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Caros colegas
Eis aqui mais um informativo da RED-CG!
Convidamos todos os membros a participar do processo de circulação de informações,
enviando notícias sobre eventos, lançamentos de livros, cursos e atividades diversas do mundo
da cultura gráfica latino-americana.
Pedimos, também, que, quando possível, preencham e encaminhem o formulário de
membros/padrón de miembros já enviado a todos os integrantes.
Ótima semana a todos,
Ana e Marina

1 - Grupo de Investigación en Estudios Tipográficos de la Universidad del Cauca:
publicaciones en torno a la Tipografía del Suroccidente Colombiano / Colombia
2 - GP Produção Editorial da INTERCOM / 40º Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação/Brasil
3 - Biblioteca Brasiliana lança edital de residência em pesquisa/Brasil
4 - Convocatoria Archivo Central Andrés Bello - Cátedra Neruda/Chile

1 - Grupo de Investigación en Estudios Tipográficos de la Universidad del Cauca:
publicaciones en torno a la Tipografía del Suroccidente Colombiano / Colombia

Hola amigos de la RLCG.
Para el grupo de investigación en Estudios Tipográficos de la Universidad del Cauca, Colombia
es muy grato compartirles sus dos primeras publicaciones en torno a la Tipografía del
Suroccidente Colombiano. Mediante esta comunicación les hacemos llegar los contenidos de
cada uno de los libros y algunas fotos promocionales.
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Contarles que el lanzamiento oficial se realizará en la ciudad de Cali, Colombia. En el marco de
la Feria Internacional del libro y las culturas de Cali (FILCA) 2017, que se llevará a cabo del 12
al 22 de octubre del año en curso, ya les contaremos más detalles.

Cordialmente,
Laura Judith Sandoval Sarmiento
Directora del grupo de investigación en Estudios Tipográficos
Universidad del Cauca
Impresiones: Miradas y realidades entre plomos | Sello Editorial Universidad del
Cauca | 2017
"Impresiones: Miradas y realidades entre plomos" es la memoria del proyecto Entre Plomos
fase I, que a través de varias apuestas metodológicas intenta recuperar el patrimonio
tipográfico de la ciudad de Popayán, específicamente el encontrado en el Taller editorial de la
Universidad del Cauca –que estaba a punto de ser chatarrizado por muchos años de desuso–
para ponerlo al servicio de la formación de diseñadores gráficos Unicaucanos. Este libro
presenta microrrelatos de todos los participantes del proyecto, como también, las memorias del
Primer y Segundo Encuentro internacional de Tipografía Letras Invisibles realizado en
Popayán - Colombia (2013: Marina Garone y 2015: Roberto Gamonal Arroyo, Taller de
diseño: Regio y @Locos por la tipo).
Ficha Técnica
Dimensiones: 21cm x 13,5cm Páginas: 116 Editorial: Universidad del Cauca Autores: Varios
(GIET/ Locos por la Tipo/Roberto Gamonal/Ana Varela/Sergio Aristizabal/Marina Garone)
ISBN: 978-958-732-245-3 Diseño de portada y editorial: Yesid Pizo Diagramación: Mónica
Quevedo Hernández (Sello Editorial Unicauca). Registro fotográfico: Daniela Valencia.
Información para compra
PRECIO: $30.000 (Popayán) | $40.000 (con envio: otras ciudades de Colombia) | $30.000
más costos de envío (a nivel internacional).

Cuadernos Tipográficos: Estudios y prácticas en torno a la Tipografía en el
Suroccidente colombiano 2014 -2016.
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Es una compilación de artículos de investigación en torno a la Tipografía realizados en el
Suroccidente colombiano. Además presenta portafolios de diseñadores tipográficos destacados
del Suroccidente colombiano.
Ficha Técnica
Dimensiones: 24cm x 17cm
Páginas: 168
Editorial: Universidad del Cauca
Autores: varios.
ISBN: 978-958-732-226-2
Fotografía de portada: Alfredo Valderruten
Registro fotográfico: Daniela Valencia
Información para compra
PRECIO: $40.000 (Popayán) | $50.000 (con envio: otras ciudades de Colombia) | $40.000
más costos de envío (a nivel internacional).
Si deseas adquirir un ejemplar escribe un mail con tus datos (nombre completo, cédula,
teléfono, dirección y ciudad) al siguiente correo electrónico: ljsandoval@unicauca.edu.co

