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APRESENTAÇÃO

Cláudia Peixoto de Moura

Nelson Costa Fossatti

A publicação denominada Práticas Acadêmicas em Rela-

ções Públicas: processos, pesquisas e aplicações reúne a refle-

xão de autores a respeito da atividade profissional. O projeto

editorial envolveu um grupo de docentes da Faculdade de Comu-

nicação Social (FAMECOS), da Pontifícia Universidade Católica

do Rio Grande do Sul (PUCRS), que foi convidado a escrever um

artigo, no qual aspectos de suas práticas acadêmicas vinculadas

às áreas de Comunicação Social e de Relações Públicas fossem

contempladas. Com base em suas investigações científicas, os pro-

cessos, as pesquisas e as aplicações emergiram em textos que po-

dem contribuir para o desenvolvimento de Relações Públicas.

A coletânea contou com a participação de professores do

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social (PPGCOM),

da FAMECOS, que possui em sua estrutura uma linha de pesqui-

sa direcionada às “Práticas Profissionais e Processos Sociopolíticos

nas Mídias e na Comunicação das Organizações”. Os estudos re-

sultantes abrangem Relações Públicas no que tange ao seu fazer,

às teorias e aos teóricos adotados em análises de fenômenos

conjunturais ou estruturais, em seus campos de observação e de

ação. Nesse sentido, as contribuições das Teorias da Comunica-

ção possibilitam organizar o pensamento a respeito das interfaces

necessárias para a pesquisa na área.
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Igualmente, professores do Curso de Relações Públicas da

FAMECOS, existente há mais de quatro décadas, participaram da

obra com suas experiências acadêmicas e profissionais, reveladas

em seus textos que trazem aspectos relevantes para o relaciona-

mento institucional. Os processos de pesquisa científica foram

abordados como uma atividade fundamental à compreensão dos

públicos. Da mesma forma, as práticas profissionais de pesquisa

mereceram uma atenção no que se refere a diagnósticos, audito-

rias em planos de comunicação, identificação e mapeamento dos

públicos, para uma tomada de decisão organizacional, inerente ao

exercício de Relações Públicas.

Quanto às perspectivas para pesquisas aplicadas, as ques-

tões da comunicação em ambientes participativos e da comunica-

ção organizacional no Brasil foram analisadas, finalizando com a

possibilidade de internacionalização em um ambiente globalizado.

Relações Públicas foi o foco da publicação, que pode auxiliar a

elaboração de estudos e projetos de alunos de graduação, bem

como fomentar a discussão de tópicos inovadores em grupos de

estudantes de pós-graduação. Como proposta, a coletânea apre-

senta temáticas com visões teórico-práticas diferenciadas para

subsidiar trabalhos científicos na área.

Não é finalidade da obra esgotar os assuntos indicados, mas

oportunizar que as discussões sobre a comunicação em Relações

Públicas tenham destaque em termos teóricos e práticos. Os pro-

cessos de investigação abordados favorecem o desenvolvimento

de estudos com diferentes enfoques e estratégias metodológicas.

Os possíveis delineamentos da pesquisa aplicada na área tradu-

zem a amplitude do campo, no qual o conhecimento inerente e

necessário às práticas é cultivado.

A perspectiva de trabalhar a comunicação no âmbito públi-

co como privado, e nas organizações não governamentais, com a

adoção de tecnologias que disponibilizem uma série de instrumen-
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tos para uma mediação e interação qualificadas, renovam as prá-

ticas profissionais vocacionadas para o relacionamento com os

públicos. Nesse contexto, a comunicação no século XXI assumiu

uma presença constante na gestão das relações, sendo caracteri-

zada como mediadora entre as organizações e seus públicos. As

estratégias de comunicação e de relacionamento são a essência

das práticas acadêmicas e profissionais em Relações Públicas.


