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1. Editorial

Um fim de mar colore os horizontes (Manoel de Barros)

Este não é um momento fácil para a Educação brasileira. Tanto que diversas universida-
des federais se posicionaram, acionando um dos últimos recursos que têm para expor as 
dificuldades vividas: a greve. Assim, este boletim inicia sua “vida editorial” colocando-se, 
primeiramente, como um instrumento que já estava definido antes da greve e que, com ela, 
pretende se somar às diversas atividades que, legitimamente, expõem a vida plena dos que 
têm se empenhado para viabilizar - apesar de tudo - um ensino de qualidade e formação 
cidadã.

A nossa proposta editorial é de circulação mensal. Se a greve não for interrompida, prova-
velmente este período será estendido ou mesmo pode ser redefinido, espelhando e pro-
blematizando, aqui, as dificuldades enfrentadas na pós-graduação hoje. A primeira, e mais 
urgente, diz respeito ao corte ostensivo de bolsas. Isto porque, desde 2013, a Capes esta-
beleceu para os novos Programas, apenas duas bolsas anuais. O que traz à tona a imensa 
dificuldade da “pátria educadora”, slogan assumido, tão veementemente, pela presidente 
Dilma Rousseff, em sua posse.

Mas este não deve ser um espaço apenas para a enumeração das dificuldades vividas 
hoje. Ele é, principalmente, um lugar para compartilhar alegrias e conquistas dos envolvi-
dos com a Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, de modo que novas parcerias e encontros 
aconteçam. Afinal,  não são poucos os que, como nós, no campo da Comunicação, com-
preendem a pós-graduação como um território fecundo de formação e de produção de co-
nhecimento. Tal perspectiva, em muitos momentos, pode parecer um tanto otimista demais, 
só que, sem esperança, sem um vislumbre de céus mais abertos, é impossível continuar 
na trilha da Educação.

Assim, este número 1 do Boletim Mídia e Cotidiano - UFF assume como expectativa maior 
neste seu marco inicial, que durante sua circulação, novos ventos realmente cheguem. Que 
eles tragam este fim de mar que, como disse Manoel de Barros, tudo colore. Foi o que sen-
timos diante dos primeiros Mestres em Mídia e Cotidiano. É o que esperamos sentir, com 
negociações justas, com maior investimento no ensino público, com tratamento digno aos 
trabalhadores da Educação.

Denise Tavares – (Coord. em exercício)
PPG em Mídia e Cotidiano



2. PPGMC abre processo seletivo para Turma 2016

Novidade é a reserva de duas vagas para professores da Educação Básica. Pri-
meira fase segue até 3 de agosto

Desde este dia 1ª de junho estão abertas as inscrições para a primeira fase do Processo 
Seletivo 2016 do Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC). Os can-
didatos terão até o dia 3 de agosto para preencher a ficha de inscrição e pagar a taxa no 
valor de R$ 80,00.(Ver, no Edital, os casos de isenção). Na segunda fase da inscrição, que 
começa dia 10 de agosto, os documentos e três vias do projeto de pesquisa deverão ser en-
viados ao programa. Só podem participar da segunda fase quem se inscreveu na primeira.

São oferecidas 20 vagas para graduados em qualquer instituição de Ensino Superior reco-
nhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Há reserva de três vagas para estrangeiros 
não residentes no Brasil, uma para portadores de necessidades especiais e, numa novida-
de no edital deste ano, duas para professores do Ensino Básico de escolas públicas.

O processo seletivo é composto de três etapas: análise de projeto, prova escrita com base 
na bibliografia proposta  e, por fim, entrevista e análise curricular. Para ser classificado é 
necessário alcançar nota mínima sete em todas as etapas.

O Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano tem como objetivo principal a forma-
ção e o aprimoramento de profissionais comprometidos com o avanço do conhecimento no 
campo da Comunicação para o exercício de atividades de pesquisa e magistério superior, 
e de outras que impliquem conhecimento qualificado sobre os discursos midiáticos e as 
tecnologias da informação e da comunicação relacionados às práticas sociais cotidianas.

Sua área de concentração é “Discursos midiáticos e produção de sentidos”. O Programa 
tem duas linhas de pesquisa -  “Linguagens, representações e produção de sentido”  e 
”Políticas, discursos e sociedade”. Ao todo, 14 professores integram o corpo docente do 
PPGMC.

Mais detalhes sobre o Processo Seletivo 2016 podem ser obtidos no Edital do processo 
seletivo, ou na secretaria do PPGMC, pelo telefone 2629-9684 ou pelo e-mail ppgmc@
vm.uff.br.



3. IACS sedia III Cocaal - Colóquio de Cinema e Arte na América 
Latina

O Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) sedia em agosto o III Colóquio de Cinema e Arte na América Latina. A chamada de 
trabalhos foi concluída mas continuam abertas a inscrição para participação sem apresen-
tação de trabalho.

O III COCAAL acontece nos dias 24, 25 e 26 de agosto, no IACS /UFF. O evento tem como 
finalidade partilhar as experiências de estudos e projetos da América Latina que a partir do 
cinema, do audiovisual e da arte investem no diálogo com outros campos do conhecimento, 
particularmente das ciências humanas.

