
ATA DE CRIAÇÃO DO FÓRUM DOS PROGRAMAS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NO CAMPO DA COMUNICAÇÃO 

Aos trinta dias de março de 1991, tendo como anfitriã a 
Universidade Federal de Goiás, os coordenadores dos programas de 
Pós-Graduação em Comunicação ou seus representantes da Universida- 
de de Brasilia (UnS), Universidade Federal da Bahia e (UFBa), Univer- 
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP), Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC}SP), e Instituto Metodista de Ensino Superior 
(IMS), em reunião que contou com a presença dos membros dos comitês 
assessores da CAPES e CNPq e representantes de todas as entidades 
da área de comunicação – ALAIC, Abecom, Cbela, Intercom e UCBC 
-,decidiram, por unanimidade, criar o Fórum dos Programas de Pesquisa 
e Pós-Graduaçao no campo da Comunicação, como instrumento de inte- 
gração e interação continua dos programas de pós-graduação em Comu- 

   nicação em existência no país. 
Na mesma data foi constituído um Grupo de Trabalho, formado por to- 
dos os coordenadores de programas de pós-graduação ou seus represen- 
tantes, presentes ao evento, e presidido pelo Prof. José luiz Braga 
da Universidade de Brasília, que terá por finalidade coordenar as 

gestões iniciais do Fórum, visando a, num primeiro momento, aprofun-

dar junto aos programas de pós-graduação filiados ao fórum, as 
discussões relativas às formas pelas quais consolidar-se-á o pro- 
cesso de integração ora iniciado.
Na mesma ocasião ficou definido que uma segunda reunião do fórum 
dos Programas de Pesquisa e Pós-Graduação no Campo da Comunicação 
terá lugar entre os dias 14,15 e 16 de junho de 1991, tendo como
anfitriã a Universidade Federal de Minas Gerais.

..../....



Estando de acordo quanto aos termos de criaçao do Forum 
dos Programas de Pesquisa e Pós-Graduação no Campo da Comunicação, 
os coordenadores dos programas de pós-graduação ou seus represen- 
tantes lavrarem e assinam a presente Ata. 

Goiânia, 30 de março de 1991 


