados e avalizados segundo o 

procedimento previsto acima]; 

(9) propor e discutir, em Simpósios Nacionais, temas 

originais/inéditos e palpitantes [e/ou angulações com 

abordagens com essas características [a Associação precisa ser 

pioneira e manter-se protagonista, radicando mais sua 

qualificação nestas duas vertentes]; 

(10) ampliar a Coleção ABCiber de Textos de Cultura Digital 

[a Associação publicou apenas dois volumes, um deles L4 na 

área de Comunicação; precisa beneficiar a comunidade  

científica com abertura a possibilidades maiores de publicação 

de capítulos em ebooks online qualificados para acesso 

universal]; 
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(11) incentivar e consolidar, em períodos inter-Simpósios, 

atividades  acadêmicas,  institucionais,  educacionais  e/ou 

culturais [a ABCiber não pode embasar sua existência apenas 

em Simpósios Nacionais; inclui-se aqui a instituição de um 

Prêmio de Teses e Dissertações do campo interdisciplinar da 

cibercultura]; e 

(12) investir em seu segmento, dimensão e/ou incumbência 

cultural, mediante retomada e consolidação de sua Política de 

Cultura Digital. 

 

            São Paulo, 15 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

DIRETORIA (Gestão 2015-2017) 
[Comunicação, Semiótica, Ciência da Informação,  

Antropologia, Sociologia, Educação e Artes] 

 

 

 

Presidência interina 

Prof. Dr. Eugênio Rondini Trivinho 

 

 

Comissão Especial de Assessoramento 
Profa. Dra. Cláudia Lopes (CENCIB/PUCSP) 

Profa. Dra. Edméa Oliveira dos Santos (UERJ) 

Prof. Dr. Gilberto Prado (USP) 

Profa. Dra. Heloisa Prates Pereira (FIAM-FAAM) 

Prof. Dr. Jean Segata (UFRGS) 

Profa. Dra. Lucia Santaella (PUC-SP) 

Profa. Dra. Lucrécia D'Alessio Ferrara (PUC-SP) 

Prof. Dr. Marcus Bastos (PUC-SP) 

Prof. Dr. Massimo di Felice (USP) 

Prof. Dr. Sebastião Squirra (UMESP) 

Prof. Dr. Sergio Amadeu da Silveira (UFABC) 

Profa. Dra. Sueli Mara Ferreira (USP) 

Prof. Dr. Theophilos Rifiotis (UFSC) 
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