2 - GP Produção Editorial da INTERCOM / 40º Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação / Brasil

Prezados colegas,
Convidamos todos a submeterem trabalhos para o GP Produção Editorial da INTERCOM,
cujo encontro se realizará durante o 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. O
Congresso ocorrerá de 4 a 9 de setembro de 2017, no Campus Ecoville da Universidade
Positivo,
em
Curitiba.
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Aos interessados, solicitamos que observem com atenção os prazos e as orientações
institucionais
indicadas.
As normas gerais para inscrição de trabalhos e outras informações estão disponíveis no
endereço: http://www.portalintercom.org.br/eventos/congresso-nacional/normas
Ementa
do
GP
Produção
Editorial:
Estudo da produção editorial contemplando as relações entre comunicação e outras áreas do
conhecimento que se dedicam ao tema. Abrange diferentes abordagens e perspectivas de
pesquisa em torno de produtos editoriais impressos, sonoros, audiovisuais ou multimídia, tais
como livros, jornais, revistas, histórias em quadrinhos, narrativas multimídia etc., distribuídos
em suportes analógico, digital ou em rede, privilegiando articulações entre: a) edição, cultura e
história; b) edição e linguagem; c) processos e produtos editoriais – agentes, cadeia produtiva,
práticas editoriais, infraestrutura; d) produção editorial, suportes e tecnologia; e) gestão,
produção, difusão e consumo; f) textos e leitores.
O prazo para inscrição de trabalhos está aberto e vai até o dia 15 de julho.
Os interessados em submeter trabalhos devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição
até 10/07/2017.
Os coautores que queiram receber certificados TAMBÉM devem efetuar o pagamento
até 10/07/2017 .
Atenção para NÃO AGENDAR o pagamento para a data do vencimento do boleto. É
necessário
o
PAGAMENTO
até
essa
data
(10/07/2017).
Se
você
deseja
obter
o
desconto
de
associado:
- se não for associado, você deve se filiar ANTES dessa data;
- se for associado, deve efetuar o pagamento da anuidade de 2017 antes dessa data.
Cordialmente,
Márcio
Souza
Gonçalves
Bruno
Guimarães
Martins
Coordenadores do GP Produção Editorial da INTERCOM

(UERJ)
(UFMG)

3 - Biblioteca Brasiliana lança edital de residência em pesquisa / Brasil
A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM) da USP acaba de publicar edital para
programa de residência em pesquisa no acervo da instituição.
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Há duas modalidades de vinculação: a residência em programa de pós-doutorado, com duração
de seis meses, prorrogável pelo mesmo período, e a residência em programa de pesquisador,
que procura atrair aqueles com experiência na área de estudos brasileiros, bem como na área de
conservação e restauro – a duração pode ser de um a seis meses, com prorrogação possível
pelo mesmo período. Não está prevista a concessão de bolsa em quaisquer das modalidades.
Além da apresentação de documentação e de uma carta de recomendação do supervisor (esta
apenas para a residência como pós-doutorando), é necessário apresentar projeto de pesquisa de
até 20 páginas com plano de trabalho, cronograma, bibliografia e especificação do vínculo da
pesquisa com o acervo da BBM.
Serão contemplados cinco projetos voltados para a pesquisa do material constante do acervo e
um projeto sobre conservação e restauro.
Mais informações podem ser conferidas no edital:
https://www.bbm.usp.br/sites/default/files/Edital%20BBM%203a%20edi%C3%A7%C3%A
3o%202017.pdf
Calendário
Período de inscrições: 17/7 até 18/8
Divulgação dos projetos homologados: 9/10
Prazo para apresentação de recursos: 10 e 11/10
Divulgação final dos projetos homologados: 25/10
Início das atividades dos projetos: 30/10

4 - Convocatoria Archivo Central Andrés Bello - Cátedra Neruda / Chile
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