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1. Editorial

Em meio ao caos, sobram perplexidade e indignação

Julho não tem sido um mês fácil para as Pós Graduações no Brasil. Apesar de todos já 
esperarem cortes, o primeiro ofício enviado pela CAPES, indicando uma facada de 75% 
na verba PROAP, relacionado a Custeio (como sabem: passagens para Congressos, ban-
cas, etc), pouco menos de dois meses após, finalmente, ter liberado a mesma verba, traz 
indignação e perplexidade a todos. A reação da COMPÓS, expressa em um documento 
imediato enviado à CAPES, traduziu, de forma contundente e clara, como todos nós nos 
sentimos. E a confusão parece seguir, com novo ofício do governo esclarecendo que o cor-
te seria, na verdade, de 10%, sem, no entanto, apontar, de forma transparente, o que este 
novo indicador, na prática, significa.

Enfim, desta sopa de números e informações truncadas, o que parece sobrar é uma eviden-
te dificuldade de articulação interna do próprio governo quanto ao tamanho real do rombo 
nesta proposta de “Pátria Educadora”. Como quase nunca temos dados confiáveis da gran-
de imprensa, esta seria uma ocasião perfeita do governo se comunicar de forma serena 
com seus funcionários públicos, priorizando, evidente, o que diz priorizar: ou seja, a Edu-
cação. Esta ainda é uma expectativa que tentamos acalentar neste mês em que o mundo 
escolar está de férias – menos, como sempre, a Pós Graduação, já que muitas pesquisas 
que realizamos não se podem dar ao luxo de ter férias, sob o risco de perdermos trabalho 
de meses ou, até, anos.

Esta, aliás, é a realidade que nem sempre é perceptível pelo Sistema de Pós Graduação 
no Brasil. Se na área das Ciências Humanas, às vezes, é possível flexibilizar calendário, o 
mesmo não se pode dizer de outras áreas. São diferenças que deveriam ser mais debatidas 
e aprofundadas, em especial se o Seminário de Avaliação da CAPES, programado para o 
fim de agosto, for mantido. O que, aliás, só deve acontecer se a notícia do corte de 75% 
for realmente revertida. Estamos, assim, pendurados em um varal ultrafino, preso em duas 
pontas – o paredão do governo e a montanha do nosso trabalho – tendo, sob nossos pés, 
um lugar cujo território, neste momento, parece insondável. O que é, convenhamos, muito 
pouco animador. E sabendo que agosto, na tradição brasileira, costuma ser o mês do “ca-
chorro louco” (com o perdão da metáfora), está difícil, muito difícil mesmo, neste momento, 
imaginar o que vai acontecer no próximo semestre. Se é que o semestre vai começar.

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



2. Inscrições da Segunda Etapa da Seleção 2016 começam em 10 
de agosto

Os candidatos a participar do Processo Seletivo para a Turma 2016 do PPG Mídia e Co-
tidiano têm até o dia 05 de agosto para enviar o comprovante do pagamento da taxa de 
inscrição (veja aqui) e assim poder participar da segunda etapa de inscrição que começa 
em 10 de agosto. É importante frisar que, apesar da greve na UFF, o processo de inscrição 
continua aberto, em função do calendário já ter sido definido anteriormente. Portanto, não 
deixe de concluir o processo. Para conferir todas as informações, acesse o Edital Completo.

2.1 TAXA DE INSCRIÇÃO O candidato deverá preencher Guia de Recolhimento da União 
(GRU) simples acessando a página https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_sim-
ples.asp 2 Os campos deverão ser preenchidos com as informações a seguir: Código da 
Unidade Favorecida - 153056 Gestão - 15227 Código de Recolhimento - 28830-6 Número 
de Referência 0250158385 Competência - mm/aaaa (mês/ano em que for paga a taxa) 
Vencimento - 03/08/2015 CNPJ ou CPF do Contribuinte - coloque o seu CPF UG/ Gestão 
153056 / 15227 Valor Principal = R$ 80,00 (oitenta reais) Valor Total = R$ 80,00 (oitenta 
reais).

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.

5. Professores do PPGMC lançam livros

Investindo no que defende, ou seja, que a publicação em livros é tão importante quanto a 
publicação de artigos em Revistas Científicas já que disponibilizam um material seleciona-
do e bem articulado quanto ao tema central da obra, os professores do PPGMC lançaram, 
recentemente, mais três novas obras: Ciberpublicidade: Discurso, experiência e consumo 
na cultura transmidiática; Nossa TV Digital – O cenário internacional da apropriação social 
da digitalização da TV e Mídia& Divulgação Científica – Desafios e Experimentações em 
meio à Popularização da Ciência.  

