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experimentos colocam o 
campus na palma da mão 

O Grupo de Pesquisa Ubiquidade e 
Convergências Tecnológicas na Comunicação faz 
com que dispositivos móveis, como iPhones e Smartphones, 
tornem-se laboratórios permanentes de pesquisas aplicadas 
no Campus da PUCRS. O trabalho, liderado pelo professor 
Eduardo Pellanda, procura experimentar, entender e teorizar 
sobre as inovações com internet móvel, e tem o apoio do 
colega André Pase e de bolsistas de graduação e de pós-
graduação.

As investigações começaram na virada do século, 
quando Pellanda voltou-se ao estudo da comunicação a 
partir de aparelhos sem fio com acesso à web. Em 2009, 
com a formação do grupo, alunos e docentes da Faculdade 
de Comunicação Social, jornalistas do Grupo RBS e 
pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), que permaneceram em Porto Alegre (RS) por dez 
dias, participaram da primeira etapa de uma pesquisa 
envolvendo jornalismo e o uso de tecnologias móveis. A 
equipe do projeto LocastPOA atuou na construção e na 
manutenção de um site de notícias (http://locast.mit.edu/
civic), com código aberto, usando a tecnologia Android 
(desenvolvida pelo Google para celulares).  A cobertura 
jornalística trabalhou com notícias focadas em públicos 
segmentados, com interesses em comum. 

Atualmente, o grupo desenvolve um aplicativo 
para o projeto Campus Mobile, explorando recursos 
de dispositivos móveis com características inéditas 
universidades brasileiras. Em experimento desde agosto 
de 2010, a iniciativa permite ao usuário que fotografar, 
em frente aos prédios, um QRCode (etiqueta codificada 
que a câmera do celular interpreta e remete ao ambiente 
web) obter informações sobre diversos pontos da Cidade 
Universitária.  Após registrar a imagem, basta direcionar o 
aparelho para variadas direções, como uma bússola, que as 
indicações surgem na tela (em telefones dotados de software 
com esses recursos). 

A meta do grupo é conquistar parceiros comerciais 
para sustentar e expandir as pesquisas por meio de um 
laboratório próprio. 

  www.pucrs.br/famecos/mobi

experiments put the 
campus in the palm of 
one’s hand

The Group for Research on Ubiquity and 
Technological Convergence in Communication 
turns mobile devices such as iPhones and smartphones into 
permanent laboratories for applied research on the PUCRS 
campus. The work, led by Professor Eduardo Pellanda, seeks to 
experiment with, understand, and theorize about innovations 
with mobile internet and is supported by colleague Dr.  André 
Pase and undergraduate and graduate fellows. 

The investigations conducted by this group started 
at the turn of the century, when Professor Pellanda became 
interested on the study of communication from wireless 
phones with web access. In 2009, with the formation of the 
group, students and professors from the School of Social 
Communication and researchers from the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) who were staying in Porto 
Alegre (RS) participated in the first stage of a study involving 
journalism and the use of mobile technology. This process 
took ten days and also had the participation of journalists 
from the RBS group. The team from the LocastPOA project 
worked on the construction and maintenance of an open 
source news site (http://locast.mit.edu/civic) using the 
Android technology (developed for cell phones by Google). 
The news coverage worked with news focused toward 
segmented audiences with common interests. Currently, the 
group is developing an application for the Mobile Campus 
project using resources from mobile devices with original 
characteristics in Brazilian universities. In the experimental 
phase, which has been in place since August 2010, the 
initiative allows users that shoot QRCode (coded labels that 
the cell phone camera interprets and sends to the web 
environment) located on the front of buildings to interpret 
the label and obtain information about various parts of the 
University campus. After registering the image, the user 
must simply direct the device toward the different possible 
directions, using it like a compass, for the particulars to 
appear on the screen (in phones with the right software and 
these resources). 

The goal of the group is to enlist commercial 
partners to sustain and expand its research through its 
own laboratory. 

Faculdade de Comunicação Social School of Social Communication
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Abordagens inéditas 
em comunicação 
organizacional

O Grupo de Pesquisa em Estudos Avançados 
em Comunicação Organizacional (Geacor) reúne 
professores e estudantes com interesses voltados para 
as diferentes perspectivas e interfaces desse tema. Seus 
objetivos principais consistem em refletir sobre estado 
da arte da área, bem como discutir sobre tendências e 
desafios, especialmente no que se refere à adoção de novos 
paradigmas. 

Essa estrutura de investigação é pioneira, no Sul 
do Brasil, em estudos sobre comunicação organizacional, 
o que lhe possibilita produzir conhecimento nesse campo, 
ampliando suas interfaces de atuação e interlocução com 
pesquisadores identificados com o grupo.  As pesquisas 
estão vinculadas a duas linhas: Comunicação Organizacional 
e Novas Tecnologias e Perspectivas Contemporâneas 
da Comunicação Organizacional. Em 2008, a obra O 
Diálogo Possível: Comunicação Organizacional e Paradigma da 
Complexidade consolidou os trabalhos em desenvolvimento 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação.

