UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
GABINETE DA REITORIA

CARTA DE APOIO À CANDIDATURA

Na condição de Reitor da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, empenhado com a
excelência da Educação Brasileira associada à qualidade da Pesquisa, Extensão e do Ensino
Superior, recomendo e encaminho, nessa perspectiva de gestão pública inovadora, juntamente
com o Pró-Reitor de Extensão da Ufal, Prof. Dr. Clayton Antônio Santos da Silva, o nome do Prof.
Dr. Pedro Nunes Filho para concorrer ao Prêmio INTERCOM 2020 na categoria "Maturidade
Acadêmica”. Professor generoso, pesquisador competente, líder capaz e artista honorário, o Prof.
Pedro Nunes Filho é do BEM, cativa seus estudantes e colegas, deixando sua marca por onde
passa!
O Prof. Pedro Nunes Filho, ao longo de sua carreira acadêmica, empreendeu esforços
diferenciais quanto a sua atuação no processo de formação, pesquisa e desenvolvimento de
projetos de extensão, com impactos em nível regional, nacional e internacional. O referido
educador atuou por 21 (vinte e um) anos e seis meses na Ufal, deixando marcas positivas de seu
envolvimento com projetos, orientações, organizações de seminários com reflexos nacionais e
gestão administrativa. Sempre se destacou pelo seu rigor acadêmico, determinação, engajamento
com propostas colaborativas, busca de financiamentos para projetos, trânsitos interdisciplinares e
reconhecimento interno e externo por parte de seus pares.
Na Ufal, o Prof. Pedro Nunes Filho liderou importantes projetos de longa duração a
exemplo do "Presença da Ufal em Penedinho" e “Projeto Multireferencial”, além de muitos outros
projetos e iniciativas transdisciplinares. O nosso atual Pró-Reitor de Extensão, Prof. Clayton Santos,
que também assina este documento, é um exemplo desse empenho acadêmico, tendo sido seu
aluno na graduação, bolsista de Iniciação Científica PIBIC-CNPq, orientador de TCC com premiação
pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação-INTERCOM (para autor do
TCC e Orientador) tendo ainda, participado em projetos de extensão como Assessor de
Comunicação. Essa referência ao atual Pró-Reitor é apresentada como um exemplo do seu
envolvimento, imersão acadêmica, capacidade de diálogo institucional, presença marcante na
graduação e pós-graduação em cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado. O Prof. Pedro
Nunes Filho é considerado uma das referências acadêmicas de destaque em Ciências da
Comunicação na região nordeste, no Brasil, e no exterior, com frequentes trabalhos que envolvem
parcerias com instituições estrangeiras.
Assim, considerando toda essa caminhada acadêmica do ex-docente da Ufal, com um
quantitativo significativo de livros publicados, artigos científicos, capítulos de livro, orientações,
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produções técnicas, artísticas e envolvimento em propostas comunitárias é que nós dirigentes,
Prof. Josealdo Tonholo, Reitor da Ufal e Prof. Clayton Santos, Pró-Reitor de Extensão da Ufal,
referendamos o nome do Professor Titular Pedro Nunes Filho (UFPB) para concorrer ao prêmio
"Maturidade Acadêmica", concedido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação, tendo em vista, exclusivamente, o seu mérito acadêmico e perfil Interdisciplinar,
com atuação junto a universidades brasileiras e estrangeiras.

Nosso sincero e enérgico reconhecimento!

JOSEALDO TONHOLO
Reitor da Universidade Federal de Alagoas - Ufal

CLAYTON ANTÔNIO SANTOS DA SILVA
Pró-Reitor de Extensão - Ufal
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São Leopoldo, 18 de maio de 2020.