Organizado pelo professor Guilherme Nery junto ao Grupo de Pesquise ReC (Retórica do 
Consumo), da qual é líder, Ciberpublicidade tem como eixo conceito do mesmo nome que 
vem sendo construído há 4 anos: “Penamos a Ciberpublicidade como sendo mais do que 
simplesmente a publicidade na internet ou online”, diz Nery. Segundo ele, o conceito é uma 
nova lógica do fazer publicitário e constrói novas formas das marcas manterem contato 
com seus consumidores, online e off-line. “Inclusive fazendo com que os consumidores se 
tornem seus co-enunciadores”, acrescenta o pesquisador.

De acordo com ele, as estratégias são as mesmas: fidelizar consumidores, vender mais e 
ganhar da concorrência. No entanto, as táticas são outras: “A publicidade tradicional pri-
meiro fazia a campanha e a difundia por diferentes mídias, para só depois ver as respostas 
dos consumidores”. Para o líder do ReC, com a Ciberpublicidade, a relação entre marca 
e consumidores é muito mais dialógica. Nesse novo tipo de publicidade acontece apenas 



o planejamento da campanha e então os consumidores são convidados e incitados a co-
-construírem as campanhas ciberpublicitárias.

Oficialmente lançado em 4 de dezembro de 2014, o livro tem como autores grandes pesqui-
sadores que são referência nos estudos de Comunicação e Publicidade. “Convidamos cada 
um e lhes demos a ideia geral do livro. A partir disso, cada um teve liberdade de abordar o 
conceito a partir de seus referenciais de pesquisa. Isto é que faz do livro uma obra tão rica”, 
conta o organizador. O resultado é que cada capítulo aborda um ângulo específico do tema 
central. “Há uma grande heterogeneidade de abordagens, mas, no geral, a ideia comum 
é o mapeamento das novas maneiras de se fazer Publicidade e a busca da compreensão 
das novas táticas”.

Para Nery, além de ser uma obra transmídia, o livro traz reflexões sobre a nova realidade 
do consumo e da área. “Os autores são oriundos de teorias e experiências de mercado dis-
tintas” diz. O professor do Programa afirma também que há conexões explícitas e implícitas 
com diversas teorias de diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais. A obra é destina-
da a alunos, professores, pesquisadores e profissionais das áreas da Comunicação, da Pu-
blicidade, do Marketing, da Administração. “Acadêmicos de todos os níveis e profissionais 
do mercado encontrarão boas reflexões sobre a Ciberpublicidade, todas embasadas em 
cases reais muito recentes do mercado” conta Guilherme Nery.

Televisão Digital e Divulgação Científica 

Originado da pesquisa de Pós Doutorado, realizada na Espanha pelo professor Adilsol 
Cabral entre agosto de 2012 e janeiro de 2013, o livro “Nossa TV Digital – O cenário in-
ternacional da apropriação social da digitalização da TV”, publicado em 2015, investiga as 
iniciativas de comunicação comunitária de TV na Espanha, comparando-as com as que 
ocorrem no Brasil. Segundo Cabral, apesar da Espanha ser um país que conta com uma 
legislação geral do setor desde 2010, ainda há muitas limitações em relação à comunica-
ção comunitária, apesar da maior mobilização popular, comparando com o nosso país. “De 
qualquer forma, foi interessante ver o que temos a aprender, mas também a oferecer aos 
ativistas espanhóis de comunicação, principalmente no que diz respeito a sobreviver diante 
da repressão mais contundente que temos no Brasil”, acrescenta o autor.

A obra procura discutir como iniciativas comunitárias de TV lidam com desafios tais como 
desnivelamento financeiro e técnico em seu cotidiano e em meio ao processo de digita-
lização. O objetivo de tal enfoque é contribuir para fortalecer a relação entre Política de 
Comunicação e Comunicação Comunitária. Para Adilson Cabral, seu trabalho aponta para 
um desdobramento de futuros projetos de pesquisa na área, tendo no horizonte, sempre, 
a proposta de contribuir para o entendimento de diferentes cenários de apropriação das 
Tecnologias de Informação e Comunicação.

