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Resumo 

 

Esta obra tem o objetivo principal de proporcionar aos leitores uma visão geral sobre o 

que está sendo produzido em termo de jornalismo especializado no Amazonas, sob a ótica 

de experientes jornalistas atuantes nas redações locais. Dividido em duas partes, o livro 

traz sessão de entrevistas com jornalistas de relevância na cobertura de áreas 

especializadas no Jornalismo, tais como Cultura, Meio Ambiente, Política, Economia, 

Polícia e Esportes. Já a segunda parte é composta por textos didáticos e exploratórios 

sobre a cobertura de determinadas áreas na imprensa amazônida. O livro, com 12 

capítulos, é publicado com a participação ativa de alunos de jornalismo, sem a pretensão 

de esgotar o vasto campo de temas e de perspectivas do jornalismo especializado, mas 

abre espaço para um profícuo debate sobre as áreas abordadas. 
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1 Publicação lançada no Publicom – XVII Encontro com Autores/Editores de Publicações Recentes sobre Comunicação, 

evento componente do 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 
2 Organizadora da obra. É jornalista, docente do curso de Jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) 

da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Vice-líder do Grupo de Pesquisa Comunicação, Cultura e Amazônia - 

Trokano. PhD em Ciências da Informação com especialidade em Jornalismo e Estudos Mediáticos pela Universidade 

Fernando Pessoa (UFP/Portugal) com reconhecimento no Doutorado em Comunicação pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS/Brasil), Universidade Federal do Amazonas. Desenvolveu pesquisa para sua tese de 

doutorado voltada para estudos sobre redes sociais digitais e Divulgação Científica sobre a Amazônia e sua dissertação 

de mestrado voltada para a divulgação científica e análise do discurso. Possui graduação em Comunicação Social 

habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas (2002), especialista em Jornalismo Científico e 

Divulgação Científica em Saúde da Amazônia e especialização em Marketing Empresarial pela Universidade Federal 

do Amazonas. 

https://www.edua.ufam.edu.br/
https://bit.ly/JornalismoEspAm


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UFPB – 5 a 9/9/2022 

 

 2 

Capa do Livro 

 

 

 