Na condição de Presidente do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação
- CISECO e, em nome de sua Diretoria e de seu Conselho Deliberativo, associo-me as
inúmeras moções de apoio que recomendam o nome do professor-doutor Pedro Nunes
Filho, da Universidade Federal da Paraíba, como candidato ao prêmio Luís Beltrão
2020, na categoria de “Maturidade Acadêmica”.
Referido colega apresenta os melhores indicadores acadêmicos que justificam
ser merecedor deste gesto de reconhecimento. O pleito aqui externalizado é também
chancelado por várias instituições acadêmicas do país, especialmente universidades,
centros de pesquisas e entidades profissionais onde o professor Pedro Nunes Filho vem
desempenhando suas atividades, ao longo de várias décadas.
Destacando-se como especialista nos ramos da teoria da comunicação,
audiovisualidades e de linguagens semióticas, o professor Pedro Nunes Filho fez
estudos de graduação e de pós-graduação apoiando-se nestas matrizes como objeto de
pesquisas que contemplam largamente manifestações da cinematografia do Nordeste.
Conduziu programas de cooperação com universidades estrangeiras e nacionais, a partir
do seu ofício de pesquisador e professor da Universidade Federal de Alagoas, onde
trabalhou por muitos anos e, atualmente, na Universidade Federal da Paraíba
colaborando em práticas acadêmicas, especificamente junto ao seu programa de pósgraduação – Mestrado Profissional de Jornalismo – enquanto membro do seu corpo
docente.
Somadas as muitas qualidades que qualificam o seu ofício de professor e de
pesquisador, destaco sua condição de autor de várias obras abordando questões sobre
cinema e audiovisual, que são referências no ensino de comunicação no país. Ao mesmo
tempo, ressalto sua competência e sensibilidade para o implemento de programas de
intercâmbio na área da comunicação. Destacam-se particularmente, sua contribuição em
ações voltadas para a melhoria do ensino da graduação e da pós-graduação, além da
formação de operantes redes de trabalhos que aglutinam pesquisadores, profissionais e
professores de diferentes instituições acadêmicas científicas e profissionais.

Tenho absoluta certeza de que a concessão do Prêmio Luiz Beltrão, na categoria
“Maturidade Acadêmica”, não será apenas um signo de reconhecimento acolhido nos
arquivos do currículo profissional e universitário do ilustre colega. Vai além, na medida
em que será uma fonte de estímulo para continuar trilhando sua trajetória de
pesquisador e professor. Mais que um emblema, o Prêmio a ser conferido ao colega é
uma fonte que abrirá novas veredas de trabalho, iluminando suas ações e gerando
resultados. Em suma, vai dignificar cada vez mais a cotidianidade de sua vida
acadêmica.

Cordiais saudações,

Antônio Fausto Neto

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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NOTA DE APOIO A PEDRO NUNES FILHO | PRÊMIO INTERCOM 2020 • MATURIDADE
ACADÊMICA

O Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba em nome dos seus
docentes, discentes e servidores que atuam nos cursos de Radialismo, Cinema e Audiovisual e
Relações Públicas têm a honra de RECOMENDAR o nome do professor Pedro Nunes Filho ao
prêmio Luíz Beltrão 2020, na categoria "Maturidade Acadêmica".
A RECOMENDAÇÃO se fundamenta na compreensão de que a trajetória acadêmica e
profissional do professor Pedro Nunes reúne as condições necessárias que o tornam,
indiscutivelmente, merecedor da homenagem.
O percurso acadêmico e profissional do docente, em seus quarenta anos de atuação, deixou
sua contribuição marcada muito além da região Nordeste abarcando um conjunto significativo
de realizações em âmbito nacional e internacional.
No Departamento de Comunicação, junto com outros colegas professores, teve atuação
decisiva na elaboração do projeto de criação do Curso de Cinema e Audiovisual.
Reconhecemos que o esforço pessoal e intelectual empreendido para a criação do curso de
Cinema, sendo docente prestigiado na área, contribuiu para destacar o cinema paraibano no
país com o envolvimento na Coordenação de Mostras de Cinema e Simpósios Nacionais e
Internacionais. Destacamos, igualmente, sua valiosa colaboração na reestruturação dos
projetos pedagógicos dos cursos de Radialismo e Relações Públicas, assim como na
transformação da habilitação de Jornalismo em curso, em conformidade com recomendações
das Diretrizes nacionais para o ensino do Jornalismo.
No desempenho de ações acadêmicas envolvendo a docência, a pesquisa e a extensão, o
professor Pedro Nunes transitou com maturidade e competência na área de Ciência da
Comunicação lecionando disciplinas, elaborando projetos e coordenando laboratórios que
atenderam alunos e mobilizaram docentes de Jornalismo, Radialismo, Relações Públicas e
Cinema e Audiovisual.
No exercício da Chefia do Departamento de Comunicação, 2008/2010, o professor Pedro
Nunes Filho trabalhou com afinco pela qualificação e ampliação dos indicadores relativos ao
ensino, à pesquisa e à extensão, promovendo também melhorias e estimulando a criação de
laboratórios e núcleos de pesquisa.
O conjunto de realizações do referido professor, as comendas e as premiações recebidas ao
longo da sua vida acadêmica e profissional, suas produções e intervenções no campo do
cinema, do vídeo da fotografia, suas produções intelectuais na área da comunicação e

