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Presidência
Manoel Dourado Bastos
Currículo Resumido
Professor Adjunto do Departamento de Comunicação da UEL. Bacharel em Comunicação habilitação em Jornalismo pela FAC-UnB, onde concluiu o mestrado em Comunicação e
Cultura Contemporânea. Doutor em História pela Unesp (campus de Assis). Fez estágio
pós-doutoral em História Social do Trabalho na UFSC. Atual Diretor Científico da Ulepicc-Brasil.
Coordenador do GP de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura da Intercom.
Declaração de Intenções
Ao postular a presidência da Ulepicc-Brasil, proponho dar prosseguimento às ações da atual
diretoria, visando, nos termos estatutários e regimentais, instituir novas ações a fim de
incrementar e fortalecer o campo da EPC na luta epistemológica, a fim de: apoiar os grupos de
pesquisa existentes e impulsionar a criação de novos; conquistar, por meio de campanha
nacional, a presença da EPC como disciplina ou tópico no ementário nos cursos de
Comunicação, Ciências da Informação e Economia; oferecer cursos de formação em EPC;
praticar novas políticas de incentivo à filiação, visando maior presença de jovens, mulheres e
negros; aproximar-se de pesquisadoras e pesquisadores latino-americanos de EPC; constituir a
Ulepicc-Brasil como entidade participativa dos debates públicos; integrar os coordenadores de
GTs nas atividades constantes dessa proposta.

Vice-presidência
Verlane Aragão Santos
Currículo Resumido
Professora do Departamento de Economia e dos Programas de Pós-Graduação em Economia
(mestrado profissional) e em Comunicação da UFS. Doutora em Desenvolvimento Econômico
pela UFPR, com estágio de doutoramento na Facultad de Comunicación da Universidad de
Sevilla (US). Vice-líder do Grupo OBSCOM/CEPOS do CNPq. Co-fundadora da ULEPICC-Br e
coordenadora atual do GT de Políticas Culturais e Economia Política da Cultura.
Declaração de Intenções
Como proponente à condição de Vice-presidenta da Ulepicc-Br buscarei trabalhar para o
fortalecimento da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, no diálogo
entre as suas diversas perspectivas, a partir da crítica da economia política, e da ampliação de
seu alcance na articulação com demais instituições, acadêmicas e científicas, movimentos
sociais e demais organizações voltadas à participação ampla na sociedade dos diversos
extratos da classe trabalhadora, em especial para seu recorte em gênero e racial. Entre as
ações propostas pelo nosso coletivo, estarei na articulação de atividades para a formação de

jovens pesquisadoras/es, com atenção destacada às mulheres e às/aos negras/os. Estarei
também na linha de apoio à Presidência e demais integrantes da diretoria, na busca em
garantir um trabalho sólido, efetivo e de caráter contínuo.

Secretário-geral
Carlos Peres de Figueiredo Sobrinho
Currículo Resumido
Jornalista, mestre em Comunicação e doutor em Sociologia (UFPE). Professor Permanente do
Mestrado Profissional em Economia da Universidade Federal de Sergipe (Propec/UFS) e
Professor Substituto de Jornalismo da UFS). Membro do grupo de pesquisa OBSCOM/CEPOS
do CNPQ. Realizou pesquisa de pós-doutorado sobre ativismo na Internet a partir da
perspectiva da Economia Política da Comunicação. Conduz pesquisas envolvendo a questão
do trabalho nas plataformas digitais, Jornalismo a partir da Economia Política da Comunicação
e Ativismo na Internet.

Declaração de Intenções
Trabalhar para o fortalecimento e disseminação da Economia Política da Comunicação (EPC)
como perspectiva teórica dentro do campo da comunicação; buscar o diálogo e o debate com
representantes de outras perspectivas teóricas no campo da comunicação; atuar na elaboração
de iniciativas para o recrutamento de jovens pesquisadores para a perspectiva da EPC e para a
Ulepicc-Brasil; realizar com zelo todas as tarefas do Secretário-Geral da Ulepicc-Brasil
definidas em seu estatuto; dar suporte aos demais membros da diretoria em suas tarefas
administrativas.

