
Caros(as) colegas,

Ao findar-se 2007, tenho a honra de entregar-lhes este balanço de trabalho, a respeito 
da totalização dos procedimentos e discussões coletivas em favor da estruturação 
e caracterização institucional-acadêmica da ABCiber - Associação Brasileira de Pesquisadores 
em Cibercultura. 

O perfil completo da entidade foi ponderado e estabelecido em três oportunidades formais, 
amplamente partilhadas por pesquisadores(as) de vários Programas de Pós-Graduação: [1] na 
Plenária Especial (para a fundação da entidade) durante o I Simpósio Nacional de 
Pesquisadores em Comunicação e Cibercultura (25 a 29 de setembro de 2006); [2] na 
Conferência Pró-Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura / Reunião Científica 
(15 e 16 de março de 2007) e [3] na I Reunião do Conselho Científico Deliberativo (CCD) (29 e 
30 de novembro de 2007) -- eventos organizados pelo CENCIB - Centro Interdisciplinar de 
Pesquisas em Comunicação e Cibercultura, do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PEPGCOS/PUC-
SP).

A Diretoria da ABCiber, com mandato de dois anos, ficou constituída por 11 membros(as). O 
Conselho Científico Deliberativo será composto, na gestão 2007-2009, por 21 membros(as). 
Participam da Diretoria pesquisadores(as) de 9 Universidades/Programas de Pós-Graduação (5 
federais, 2 estaduais, 2 Pontifícias/comunitárias e 1 privada). Compõem o CCD 
pesquisadores(as) de 15 IES/PPGs. No total, 18 IES/PPGs estarão representados na gestão. São 
as seguintes as áreas de conhecimento envolvidas (até o momento): Comunicação, Ciência 
da Informação, Antropologia, Psicologia Social, Educação, Semiótica e Artes.

Em particular, no que se refere à Diretoria, os(as) pesquisadores(as) presentes à Reunião 
Científica realizada em março, após eleição deste signatário por unanimidade como primeiro 
presidente da Associação, concedeu-lhe a prerrogativa de escolha dos(as) membros(as). A 
partir de então, um conjunto complexo de princípios e critérios foi tomado e mobilizado como 
base sine qua non para a definição democrática da correlação de nomes, perfis, Lattes, 
Programas/Universidades e cargos. A lista de princípios e critérios, extensa, foi testemunhada na 
Reunião Científica de novembro (e constará da respectiva ata).

É a seguinte a composição da Diretoria e do CCD (com nomes, instituições e e-mails de 
referência) (cf. também anexos):

[1] DIRETORIA
[Comunicação, Artes, Antropologia e Educação]
Presidência
Eugênio Trivinho (PUC-SP) – eugeniotrivinho@uol.com.br

Vice-Presidência
Theóphilos Rifiotis (UFSC) – rifiotis@uol.com.br

Secretaria Executiva
Henrique Antoun (UFRJ) – hans@alternex.com.br

Secretaria de Finanças
Alex Primo (UFRGS) – alex.primo@terra.com.br

Diretoria Científica



Vinicius Andrade Pereira (UERJ) – vinianp@yahoo.com

Diretoria de Comunicação
Fernanda Bruno (UFRJ) – fgbruno@matrix.com.br

Diretoria Cultural
Simone Pereira de Sá (UFF) – sibonei@terra.com.br

Diretoria Editorial 
Marcos Palacios (UFBA) – marcos.palacios@gmail.com

Conselho Fiscal
Francisco Rüdiger (PUC/RS) – frudiger@ig.com.br
Gilbertto Prado (USP) – gttoprado@ajato.com.br
Marco Silva (UERJ e UNESA) – marcoparangole@uol.com.br.

[2] CONSELHO CIENTÍFICO DELIBERATIVO
[Comunicação, Ciência da Informação, Antropologia, Psicologia Social, Educação, Semiótica 
e Artes]

Adriana Amaral (UTP) – adriamaral@yahoo.com
André Lemos (UFBA) – alemos@ufba.br
Diana Domingues (UTP / UCS) – ddoming@ucs.br
Erick Felinto de Oliveira (UERJ) – erickfelinto@uol.com.br
Fátima Régis (UERJ) – fatimaregisoliveira@gmail.com
Francisco Coelho dos Santos (UFMG) – fransan@uol.com.br
Francisco Menezes Martins (UTP) – franciscomenezes2004@yahoo.com.br
Gisela Castro (ESPM) – giselag@uninet.com.br
Juremir Machado da Silva (PUC/RS) – juremir@pucrs.br
Lucia Santaella (PUC-SP) – lbraga@pucsp.br
Lucrécia D´Alessio Ferrara (PUC-SP) – ldferrara@hotmail.com
Luisa Paraguai Donati (UNISO) – luisa.paraguai@uniso.br
Othon Jambeiro (UFBA) – othonfernando@uol.com.br
Rogério da Costa (PUC-SP) – rogcosta@pucsp.br
Rosa Maria Leite Ribeiro Pedro (UFRJ) – rosapedro@globo.com
Sandra Portella Montardo (FEEVALE) – sandramontardo@feevale.br
Sebastião Squirra (UMESP) – ssquirra@uol.com.br
Sérgio Amadeu da Silveira (Cásper Líbero) – sergioamadeu@uol.com.br
Sueli Mara Ferreira (ECA/USP) – sueli.ferreira@gmail.com
Suely Fragoso: suelyfragoso@uol.com.br
Yara Rondon Guasque Araujo (UDESC) – c2yrga@udesc.br.