semiótica, suas iniciativas na cultura de um modo geral, corroboraram para sua MATURIDADE
ACADÊMICA e científica e o qualificam ao prêmio Luíz Beltrão 2020.
Com a presente RECOMENDAÇÃO, o Departamento de Comunicação se associa às demais
manifestações de apoio expressas pela Magnífica Reitora da UFPB, Profa. Margareth Diniz;
Pró-Reitoria de Pós-Graduação; Centro de Comunicação, Turismo e Artes; Academia
Paraibana de Cinema e decisão colegiada do Programa de Pós-graduação em JORNALISMO da
UFPB, encarregado oficial de formalizar a propositura do Professor Pedro Nunes Filho ao
Prêmio INTERCOM 2020 "Maturidade Acadêmica".

João Pessoa, 25 de abril de 2020.

Emília Barreto
Chefe do DECOM
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CERTIDÃO
Certifico que na 55ª Reunião Ordinária do Conselho do Programa de PósGraduação em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, realizada no dia
27 de abril de 2020, foi aprovado por unanimidade à indicação do Professor
Doutor Pedro Nunes Filho ao Prêmio Luiz Beltrão 2020 na categoria
“Maturidade Acadêmica” da Intercom. É verdade. Dou fé.

João Pessoa, 27 de abril de 2020

Zulmira Nóbrega Piva de Carvalho
COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM JORNALISMO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Programa de Pós-Graduação em Jornalismo
ÂNCORA - Revista Latino-americana de Jornalismo | ISSN 2359-375X

A Revista Latino-americana de Jornalismo - Âncora, através de sua equipe
editorial, compreendendo o papel de liderança acadêmica do Professor Dr. Pedro
Nunes Filho no processo de criação do referido periódico e estruturação do Conselho
Científico com a presença de pesquisadores de Programas de Pos-Graduação em
Comunicação de todas Universidades brasileiras e de pesquisadores da América
Latina e Europa, RECOMENDA o nome do referido pesquisador para concorrer ao
Prêmio Luiz Beltrão (INTERCOM) na categoria "Maturidade Acadêmica".
Por meio da Revista Âncora foi possível ao Programa de Pós-graduação em
JORNALISMO da UFPB desenvolver ações internacionais, estabelecer enlaces com
publicações conjuntas em forma de parcerias e encaminhamentos de acordos de
cooperação internacional. Durante a sua permanência na condução da Revista
Âncorana enquanto Editor Geral, o Prof. Dr. Pedro Nunes Filho criou as coleções
editorias (Coleção Âncora, Jornalismo em Sala Aula e Coleção Livro-Reportagem)
para a publicação de coletâneas voltadas para implementação de uma política
editorial no Programa de Pós-graduação em JORNALISMO da UFPB e a
participação de pesquisadores de outras universidades através Editais Públicos.
Por entender que o perfil do Prof. Pedro Nunes Filho vai além de sua
contribuição e participação na Revista Âncora, e tendo em vista a relevância do
conjunto de sua obra acadêmica na área de Ciências da Comunicação e Audiovisual é
que RECOMENDAMOS e referendamos a indicação do referido educador para
concorrer ao Prêmio Luiz Beltrão - "Maturidade Acadêmica" proposto pela Sociedade
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - INTERCOM.

