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REUNIÃO PPGIC 

Dia 12/06/2019 

 

Presentes: Lucio, Paulo e Sérgio. 

 

 Apresentação do PPGIC 

 Foi feita uma breve exposição da história do PPGIC e dos desafios implicados 

na (re)construção do APCN. 

 Falou-se dos avanços do PPGIC, em especial, das reuniões de estudos que 

resultaram na elaboração e aprovação do projeto de pesquisa Cidades e 

Festas [...]. Que este projeto deverá dar a consistência inicial a uma das linhas 

do APCN. 

 Esclareceu-se o propósito da reunião, basicamente, formar/articular um 

grupo de “novos” pesquisadores na construção de uma 2ª linha de pesquisa 

do PPGIC, com base em um 2º projeto coletivo de pesquisa. 

 Ideias sobre o 2º projeto/2ª linha de pesquisa do PPGIC 

 Paulo Fonseca: Projeto Imaginário sociotécnico de emancipação no 

Recôncavo. Percepções da população sobre o papel da Universidade na 

emancipação das pessoas, o que pode fazer por elas; percepção pública da 

ciência; qual a visão que a própria ciência tem do Recôncavo; em que medida 

esses dois olhares se cruzam, dialogam. O projeto está bem na área de 

Sociologia do Conhecimento. Falou de “Tecnologias da Humildade”. Trabalho 

com Guilherme sobre a relação tecnologia e sociedade, tecnologia e poder. 

Vê que há muita demanda da legitimação de saberes em relação ao território. 

O pano de fundo são as tecnologias sociais. Mencionou trabalho com Renato 

Dagnino, da UNICAMP, que trabalha com a ideia de tecnologia social como 

ponte para a economia solidária. 
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 Guilherme: Falou sobre a proposta do LEC, da aproximação do Paulo à 

proposta. Apropriação tecnológica a partir de um contexto. Colocou-se a ideia 

de que o LEC participe ativamente da elaboração do 2º projeto de pesquisa, 

tendo em vista que se trata de um espaço de trabalho e reflexão afinado com 

a ideia de explorar a questão da tecnologia, enquanto fazer e ambiência. 

Participam do LEC também o Toni e Victor (Zivitim). 

 Adriano: não tem uma ideia específica ainda no que se refere ao projeto. 

Interessa-se sobre o estudo do discurso aplicado à educação. Observou-se a 

importância do discurso na compreensão das percepções ... 

 Franciane: Trabalhou com diversidade linguística e linguística social 

(sociolinguística). Acredita que, pela experiência do doutorado, não terá 

problema em se enxergar no projeto. 

 Ludmila: Atua, como professora colaboradora, na linha de pesquisa do 

POSCOM/UFBA – Análise de produtos e linguagens da cultura midiática. 

Desenvolver e aplicar tecnologias em termos de produtos e linguagens na 

cultura midiática. Interesse específico na linguagem audiovisual. Interessa 

narrativa, ficção. 

 Os seguintes encaminhamentos foram definidos: 

 Síntese da reunião com a inclusão de outras observações e comentários que 

expressem os interesses das duas pesquisadoras, a fim de não só registrar o 

que foi discutido como também, e principalmente, avançar nas reflexões que 

indiquem caminhos ao 2º projeto/2ª linha de pesquisa. 

 Reunião com todos os participantes para que as discussões avancem, e uma 

agenda de trabalho seja estabelecida a fim de culminar no 2º projeto de 

pesquisa. 

 

12 de junho de 2019. 
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