A responsabilidade institucional da gestão em curso repousa, fundamentalmente, na 
contribuição à consolidação das metas e objetivos da Associação (conforme discutidos na 
Reunião de novembro passado, a serem re-analisados e aprovados pelo CCD e depois 
incorporados ao Estatuto da entidade), conferindo legitimidade interinstitucional ao seu 
desenvolvimento até meados de 2009. Nesse lastro, a agenda de trabalho da Diretoria inclui, 
entre outros atos, [1] a legalização da Associação (registro da documentação em Cartório e 
obtenção do CNPJ); [2] a realização do II Simpósio Nacional (no segundo semestre de 2008), 



senão também do III, em 2009; [3] a organização de 4 Reuniões Científicas (do CCD); e [4] a 
elaboração do site institucional (pela Comissão Especial nomeada em março passado). 

Nesse contexto, serão estabelecidos, no âmbito da Diretoria (também conforme decisão da 
última Reunião), antes do encaminhamento ao CCD, [1] um Protocolo de Trabalho online 
(destinado a condicionar e normatizar a atuação virtual da Diretoria e do CCD, bem como 
agilizar os procedimentos decisórios em favor do desenvolvimento institucional 
continuado, dessobrecarregando a pauta das Reuniões do Conselho); [2] as metas 
institucionais e objetivos programáticos; e [3] o Estatuto (que incorporará o item anterior e 
as atribuições de cada cargo da Diretoria e do CCD).

Além desta lista de discussão -- a primeira, inaugurada em novembro de 2006, formada por 
maior número de pesquisadores(as) e vinculada à fundação da entidade --, a ABCiber, por 
encaminhamento feito na última Reunião, terá mais duas listas (no provedor Yahoo!): [a] a da 
Diretoria; e [2] a do CCD, estas para a resolução de matérias necessárias ao cumprimento das 
referidas metas e objetivos.

A história da ABCiber testemunha, com convicção, que um dos legados intelectuais e éticos 
mais vigorosos e fundamentais que a criação de uma entidade científica nacional pode 
oferecer às áreas de conhecimento que a constituem, ao seu desenvolvimento ampliado, 
diversificado e sempre renovado, e também à sua própria posteridade, é o de uma 
democracia vívida, concretamente atuada e articulada na indispensável escuta do outro, aí 
compreendidos os procedimentos que instituam esse legado como valor a ser cultivado dentro 
e fora da instituição, em todos os sentidos.

Sob esse horizonte, a Diretoria da ABCiber dará de si o melhor para realizar uma gestão tão 
inclusiva quanto participativa, reforçando, na Associação, a cultura institucional -- de princípios 
eqüânimes necessários -- em desdobramento desde bem antes de sua fundação.

A ABCiber terá sempre orgulho de partilhar com a comunidade científica nacional e 
internacional informações sobre as atividades em prol da construção de seu respectivo (e 
cada vez mais importante) campo de estudos, em contribuição ao desenvolvimento científico 
brasileiro.

[Apreciaria se dessem ampla ciência da presente mensagem a seus Departamentos, 
Programas e Universidades.]

Cordiais saudações de todos(as) os(as) membros(as) da Diretoria, com votos especiais de 
próspero ano novo,

Eugênio Trivinho
Presidente da ABCiber

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica

CENCIB - Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e Cibercultura
End. com.: Rua João Ramalho, 182, 4. andar, Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05.008-000

Tels. com.: 55 11 3672-8288 e 55 11 3672-8906 -  Fax com.: 55 11 3873-1374
Site: www.pucsp.br/pos/cos -  E-mail: cos@pucsp.br

Tels. res.: 55 13 3466-1959, 55 13 3236-8143 (telefax) e 55 13 9711-0735 (cel.)



E-mail privado: eugeniotrivinho@uol.com.br
E-mails institucionais: trivinho@pucsp.br, eugeniotrivinho@pesquisador.cnpq.br

PONTIFICAL CATHOLIC UNIVERSITY OF SÃO PAULO
Postgraduate Study Program in Communication and Semiotics

CENCIB - Center for Interdisciplinary Research on Communications and Cyberculture
Office: Rua João Ramalho, 182, 4o andar, Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05008-000, Brazil

Phones: 55 011 3672-8288 and 3672-8906 –  Fax: 55 011 3873-1374
Site: www.pucsp.br/pos/cos -  E-mail: cos@pucsp.br

Institutional e-mails: trivinho@pucsp.br and eugeniotrivinho@pesquisador.cnpq.br
Home phones: 55 13 3466-1959 and 55 13 3236-8143 (fax), 55 13 9711-0735 (cel.)

Private e-mail: eugeniotrivinho@uol.com.br