Dá, assim, prosseguimento à interdisciplinaridade promovida pelas duas primeiras edições 
do evento, centrando suas discussões em quatro Grupos de Trabalho (GTs): Cinema, Au-
diovisual e educação; Audiovisual, Políticas e estéticas; Cinema e Audiovisual: Memória, 
história e arquivo; e Cinema e Audiovisual: Indústria e Recepção.

Pesquisadores com trabalhos selecionados e interessados em participar do encontro de-
vem acessar o site do III Cocaal e seguir os procedimentos para efetivar a inscrição.

4. Nova edição da Revista Mídia e Cotidiano: dossiê e mudanças

A próxima edição da Revista Mídia e Cotidiano, que será veiculada em julho, traz um dossiê 
sobre “Mídia e Cidade”. A escolha do tema deve-se às discussões e debates do V Seminá-
rio de Pesquisas em Mídia e Cotidiano, promovido pelo PPGMC no segundo semestre de 
2014, que tinha o mesmo eixo temático. A edição de julho também marca uma mudança 
importante na revista, pois ela passa a ser quadrimestral.

O sexto número da publicação terá como editores os professores doutores Márcio Castilho 
e Renata Rezende. De acordo com Castilho, a escolha do tema partiu da necessidade de 
a academia fomentar uma discussão acerca das relações hegemônicas e contra-hegemô-
nicas da mídia com o espaço urbano.

O pesquisador cita como exemplo a produção dos megaeventos no Rio de Janeiro, que 
obriga a cidade a se transformar, adaptando-se para recebê-los. As áreas mais afetadas 
são o transporte urbano e segurança pública, cujas medidas foram muito criticadas nas ma-
nifestações de 2013. “Não se pensa em outras opções desenvolvimentistas. O crescimento 
acaba dando ênfase ao modelo de desenvolvimento baseado no capital, favorecendo as 
empresas”, afirma Castilho.



Mudanças editoriais

A partir da edição de novembro, outras mudanças também acontecem na Revista. Ela pas-
sará a ser editada em um sistema de rodízio entre os editores fixos, Alexandre Farbiarz, 
Márcio Castilho e Renata Rezende. A cada edição, um deles convida um novo editor, que 
poder ser professor do PPGMC ou não, para ser parceiro. Em novembro a dupla responsá-
vel será formada por Farbiarz e Emmanoel Ferreira. Para Márcio Castilho, estas alterações 
confirmam o papel da Revista para o Programa. “A importância da revista mostra-se para 
além de uma questão quase orgânica. Com ela, podemos dar visibilidade ao trabalho do 
Programa de Pós-Graduação e também consolidamos e sustentamos estudos que dizem 
respeito às linhas de pesquisa” diz.

De acordo com o professor a expectativa é criar uma grande rede de pesquisa e colabora-
dores interessados na temática Mídia e Cotidiano. “Quando um professor é editor da revis-
ta, ele pode trazer a colaboração de um convidado não vinculado ao Programa, mas ligado 
ao tema. Assim, pode haver mais interação e discussão sobre as temáticas abordadas”, 
completa o pesquisador.

5. PPGMC tem três novos professores

Em 2015, três novos professores ingressaram no Programa de Pós-Graduação em Mídia 
e Cotidiano. Carla Baiense e Emmanoel Ferreira, passam a integrar a linha de pesquisa 1, 
Linguagens, representações e produção de sentido. Já Andrea Medrado, reforça a linha de 
pesquisa 2, Política, discursos e sociedade.

A professora Carla Baiense é coordenadora do projeto de extensão O Casarão, que fun-
ciona como um laboratório de produção e análise crítica de mídia impressa e digital. Sua 
pesquisa acadêmica possui recorte nas relações entre mídia e representação de grupos 
sociais e nas novas formas de produção e distribuição de conteúdo jornalístico. Atualmente, 
ela coordena o grupo de pesquisa “Mídias, redes e jovens: usos e apropriações em contex-
tos digitais”.

Integrante do Grupo de Pesquisas “EMERGE - Centro de Pesquisas e Produção em Co-
municação e Emergência”, a professora Andrea Medrado também atuou como docente em 
diversas universidades no Reino Unido. Uma de suas especializações é em propaganda 
política, tendo sido responsável pela criação de material publicitário para diversas campa-
nhas políticas no Brasil.

Emmanoel Ferreira é vice-coordenador do curso de graduação em Estudos de Mídia (IACS/
UFF) e também coordenador do Polo de Produção e Pesquisa Aplicada em Jogos Eletrôni-
cos e Redes Colaborativas (PROEX/UFF). O professor é líder do grupo de pesquisa “Me-
diaLudens: Laboratório de Pesquisa em Jogos Eletrônicos, Cognição e Mídias Interativas”. 
Atualmente, no âmbito da pesquisa acadêmica, trabalha com duas frentes de investigação: 



a primeira, relativa aos usos e apropriações de plataformas de computadores dos anos 
1980/1990 na produção de obras artísticas; a segunda, relativa aos processos imersivos 
em diferentes modelos interativos propiciados pelos videogames.