Desde 2007, estão sendo investigadas as Ouvidorias 
Virtuais em instituições de ensino superior (IES) brasileiras. 
Sob a responsabilidade da coordenadora do grupo, 
Professora Cleusa Scroferneker, a pesquisa inédita no País 
se propõe a investigar sobre as diferentes modalidades de 
interação ‘virtual’ das IES com seus diferentes segmentos 
de públicos. A partir de 2009, a pesquisa foi ampliada para 
as IES na América do Sul, especialmente na Argentina e na 
Colômbia.  Em 2010, os resultados parciais foram publicados 
na Revista Organicom, principal veículo sobre comunicação 
organizacional e relações públicas, bem como em congressos 
internacionais, nacionais e regionais, além de salões de 
iniciação científica, por parte dos dois bolsistas graduandos. 

Para 2011 está programado o lançamento de uma 
coleção abordando comunicação organizacional, no formato 
e-book, com a publicação de artigos produzidos pelos 
membros do grupo e pesquisadores associados.

novel approaches 
to organizational 
communication 

The Group of Research on Advanced 
Studies in Organizational Communication 
(Geacor) brings together faculty and students 
interested in different perspectives on this topic and 
intersections of the topic with others. The main goal 
is to reflect on the state of art in the area and discuss 
trends and challenges, especially with regard to the 
adoption of new paradigms. This investigation structure 
is the first of its kind in southern Brazil in studies on 
organizational communication, which allows it to develop 
new knowledge in the field, broadening the connections 
made through action and dialogue with researchers 
who are part of the group. The studies are linked to 
two main axes: Organizational Communication and 
New technologies and Contemporary Perspectives on 
Organizational Communication. In 2008, the work “The 
Possible Dialogue: Organizational Communication and the 
Complexity Paradigm” (O Diálogo Possível: Comunicação 
Organizacional e Paradigma da Complexidade) consolidated 
the work developed by the Graduate Program in 
Communication. 

Since 2007, the Ombudsmen from Brazilian 
higher education institutions (IESs) have been examined. 
Under the tutelage of the group coordinator, Professor 
Cleusa Scroferneker, the research, which is novel in 
Brazil, aims to investigate the different modes of virtual 
interaction of the IES with the different segments of the 
public. Starting in 2009, the research was expanded to 
the South American IESs, especially those in Argentina 
and Colombia. In 2010, initial results were published in 
the Journal Organicom, the main vehicle of organizational 
communication and public relations, and as part of 
presentations at international and national conferences, 
undergraduate conferences, and innovative science fairs 
(by two undergraduate students). 

The launch of a collection in e-book form 
addressing organizational communication by considering 
the articles published by the group members and 
associated researchers is scheduled for 2011. 

Faculdade de Comunicação Social School of Social Communication
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nupeCC preserva e 
divulga memória da 
Comunicação

Para possibilitar a investigação e o entendimento 
da história da Comunicação Social no Brasil, em geral e, 
especialmente, no Rio Grande do Sul, a PUCRS mantém o 
Núcleo de Pesquisas em Ciências da Comunicação 
(NUPECC).  Além de acervos especiais de comunicadores, 
como os dos jornalistas Osvaldo Goidanich e Roberto 
Eduardo Xavier, que deram início à coleção, o local tem 
coletâneas variadas de publicações, na sua maioria jornais 
nacionais e internacionais. 

As etapas de identificação, catalogação, separação, 
fichamento e guarda de documentos são realizadas por 
monitores e bolsistas, sob a coordenação do professor 
Antonio Hohlfeldt. Toda a metodologia segue o padrão 
adotado no Delfos – Espaço de Documentação e Memória 
Cultural da Universidade, que abriga as coleções já 
catalogadas do NUPECC. Essas atividades têm como 
propósito disponibilizar para docentes e estudantes de 
Comunicação, Letras, História e Filosofia, entre outros 
interessados, conteúdos que contribuam para a sustentação 
de trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. 

O núcleo abriga no momento investigações de 
três grupos de pesquisa: Jornalismo do Interior do Rio 
Grande do Sul; História do Jornalismo Luso-Brasileiro; e 
Digitalização do Jornal Movimento. Este último dispõe do 
único scanner standard do Brasil, permitindo que periódicos 
e documentos de grandes dimensões sejam acessados on-
line, evitando desgastes por manuseio. O suporte financeiro 
para recursos como esse e as bolsas provém de agências 
como Capes, CNPq e Fapergs, além da própria PUCRS. 

