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O Núcleo de Pesquisa em Informação, Tecnologias e Práticas Sociais (INFOTEC) do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação (PPGCOM) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) vem preparando um ambiente digital, ao longo dos últimos anos, 
para abrigar os resumos das teses e dissertações em Comunicação no Brasil. Até 2006, foram 
disponibilizados na página do PPGCOM/UFRGS (http://www6.ufrgs.br/infotec) três períodos 
distintos: 1992-1996; 1997-1999; e 2000-2002. Os resumos foram extraídos dos Relatórios CAPES, 
primeiramente na forma impressa e, nos dois últimos arquivos, já em formato eletrônico. O preparo 
deste material incluiu: digitação e/ou revisão da digitação, uniformização dos nomes dos autores e 
orientadores, indexação dos assuntos e inserção dos dados na base. Os dois primeiros períodos 
foram impressos e o para o último foi produzido um CD-Rom. O sistema de construção da base de 
dados sofreu alterações nas três versões, incorporando recursos advindos das tecnologias de 
informação e comunicação, possibilitando uma melhor performance no armazenamento e 
recuperação das informações. Este instrumento tornou visível, principalmente, a evolução da 
produção discente dos Programas de Pós-graduação em Comunicação no Brasil. No primeiro 
período, de 1992 a 1996, havia 7 (sete) Programas e foram defendidos 754 trabalhos; no segundo, 
de 1997 a 1999,  foram 13 (treze) Programas e apresentadas 835 teses e dissertações; na terceira 
versão, 2000 a 2002, 18 (dezoito) Programas totalizaram 1665 trabalhos defendidos. A incidência 
de assuntos também revelou tendências e ramificações da pesquisa em Comunicação. Este estudo 
pretende, então, descrever o histórico da construção das bases e mapear as temáticas ao longo do 
período estudado: 1992-2002, para seguir a trajetória da pesquisa em Comunicação em relação aos 
assuntos que concentraram a produção discente.   
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