6. Patrícia Pimenta é a primeira mestra formada pelo PPGMC

No último 24 de abril a aluna Patrícia Pimenta defendeu sua dissertação e conquistou o 
primeiro título de Mestre do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano. Na ban-
cada estavam os professores doutores Mohhammed ElHajji, José Antônio Martinuzzo e 
sua orientadora, Renata Rezende. Em sua dissertação, ela  investigou como imigrantes 
haitianos residentes no Brasil utilizam as redes sociais na construção de suas identidades. 
Patrícia analisou perfis de usuários nascidos no Haiti que migraram para o Brasil em 2010 
analisando questões como a sua relação com a cultura brasileira, a forma como encaram a 
própria situação de imigrantes e as formas de integração à comunidade brasileira.

Outros Mestres

Além de Patrícia, outros alunos do PPG Mídia e Cotidiano já são também Mestres. São 
eles: Ana Paula Gonçalves, Ingrid Schumann, Wagner Bezerra, Tatiana Couto, Camille 
Perissé, Raphael Silva, Tatiane Mendes e Sandra Pereira. Nas próximas edições deste 
Boletim vamos apresentar as dissertações que também logo vão estar disponíveis no site 
do Programa. Ao todo, 16 alunos concluem, neste ano, o mestrado em Mídia e Cotidiano, 
sendo que. as alunas Tatiana Lima,  Ana Karolina Assunção e Penélope Toledo defendem 
seus projetos agora em junho.

7. PPGMC tem nova pós-doutoranda

Pâmela Saunders Uchôa Craveiro é a nova pós-doutoranda do Programa de Pós-gradua-
ção em Mídia e Cotidiano. Supervisionada pela professora Ana Paula Bragaglia, Pamela 
desenvolverá a  A escola como um espaço de potencialização do senso crítico infantil sobre 
a publicidade em jogos online.

Mestre (2011) e doutora (2014) em Comunicação pela Universidade de Vigo, na Espanha, 
Pâmela recebeu qualificação “sobresaliente cum laude” em seu doutorado. É sócio-fun-
dadora da Formato, agência de assessoria acadêmica. Tem experiência como docente na 
área de Comunicação, e pesquisando temas como infância, cibercultura, publicidade, jogos 
eletrônicos, internet, sociedade de consumo, marketing, ética.



8. LaPA convida realiza encontros no 1º semestre de 2015

O LaPA - Laboratório de Pesquisas Aplicadas do Programa de Pós-Graduação em Mídia e 
Cotidiano, realizou uma série de atividades neste primeiro semestre de 2015 a partir de dois 
projetos: LaPA convida e LaPA Lê, ambos coordenados pela professora Patrícia Saldanha. 
O objetivo destes eventos é, o primeiro, debater temas que dialogam com as pesquisas 
do Programa enquanto o LaPA Lê foca autores que são referências fundamentais para os 
trabalhos desenvolvidos no Mídia e Cotidiano. 

O primeiro LaPA convida do ano aconteceu em 14 de abri, com Sérgio Denicoli, pós-douto-
rando do PPGMC. No evento, ele apresentou sua pesquisa concluída, “Regulação da Inter-
net: políticas da era da comunicação digital”, supervisionada pelo professor Adilson Cabral. 
A pesquisa de Denicoli foca o atual estado da regulação da internet no Brasil e no ambiente 
internacional, que envolve temas-chave como comércio eletrônico, proteção às crianças, 
direitos autorais e copyright, governo eletrônico, segurança e privacidade, além da pirata-
ria. Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, Sérgio Denicoli é 
autor do livro “TV Digital: sistemas, conceitos e tecnologias”, publicado em 2012 e editor do 
e-book “Digital Communication Policies in the Information Society Promotion Stage”.  

Outros encontros do LaPA Convida fora, em 4 de maio, com o professor titular da Escola 
de Comunicação (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), Ismar Soares, um dos prin-
cipais especialistas do país em Educomunicação. No evento, o professor contou um pouco 
da própria trajetória, problematizando a relação da Educação e Comunicação, a partir da 
sua rica experiência com a rede pública estadual e municipal da cidade de São Paulo. Fi-
nalmente, em 20 de maio, foi a vez do doutorando em Comunicação pela Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), João Paulo Malerba, discutir o tema “Rádios Comunitárias 
no Limite”, assunto de sua pesquisa de doutorado. O diferencial deste evento foi a partici-
pação, também, de alunos da graduação da Comunicação Social, em função da política do 
PPGMC de integração entre os níveis do ensino superior.

LaPA LÊ

O primeiro LaPA Lê do ano aconteceu no dia 30 de abril, com o professor Guilherme Nery 
(foto), que abordou a obra de Michel Foucault, a partir do livro deste autor,  “A ordem do 
discurso”. Contando com a participação de alunos do PPGMC e de outras pós-graduações, 
o encontro proporcionou um ótimo debate sobre algumas das principais questões coloca-
das por Foucault. Entre elas, sua relação com o marxismo e suas críticas contundentes às 
estratégias de controle elaboradas e exercidas pelo Estado, ao longo da história.


