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Um pouco da
história do IACS
•

O Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) foi criado
em 15 de março de 1968, por meio do decreto nº 62.414.

•

Após a criação do novo instituto, o então reitor, Manoel
Barreto Netto, também regulamentou oficialmente a grade
do novo curso de Comunicação Social, que, à época,
contava com as habilitações de Cinema, Jornalismo e
Publicidade.

•

O curso de Comunicação Social, assim como o CineArte
UFF, foram idealizados pelo cineasta Nelson Pereira dos
Santos. Nelson inaugurou o cinema que hoje leva seu nome
em setembro do mesmo ano. Deu aulas no IACS durante
toda a sua vida. Em 2018, o curso de Cinema e o IACS
comemoraram seus 50 anos.

•

Para saber mais: https://www.uff.br/?q=noticias/05-092018/iacs-e-cine-arte-uff-50-anos-de-educacao-arte-ecultura
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Um pouco da história do IACS

• A primeira diretora do IACS, professora
Hagar Espanha, era do curso de
Biblioteconomia.
• O Casarão à rua Lara Vilela, hoje marca
registrada do nosso instituto, passou a
ser a sede dos nossos cursos nos anos
80. Até então, os alunos tinham aulas
espalhados pelos campi da UFF,
inclusive nas varandas da reitoria, em
Icaraí, e no campus do Valonguinho.
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• O curso de Biblioteconomia já
funcionava de forma autônoma há
mais de um ano e foi incorporado ao
Instituto. Os demais cursos foram
criados ao longo dos anos.

IACS em
números*
*dados extraídos do
portal UFF em Números,
do site Dados Abertos
(STI) e do portal de
transparência da UFF,
em maio de 2022

Cursos de graduação

10

Pós-graduações stricto sensu

6

Departamentos de ensino

5

Docentes ativos

138

Técnicos

47

Alunos de graduação

3.407

• Somos a segunda maior unidade da
UFF em número de cursos presenciais
de graduação (nove)

Dimensão na
UFF

• O número de vagas para ingressantes
está entre os três maiores da
universidade
• Somos também a segunda maior
unidade em número de alunos
presenciais
• Além do nosso Casarão, o IACS
funciona também no campus do
Gragoatá, em salas da UFASA (bloco
A), onde, inclusive, estão situadas as
pós-graduações

Hoje o IACS conta com dez cursos de
graduação:

Graduação

•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivologia
Biblioteconomia (presencial e EaD)
Cinema (bacharelado e licenciatura)
Comunicação Social (Publicidade)
Jornalismo
Arte
Produção Cultural
Estudos de Mídia

Além da graduação, o IACS conta com pósgraduações em diversas áreas.
Os programas são:

Pósgraduação

• Pós-Graduação em Ciência da
Informação (PPGCI)
• Pós-Graduação em Comunicação
(PPGCOM)
• Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano
(PPGMC)
• Pós-Graduação em Cultura e
Territorialidades (PPCULT)
• Pós-Graduação em Estudos
Contemporâneos das Artes (PPGCA)
• Pós-Graduação em Cinema e
Audiovisual (PPGCINE)

O IACS de amanhã

A nova sede do IACS é fruto
de um projeto de 1985, que,
ao longo dos anos, passou
por diversos momentos que
atrasaram sua conclusão. No
momento, a obra está em
fase de conclusão, graças à
parceria com a Prefeitura de
Niterói.
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Em agosto de 2022, está
prevista a entrega da nossa
sede, o Novo IACS, a qual,
somada ao Casarão, fará com
que os alunos passem a ter
melhores condições de
ensino e os professores e
técnicos, melhores condições
de trabalho.

Acesse e acompanhe
• iacs.sites.uff.br
• Facebook: @iacsuffniteroi
• Instagram: @iacs_uff

Entre em contato

Saiba mais sobre o
IACS!

• +55 (21) 2629-9783
• Rua Lara Vilela, 126 - São
Domingos - Niterói/RJ Brasil - CEP: 24210-590
• Direção da unidade:
ega@id.uff.br
• Núcleo de Comunicação
Institucional e Cultura/NCIC:
ncic.ega@id.uff.br

Sejam
bem-vindos!