João Pessoa, 23 de abril de 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA MÍDIA

NOTA DE APOIO

O Departamento de Comunicação (Decom) da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte em conjunto com o colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Estudos da Mídia (PPgEM) vêm por meio desta manifestar apoio ao Professor
Doutor Pedro Nunes Filho, do Programa de Pós-graduação em Jornalismo (PPJ),
da Universidade Federal da Paraíba, pela propositura de seu nome para concorrer
à edição de 2020 do prêmio Luiz Beltrão da Intercom, na categoria “Maturidade
Acadêmica”.
Além do reconhecimento do seu percurso acadêmico que impulsionou o
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão nos cursos de Comunicação da
Universidade Federal da Paraíba e das publicações produzidas nos quarenta anos
de atuação, que norteiam outros trabalhos de alunos na região Nordeste,
sobretudo, destacamos que o professor também atuou em nosso departamento e
no PPgEM, participando de debates enriquecedores e compondo bancas de
conclusão e de progressão para professor titular com reflexões metodológicas e
éticas que contribuíram para os estudos realizados e as etapas profissionais.
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interinstitucionais e em impulsionar a Ciência e Comunicação produzida fora do
eixo Sul-Sudeste. Por tudo isso, respaldamos a indicação do Prof. Dr. Pedro
Nunes Filho.

Lívia Cirne de Azevedo Pereira

Luciana Miranda Costa

Chefa do Departamento
de Comunicação Social

Coordenadora da Pós-graduação
em Estudos da Mídia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
CENTRO DE CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS

Recomendação ao Prêmio Luíz Beltrão 2020, na categoria "Maturidade Acadêmica"

O Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, CECULT, da Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia UFRB, recomenda o Prof. Dr. Pedro Nunes Filho, Professor Titular da
Universidade Federal da Paraíba, com atuação no Programa de Pós-graduação em Jornalismo
da UFPB, ao Prêmio Luíz Beltrão 2020, na categoria "Maturidade Acadêmica". Trata-se de
pesquisador de grande relevância na formação e difusão em Processos midiáticos audiovisuais
no cenário brasileiro e em especial no nordeste brasileiro.

Acreditamos que o protagonismo e liderança do professor foram um farol nas pesquisas no
campo da comunicação, especialmente referenciada nos 15 livros publicados pelo professor e
nos inúmeros artigos e capítulos de livros que nortearam os estudos e pesquisas em todo território nacional.

Santo Amaro, 10 de maio de 2020

Danillo Silva Barata - DIRETOR
SIAPE n. 1583959
CPF n. 702.728.325-53

UFRB: Excelência Acadêmica e Compromisso social
Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-2350/9095 Fax: (75) 3621-1293

São Cristóvão, 22 de maio de 2020.

Para: Sociedade Brasileira de Ciências da Comunicação (INTERCOM)
Assunto: Declaração de apoio ao professor Pedro Nunes

Os professores abaixo assinados do Departamento de Comunicação Social da Universidade
Federal de Sergipe (DCOS-UFS) apoiam a indicação do professor Pedro Nunes Filho ao Prêmio
Luiz Beltrão 2020 na categoria “Maturidade Acadêmica” da Sociedade Brasileira de Ciências da
Comunicação (INTERCOM).
A manifestação de apoio, aprovada em reunião do Conselho Departamental, se fundamenta
no conhecimento da relevante trajetória acadêmica e profissional do professor Pedro Nunes, o que
o torna merecedor do referido prêmio.

