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RESUMO: 
Este trabalho apresenta o processo de criação, construção e implementação do site Observató-
rio de Comunicação Pública (OBCOMP), a partir dos investimentos financeiros, técnicos e 
funcionais do CNPq, Fabico, PPGCOM e CPD/UFRGS. O funcionamento do Observatório é 
de responsabilidade do Núcleo de Pesquisa em Comunicação Pública e Política (NUCOP) e o 
Grupo de Pesquisa em Comunicação Organizacional , Cultura e Relações de Poder (GCCOP) 
que agregam doutorandos, mestrandos e graduandos que assumem responsabilidades específi-
cas para que os objetivos sejam cumpridos.  O objetivo do OBCOMP é monitorar temas de 
interesse público e a sua repercussão em meios de comunicação de massa, na sociedade e em 
sistemas de comunicação governamental; promover debates relacionados a temas de interesse 
público e disponibilizar a produção científica sobre comunicação pública ou assuntos relacio-
nados.  
A criação do OBCOMP foi decorrente da necessidade de experimentar práticas de comunica-
ção que respondessem a esse conceito, ou seja, a criação de um espaço para o depósito e aces-
so a informações e produtos relacionados a temas mobilizadores do debate público. Neste 
sentido, foi realizado um processo de pesquisa para identificar e armazenar a produção cientí-
fica e técnica sobre comunicação pública, comunicação política, comunicação governamental, 
comunicação institucional, jornalismo público, opinião pública, mídias públicas e outros. 
Além deste valioso repositório, o OBCOMP é um dispositivo capaz de capturar informações, 
debatê-las e torna-las acessíveis à sociedade e ao estado gerando novos debates e críticas. É 
possível acessar e reconhecer o sistema de comunicação dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário; ficar atualizado sobre notícias de interesse público; acessar campanhas públicas; 
acompanhar a radiodifusão pública e opinar, através de textos e comentários. 
A legitimidade do OBCOMP está na constituição de seus conselhos deliberativo e executivo 
que reúne dezenas de professores, pesquisadores de instituições nacionais e internacionais. A 
contribuição teórica e a difusão de conhecimento em comunicação pública, através do OB-
COMP, podem ser identificadas na sua estrutura, que tem a seguinte formatação: notícias na-
cionais e internacionais; Textos e Opiniões (críticas e ensaios); Biblioteca (teses, dissertações, 
livros, pesquisas, artigos, periódicos); Instituições (grupos de pesquisa, observatórios, entida-
des, poderes Executivo, Legislativo e Judiciário); Mídias Públicas (agencias, imprensa, TV, 
rádio); campanhas de interesse público (propaganda pública e governamental); eventos nacio-
nais e internacionais; legislação e Fórum aberto de debates.    
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