Tesoureiro
Guilherme Bernardi
Currículo Resumido
Mestrando em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), onde também se
graduou em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo. Atualmente é jornalista do
Sindiprol/Aduel, seção sindical do ANDES-SN que representa a UEL, a UENP e a Unespar –
campus Apucarana. Na UEL, é membro do Laboratório CUBO (Comunicação e Crise do
Capitalismo) e produz o podcast Jogando Dados.
Declaração de Intenções
Garantir estabilidade financeira para a associação e que os recursos existentes possibilitem
que sejam desenvolvidas as funções científicas e culturais da ULEPICC-BR. Buscar menores
taxas bancárias, novas formas de arrecadação de recursos e proposições de parcerias, a fim
de viabilizar a realização dos eventos da entidade. Promover a expansão do quadro de filiadas

e filiados e, dentro disso, buscar a inclusão de pesquisadores desde a graduação, bem como a
promoção de políticas de ação afirmativa de incentivo à filiação.

Diretor Científico
Rodrigo Moreno Marques
Currículo Resumido
Mestre e doutor em Ciência da Informação pela Escola de Ciência da Informação (ECI) da
UFMG, com período sanduíche na Universidade do Estado da California nos Estados Unidos.
Realizou pesquisas de pós-doutorado na Universidade de Londres no Reino Unido e na
Faculdade de Educação da UFMG. Atualmente é professor da ECI (UFMG), onde é membro do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação.
Declaração de Intenções
Promover, ampliar e aprofundar pesquisas e estudos da Economia Política nos campos da
Informação, da Comunicação e da Cultura, em suas diferentes correntes e abordagens.
Fomentar o emprego das lentes da Economia Política para apreensão das dinâmicas
socioeconômicas e políticas do mundo contemporâneo. Promover, apoiar e incentivar a
produção teórica do campo da Economia Política por meio de eventos científicos, publicações
acadêmicas e demais canais. Promover a aproximação entre universidade e sociedade, por
meio da interlocução com grupos cuja ação esteja voltada para a práxis social transformadora,
tendo como horizonte a emancipação humana.

Diretora de Relações Institucionais e Sociais
Carine Felkl Prevedello
Currículo Resumido
Jornalista, doutora em Comunicação (Unisinos), professora da ECO-UFRJ. Mestre em
Comunicação (UFSM) e especialista em Direitos Humanos (Cesusc/Ifibe). No doutorado, sob
orientação de Valério Brittos, pesquisou a convergência digital nas TVs universitárias. Foi
diretora da TV Campus (UFSM), integrante da UFRGS TV, dirigiu o projeto de criação da rádio
UniFM 107.9 (UFSM) e integra o Conselho Curador da Rádio UFRJ. Coordena o projeto TJ
UFRJ, que desenvolve atividades de produção e democratização no audiovisual.
Declaração de Intenções
Construir articulações da ULEPICC-Br com instituições da sociedade civil para a ampliação da
inserção da área da Economia Política da Comunicação como campo de referência para os
debates relacionados à Comunicação na esfera pública. Trabalhar em conjunto com as demais
diretorias para alargar a compreensão e acolhimento da EPC como base epistemológica das
perspectivas de atuação profissional e acadêmica que trabalham pela democratização da
Comunicação no Brasil.

Diretora de Comunicação
Jacqueline Lima Dourado
Currículo Resumido
Especialista em teoria da comunicação e da imagem pela UFC. Mestre em Comunicação e
Cultura pela UFRJ. Doutora em Ciências da Comunicação pela UNISINOS, sob a orientação de
Valério Cruz Brittos. Pós-doutorado em Comunicação e Artes na Universidade da Beira Interior
- UBI- Covilhã- PT. Professora do Programa de pós-Graduação em ComunicaçãoPPGCOM/UFPI. Superintendente de Comunicação da UFPI.
Declaração de intenções
Como diretora de comunicação da ULEPICC planejo estabelecer laços com todas as
universidades, tanto do Brasil como da América Latina e demais países para que possamos
ampliar a rede. Outra grande Intenção é trabalhar com os estudantes a partir da graduação.
Criar o sócio Júnior.

Indicação para o Conselho Fiscal
Júlio Arantes (UFAL)
Suzy dos Santos (UFRJ)
Rozinaldo Antonio Miani (UEL)

