USCS recebe pesquisadora mexicana para debater Imigração e Memória
13/05/16
A professora Dra. Ana Uribe Alvarado, da Universidade de Colima, do México, está na Universidade
de São Caetano do Sul (USCS) para uma série de atividades, realizadas no âmbito do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM).
Entre os dias 16 e 24 de maio, ela participará da Jornada Acadêmica Comunicação, Migração e
Pesquisa, formada por conferências, seminários e palestras, que também contam com o apoio da
Universidade Metodista e da Universidade Paulista (UNIP) (clique aqui para ver a programação).
Outro motivo da visita ao Brasil é a pesquisa que vem sendo desenvolvida em conjunto com a equipe
do Mestrado em Comunicação da USCS e que tem por tema questões relacionadas à imigração no
Brasil e no México, sob a perspectiva da memória. “A Universidade de Colima e a USCS têm objetos
de estudos similares. É muito importante poder trabalhar eles juntos. Isso fortalece a todos”, afirma
Uribe, lembrando que, uma vez por semana, uma equipe de pesquisadores de ambas as instituições
participa de um encontro virtual, como uma das etapas do desenvolvimento do projeto. “O
pesquisador não pode ficar isolado. Para avançar ele precisa de uma rede de contatos, isso ajuda seu
trabalho, fica tudo mais rico, mais humano”, disse.
A opinião é compartilhada pela professora Priscila Perazzo, Gestora do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu da USCS. “A professora Uribe ficará conosco por cerca de três semanas. Isso é muito
importante, pois permite um aprofundamento ainda maior dos trabalhos em curso e que produz
frutos como o Simpósio Internacional Comunicação e Cultura, realizado também aqui na USCS em
abril de 2015”.
Além da Universidade de Colima, a USCS mantém convênios com mais de 20 outras universidades
estrangeiras, localizadas, sobretudo, na América Latina e Europa.
Para saber mais sobre a Universidade de Colima clique aqui.
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