Josenildo Guerra
Maíra Ezequiel
Carlos Eduardo Franciscato
Patrícia Horta
Vitor José Braga Mota Gomes

Cordialmente,

Prof. Dr. Vitor José Braga Mota Gomes
Chefe do Departamento de Comunicação Social

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

EM APOIO AO PROF. DR. PEDRO NUNES FILHO
Recomendação ao Prêmio Luiz Beltrão 2020, na categoria "Maturidade Acadêmica"
Salvador, BA, em 14/05/2020
A quem possa interessar,
Eu, Clá udio Manoel Duarte de Souza, sinto-me honrado em RECOMENDAR o nome do Professor
Doutor Pedro Nunes Filho com a finalidade de concorrer ao Prêmio Luiz Beltrão 2020, na categoria
"Maturidade Acadêmica", tendo em vista sua longa, intensa e produtiva dedicaçã o à vida acadêmica e
artístico-cultural. Tive a felicidade de ter sido aluno do professor (ainda quando era estudante no
Curso de Comunicaçã o Social na UFAL), onde já era visível sua seriedade e dedicaçã o ao Curso e à
Universidade Brasileira. Nã o só por sua competência e habilidades de dirigir o curso – onde exerceu
cargos diretivos – mas por sua atuaçã o como criador e promotor de acontecimentos acadêmicos, além
das atividades administrativas/burocrá ticas, como seminá rios de porte nacional, Simpó sios, ciclos de
debates, mostras nacionais, envolvendo a comunidade e aprofundando verdadeiro sentido da
Universidade, que é o de produzir informaçã o, consolidar e compartilhar o conhecimento. Pedro Nunes
Filho é um docente inspirador.
Desde esse período, eu, ainda como estudante - hoje sou docente na UFRB e lidero um grupo de
de 12 professores no grupo de pesquisa LinkLivre do CNPq - , me conectei com o professor Pedro
Nunes Filho e passamos a realizar inú meras atividades de comunicaçã o e arte no campo acadêmico,
desde 1988, com a Livre Mostra do Vídeo Nordeste (Sesc/AL), o seminá rio internacional Arte e
Visualidade: Ordens e Desordens, dentre outras iniciativas de destaque acadêmico.
O professor Pedro Nunes Filho, hoje com 15 livros publicados [+ 02 no prelo], vá rios artigos e
capítulos de livros, filmes e vídeos sempre foi um pesquisador colaborativo e isso nos motivou –
mesmo eu já morando em outro estado com atuaçã o em outra universidade, a manter parcerias
culturais e desenvolver açõ es interinstitucionais. Nos entremeios das atividades acadêmicas,
igualmente nos dedicamos a vá rios projetos artísticos e destaco o vídeo/exposiçã o/performance
Passos, Espaços, Corpo & Linguagens, que percorreu vá rias cidades brasileiras, com Edu Passos e,
ainda, tive a oportunidade de assinar duas trilhas sonoras de dois vídeodocumentá rios autoria: Escola
sem Preconceitos e Escolas Plurais, realizados em parceria com o Ministério da Educaçã o.
Na UFRB tivemos a hora de tê-lo em vá rias parcerias de trabalho – desde participaçã o em bancas de
concurso para docentes no Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult) – a
seminá rios, cursos e exibiçã o/discussã o de seus filmes/documentá rios, no Centro de Artes e
Humanidades (Cahl). Do mesmo modo, nesse diá logo em mã o dupla, eu e outros docentes tivemos a
oportunidade participar do Fó rum Internacional do Audiovisual, Mostra Matizes da Sexualidade e
Simpó sio Nacional sobre Jornalismo, Participaçã o e Cidadania com a presença de pesquisadores
brasileiros e estrangeiros.
O Professor Pedro Nunes Filho é um profissional de perfil multimídia com formaçã o ampla no
campo científico das Ciências Sociais Aplicadas e nas Humanidades, além de sua atuaçã o artística e
acadêmica, o que lhe confere a convergência de mú ltiplos perfis, consolidando esse seu amplo leque de
competências, habilidades nas colaboraçõ es para a cultura acadêmica - por isso entendo que o seu
nome, como recomendaçã o na categoria "Maturidade Acadêmica" do Prêmio Luiz Beltrão 2020 é
Claudio Manoel Duarte de Souza
Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | UFRB
[ Novas Mídias, Djing, Produção Cultural e Multimeios ]
DIGITÁLIA | Rede de Estudos Interdisciplinares da Internet e da Cultura Digital

