PAULO VICTOR PURIFICAÇÃO MELO
Mini-currículo

PERFIL PESSOAL
Negro, jovem (27 anos), natural de Salvador/BA, residente há quatro anos em Aracaju/SE.
RG:0882182102 SSP/BA
CPF: 03064745573
PERFIL ACADÊMICO
- Jornalista, graduado em 2009 na Universidade do Estado da Bahia, com trabalho de conclusão de
curso sobre a temática da comunicação popular nos movimentos sociais.
- Mestrando em Comunicação e Sociedade na Universidade Federal de Sergipe, com dissertação
sobre o campo público de comunicação no Brasil, tendo previsão de conclusão para abril de 2014.
- Pesquisador do Grupo de Pesquisa Comunicação, Economia Política e Sociedade (CEPOS) e do
Observatório de Economia e Comunicação (OBSCOM), ambos vinculados à Universidade Federal
de Sergipe.
- Pesquisador associado da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e
da Cultura (ULEPICC).
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Atuais:
- Coordenador do Ciclo de Formação Mídia e Educação em Direitos Humanos, projeto nacional de
formação de militantes e lideranças de movimentos sociais em temáticas relacionadas a direitos das
mulheres, dos negros e negras, da população LGBT, das crianças e adolescentes, das pessoas com
deficiência e da população idosa. Coordena o projeto desde agosto de 2013, sendo a finalização em
junho de 2014.
- Colunista político no portal Infonet (www.infonet.com.br/paulovictor)
- Editor, desde janeiro de 2013, da Revista Paulo Freire, periódico mensal de formação, de
responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe.
Anteriores:
- Entre abril e dezembro de 2012 foi produtor do programa de rádio semanal A Hora da Verdade, de
responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe.
- Entre janeiro de 2011 e março de 2012 foi jornalista editor do site da Plataforma dos Movimentos
Sociais pela Reforma Política (www.reformapolitica.org.br)
- Entre outubro de 2010 e março de 2012 fui coordenador da equipe de Assessoria de Comunicação
da Agência Voz, tendo coordenado essa função na Central Única dos Trabalhadores de Sergipe
(CUT/SE), Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Sergipe (SINDIJUS), Sindicato dos
Policiais Civis de Sergipe (SINPOL), Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de
Sergipe (SINTUFS).

- Entre abril de 2009 e setembro de 2010 ocupei a função de Assessor de Comunicação da
Comissão Pastoral da Terra na Bahia (CPT).
- Em diferentes períodos atuei como coordenador de oficinas de educomunicação, leitura crítica da
mídia e comunicação popular para crianças, adolescentes e jovens em entidades como Instituto
Recriando e Instituto Braços.
TRAJETÓRIA EM MOVIMENTOS SOCIAIS/POPULARES
- Associado ao Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social, entidade da sociedade civil que
atua na defesa do direito à comunicação e da democratização da mídia.
- Integrante do Movimento Nacional de Direitos Humanos em Sergipe (MNDH/SE), sendo suplente
do Conselho Nacional do MNDH, espaço que congrega organizações do movimento negro,
movimento de mulheres, entidades de defesa dos direitos homossexuais, direitos da criança e do
adolescente, acessibilidade e trabalhadores do campo.
- Membro da Coordenação do Fórum Sergipano pelo Direito à Comunicação, espaço de articulação
de entidades e movimentos sociais que atuam nas políticas públicas de comunicação.
- Diretor da Associação Ginga de Comunicação Popular, entidade que promove formação em
comunicação comunitária, popular e alternativa para jovens nos estados da Bahia e Sergipe.
Anteriores:
- Em 2009, participei da I Conferência Nacional de Comunicação, na condição de delegado eleito
na etapa estadual da Bahia.
- Colaborador, entre 2007 e 2009, dos Setores de Comunicação do como Movimento dos Atingidos
por Barragens (MAB), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no Estado da Bahia.
- Entre 2005 e 2008 atuei no movimento estudantil de comunicação, tendo sido Coordenador do
Centro Acadêmico de Comunicação Social da UNEB (por duas gestões) e Coordenador da
Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação (ENECOS), também por duas gestões.