Para atingir a meta de tornar-se um polo de 
referência internacional e de articulações acadêmicas, o 
NUPECC lançou em 2010 o portal www.pucrs.br/nupecc, 
disponibilizando acervos, e-books, links e outras conexões. 
Essa ampliação do alcance dos trabalhos deverá ser 
reforçada pelas parcerias com a Rede Alcar de preservação 
da história da imprensa brasileira, o Museu da Imprensa do 
Porto (Portugal), a Biblioteca Nacional e a Universidade de 
São Paulo. 

  www.pucrs.br/famecos/nupecc

nupeCC preserves and 
disseminates the history 
of Communication 

To facilitate research and understanding of the 
history of social communication in Brazil in general and 
especially in Rio Grande do Sul, PUCRS maintains the 
Center for Research in Communication Sciences 
(NUPECC). In addition to special collections about 
communicators such as journalists Osvaldo Goidanich 
and Roberto Eduardo Xavier, who started the collection, 
the site contains several collections of publications, mostly 
from regional, national, and international newspapers. 

The identification, cataloging, sorting, filing and 
storage of documents are performed by instructors 
and student scholars under the coordination of 
Professor Antonio Hohlfeldt. All the methodology 
follows the standards adopted by Delfos, the Space 
for Documentation and the Cultural Memory of the 
University, which houses the NUPECC collections that 
are already cataloged. These activities are intended to 
provide teachers and students of letters, history and 
philosophy, among other interested individuals, with 
content that will support their coursework, dissertations, 
and theses.

The nucleus currently houses three research 
groups: Journalism in the Rural Area of Rio Grande do 
Sul; the History of Luso-Brazilian Journalism; and the 
Digitalization of the Journal Movimento. This third group 
has the only standard scanner in Brazil, which allows large 
journals and documents to be accessed online, preventing 
wear from handling. Financial support for resources such 
as the scanner and scholarships comes from agencies such 
as Capes, CNPq, Fapergs, and PUCRS. 

To achieve its goal of becoming an internationally 
renowned center and pursuing joint academic activities, 
in 2010, NUPECC launched the portal www.pucrs.br/
nupecc, making collections, e-books, links, and other 
connections available. This broadening of the reach of 
works is also enhanced by partnerships with the Alcar 
Network of preservation of the history of Brazilian press, 
the Museu da Imprensa do Porto (Portugal), the National 
Library, and the Universidade de São Paulo. 

Faculdade de Comunicação Social School of Social Communication
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GRUPo/GRoUP CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Comunicação Visual e Design: Imagem e Pós-modernidade 
Flavio Vinicius Cauduro flavio.cauduro@pucrs.br

Visual Communication and Design: Image and Post-modernity 

Convergência de Linguagens em Comunicação 
Magda Rodrigues da Cunha mrcunha@pucrs.br

Convergence of Languages in Communication 

Ensino e Prática de Relações Públicas (GPEP) 
Claudia Peixoto de Moura cpmoura@pucrs.br

Teaching and Practice of Public Relations (GPEP) 

Grupo de Estudos Avançados em Comunicação Organizacional (GEACOR) 
Cleusa M.  A. Scroferneker scrofer@pucrs.br

Group for Advanced Studies in Organizational Communication (GEACOR) 

Grupo de Estudos de Rádio, Memória e Tecnologia 
Luciano Klockner luciano.klockner@pucrs.br

Group for Studies on Radio, Memory, and Technology 

Grupo de Tecnologias do Imaginário 
Juremir Machado da Silva juremir@pucrs.br

Group for Innovative Technology 

História da Imprensa no Rio Grande do Sul 
Antonio Carlos Hohlfeldt hohlfeld@pucrs.br

History of the Press in Rio Grande do Sul 

História do Jornalismo Luso-brasileiro 
Antonio Carlos Hohlfeldt hohlfeld@pucrs.br

History of Luso-Brazilian Journalism 

Mídia e Identidades 
Doris Fagundes Haussen dorisfah@pucrs.br

Media and Identities

Mídia, Discurso e Complexidade 
Roberto Jose Ramos rr@pucrs.br

Media, Discourse and Complexity 

Notícias Internacionais 
Jacques Alkalai Wainberg jacqalwa@pucrs.br

International News 

Ubiquidade e Convergências Tecnológicas na Comunicação
Eduardo Campos Pellanda eduardo.pellanda@pucrs.br

Ubiquity and Technological Convergences in Communication 

NúCLEo/NUCLEUS CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Núcleo de Pesquisas em Ciências da Comunicação (NUPECC) 
Antonio Carlos Hohlfeldt hohlfeld@pucrs.br

Nucleus of Research in Communication Sciences (NUPECC) 

LABoRATóRIo/LABoRAToRy CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Laboratório de Documentos Digitais - HP/FAMECOS 
Magda Rodrigues da Cunha mrcunha@pucrs.br

Laboratory of Digital Documents - HP/FAMECOS

Faculdade de Comunicação Social 
School of Social Communication
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Ampla área verde e arborizada do Campus é utilizada pelos alunos no intervalo das aulas.

Students enjoy the green areas of the PUCRS campus between classes.