merecido e alentador em reconhecer esse profissional como um dos mais atuantes no cená rio de nossa
regiã o, trâ nsitos pelo Brasil e por universidades estrangeiras.
Há muito tempo, já é visível o seu trabalho de folego acadêmico, as suas marcas e
direcionamentos em coletâ neas, a sua constante articulaçã o com Programas de Pó s-Graduaçã o,
participaçã o de projetos em rede, o seu esforço para o desenvolvimento de parcerias, convênios
nacionais e internacionais, conferências, realizaçã o de consultorias e grandes desafios acadêmicos que
abraçou no campo da Comunicaçã o, Jornalismo e Semió tica dos Sistemas Audiovisuais.
Por todos esses itens aqui destacados é que considero que o Professor Pedro Nunes Filho
dispõ e do mérito acadêmico necessá rio para concorrer ao Prêmio Luiz Beltrão 2020 na categoria
"Maturidade Acadêmica".
Saudaçõ es Acadêmicas,

Cláudio Manoel Duarte de Souza (CPF 208951784-00)
Líder do grupo de pesquisa LinkLivre - UFRB/CNPq
Produtor do Grupo Artístico Pragatecno

Claudio Manoel Duarte de Souza
Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | UFRB
[ Novas Mídias, Djing, Produção Cultural e Multimeios ]
DIGITÁLIA | Rede de Estudos Interdisciplinares da Internet e da Cultura Digital

São Carlos, 18 de maio de 2020.

Ao
Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba (PPJ-UFPB)

REF: APOIO A PEDRO NUNES FILHO PRÊMIO MATURIDADE ACADÊMICA /INTERCOM 2020

O Grupo de Estudos sobre Mídias Interativas em Imagem e Som (GEMInIS) e o corpo editorial
da Revista GEMInIS, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), parabeniza o Programa de
Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba (PPJ-UFPB), pela indicação do
professor Dr. Pedro Nunes Filho para o Prêmio Luiz Beltrão 2020, na categoria Maturidade
Acadêmica, distinção ofertada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação -INTERCOM.

O professor Dr. Pedro Nunes Filho é um pesquisador do Nordeste, detentor de uma rica
trajetória acadêmica e profissional, reconhecida no Brasil e no exterior, dedicada à pesquisa em
comunicação, com destaque para o seu trabalho realizado ao longo de décadas no campo do
cinema, audiovisual e do jornalismo.

O pleito da UFPB é o reconhecimento de um histórico de vida dedicado aos estudos da
comunicação e a sua generosidade no compartilhamento do conhecimento.

____________________________________
Prof. Dr. João Carlos Massarolo

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310 - São Carlos
CEP 13565-905 Telefone: (16) 3306-6923

NEPLIS |

NÚCLEO DE ESTUDOS E PRODUÇÃO
DIGITAL EM LINGUAGEM SONORA

Universidade de Brasília – UnB
Faculdade de Comunicação – FAC
Laboratório de Áudio – LabAudio
||| NÚCLEO DE ESTUDOS E PRODUÇÃO DIGITAL EM LINGUAGEM SONORA – NEPLIS |||
Nota de apoio à Indicação do Professor Dr. PEDRO NUNES FILHO, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ao Prêmio
Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação na categoria “Maturidade Acadêmica” (2020).

O NÚCLEO DE ESTUDOS E PRODUÇÃO DIGITAL EM LINGUAGEM SONORA (NEPLIS), Grupo de Pesquisa do
Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) tem a grata satisfação e
honra acadêmica em apoiar a INDICAÇÃO do nome do Professor Doutor PEDRO NUNES FILHO, docente Titular da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ao Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação na categoria
“Maturidade Acadêmica” (2020).
Em diálogo com outras instituições e entidades acadêmicas e científicas do país, sobretudo do Nordeste
brasileiro, nosso apoio reverbera a importante contribuição e o protagonismo do Prof. Dr. Pedro Nunes Filho,
já reconhecido como Professor Emérito em instâncias da UFPB, ao campo da pesquisa e da produção acadêmica
e cultural em Comunicação, notadamente nas áreas do jornalismo, cinema e audiovisual, semiótica das mídias
e sistemas hipermídia, em Cursos de graduação e pós-graduação, na UFAL e na UFPB, assim como reconhece a
sua relevante atuação em articulações com Universidades e Centros de Pesquisas do Brasil e do exterior.
Ressaltamos o conjunto significativo e expressivo da produção intelectual do Prof. Dr. Pedro Nunes Filho
em Ciências da Comunicação, revelada em seus diversos e inventivos trabalhos acadêmicos – livros autorais e
organização de obras em coautoria, artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais,
capítulos de livros; idealização e realização de atividades científicas como Mostras, Seminários, Simpósios;
direção e roteirização de obras audiovisuais paradigmáticas; concepção de projetos multimídia; liderança de
inúmeros Projetos de Pesquisa e; protagonismo na criação do Periódico Científico Âncora – Revista Latinoamericana de Jornalismo; e a vanguarda em práticas e métodos de ensino, extensão e inovação junto aos Cursos
de Radialismo, Cinema, Jornalismo e Relações Públicas, durante 40 anos de atuação em Instituições de Ensino
Superior (UFPB e UFAL). Destacamos, de modo particular, o envolvimento e contribuições do Prof. Dr. Pedro
Nunes Filho ao campo da Comunicação em diálogo permanente com a sociedade. Na Universidade de Brasília
(UnB), em particular, o Prof. Dr. Pedro Nunes Filho tem contribuído significativamente na interlocução dinâmica
com Grupos de Estudo, a exemplo do nosso Núcleo De Estudos e Produção Digital em Linguagem Sonora –
NEPLIS/LabAudio, assim como em bancas de avaliação da Pós-graduação e na elaboração de Concursos Públicos.
Também o expressivo número de orientações acadêmicas (Dissertações na Graduação e Pós-graduação,
em Projetos de Extensão, Projetos de Iniciação Científica e Iniciação à Docência) conduzidas pelo Prof. Dr. Pedro
Nunes Filho, sua atuação no âmbito da Gestão Acadêmica na UFPB e na UFAL e o já mencionado amplo diálogo
com outras Instituições de Ensino no país e no exterior revelam uma maturidade diferenciada e que a sua
trajetória na área das Ciências da Comunicação é vasta e contributiva para a consolidação do prestígio da
comunidade acadêmica e profissional brasileiras.
Nosso reconhecimento e apoio ao seu nome para o Prêmio Luiz Beltrão de Maturidade Acadêmica 2020.
| Prof. Dr. Elton Bruno Pinheiro |
Faculdade de Comunicação | Universidade de Brasília (UnB)
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APOIO A PEDRO NUNES FILHO PARA PRÊMIO MATURIDADE ACADÊMICA /INTERCOM 2020
O Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Mobilidade - MOBJOR/UEPB, cadastrado no Diretório de
Grupos do CNPq, congratula-se com o Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade
Federal da Paraíba e, ao mesmo tempo, junta-se ao apoio irrestrito à indicação do professor Dr.
Pedro Nunes Filhos para o Prêmio Luiz Beltrão 2020 - Categoria Maturidade Acadêmica, promovido
pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - INTERCOM.
O prestigioso Prêmio Luiz Beltrão é uma distinção que, sem dúvida alguma, encontra no professor Dr.
Pedro Nunes uma merecida representação considerando sua trajetória como profissional
internacionalmente reconhecido na produção cinematográfica e nas contribuições acadêmicas como
professor e pesquisador de cursos de graduação e pós-graduação do Nordeste, além de projetos de
extensão com impacto social na região como o Projeto Xiquexique, criado em 2000, e voltado para a
cultura, meio ambiente, agricultura familiar e capacitação.
Pedro Nunes é autor ou co-organizador de dezenas de livros acadêmicos, de artigos científicos
nacionais e internacionais de repercussão. É responsável pela formação de inúmeros novos
pesquisadores no campo da comunicação, além de relevante produção audiovisual no campo de
filmes e documentários desde a década de 1970, e que foram exibidos em festivais nacionais e
internacionais.
Diante do exposto, o pleito é merecido pela rica trajetória e contribuições.

Prof. Dr. Fernando Firmino da Silva
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