Já a obra Mídia e Divulgação Científica, organizada pelas professoras Denise Tavares e 
Renata Rezende, teve como origem o “1º Seminário BITS Ciência – Os Desafios da Rela-



ção do Audiovisual com a Produção Científica, realizado em março de 2014, no IACS/UFF, 
com apoio da FAPERJ e CAPES. O livro discute e dá visibilidade aprojetos de divulgação 
científica a partir das mídias, em especial o audiovisual. “A proposta é ampliar a interlo-
cução da Ciência com a sociedade, a partir da convicção que a popularização da ciência 
é um princípio de cidadania”, conta a pesquisadora Denise Tavares. O livro está dividido 
em 3 partes e tem, ao todo, 13 capítulos, escritos por 15 autores. Também incorpora um 
anexo que apresenta, rapidamente, o “1º Seminário”. Na primeira parte, Mídias e Divulga-
ção Científica reúne projetos que enfrentam o desafio de tornar a ciência mais próxima do 
cotidiano das pessoas; na segunda, apresenta propostas em que a perspectiva é analisar 
e experimentar novas formas de divulgação científica. Já na terceira e última, traz experi-
ências pautadas pelo envolvimento com o mundo acadêmico. “Portanto, a obra é destinada 
àqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente com a divulgação científica e a popu-
larização da ciência considerando o papel essencial das mídias nestes caminhos”, conclui 
Renata Rezende.

6. Comunicação e Educação: realizações e desafios

Membro da primeira turma de Mestres em Mídia e Cotidiano, Wagner Bezerra, que foi orien-
tado pelo professor Alexandre Farbiarz, coordenou um dos GT’s do VI Encontro Brasileiro 
de Educomunicação, realizado no início de junho na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS). Trabalhando hoje como Consultor em Educomunicação, Bezerra 
é um dos exemplos de como este conceito que articula Educação e Comunicação, cuja pri-
meira referência foi o jornalista argentino Mário Kaplun, conquista cada vez mais adeptos. 
O caminho da descoberta, quase sempre, ocorre na elaboração do projeto de pesquisa. No 
caso de Wagner Bezerra, seu projeto foi desenvolvido na Escola Municipal André Urani, na 
Rocinha, comunidade localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. “No final da pesquisa, foi 
interessante notar a abrangência da mídia e das novas tecnologias neste espaço específico 
da educação pública básica”, conta Bezerra.

O projeto do hoje Mestre em Mídia e Cotidiano, focou a mediação do consumo midiático no 
universo escolar frente à reconfiguração tecnológica Segundo ele, as escolas estão lidando 
com uma nova perspectiva: o ensino híbrido. “Esse ensino faz um diálogo entre a peda-
gogia tradicional, baseada no livro didádico, e as possibilidades que envolvem o uso das 
novas tecnologias, com ensino conectado e plataformas adaptativas. Esta realidade, nesse 
momento, atravessa toda a educação”, complementa Bezerra.

O trabalho de Wagner é baseado na noção de que os professores são mediadores do 
conhecimento, portanto, é importante oferecer a eles subsídios teóricos para que essa 
transição entre ensino tradicional e ensino conectado ocorra de forma sustentável. “Hoje, 
os professores se veem obrigados a migrarem e transitarem entre plataformas, o que na 
condição de neodigital pode parecer assustador ou desafiador”, conclui. Ele acredita que 



os alunos de hoje já nascem dentro de um ambiente digital e, portanto, são nativos digitais, 
enquanto os professores vivem a transição para esta nova relação. Por isso, sua proposta 
de continuidade profissional é justamente encontrar espaços para capacitar esses profes-
sores, seja com  consultorias ou oficinas sobre Educomunicação.

Vale destacar que a Educomunicação é uma das articulações possíveis entre Comunicação 
e Educação. No Brasil, o professor Ismar Soares, da USP, é uma das principais referências 
desta proposta. No entanto, outros caminhos interdisciplinares entre as duas áreas também 
surgem, o que levou o PPG em Mídia e Cotidiano a reservar, no Processo Seletivo para a 
Turma 2016, duas vagas para professor da Rede Básica Pública. A ideia é explicitar para a 
sociedade o quanto a Pós avalia que é importante criar mais espaços onde as duas áreas 
– Comunicação e Educação – se somem. Além disso, outros professores de Mídia e Coti-
diano têm desenvolvido pesquisas junto ao Ensino Básico Público o que tem apontado para 
a perspectiva de em breve a Pós viabilizar uma linha específica de pesquisa que abrigue 
projetos que articulam as duas áreas.

7. Disciplinas do PPGMC aceitam alunos externos e ouvintes

Alunos de outras Pós Graduações e também interessados em se inscrever como ouvinte 
nas disciplinas do segundo semestre de 2015 do PPG em Mídia e Cotidiano devem ficar 
atentos ao período de matrícula que vai do dia 03 a 07 de agosto, junto à Secretaria do 
PPGMC. Dúvidas devem ser encaminhadas pelo e-mail ppgmc@vm.uff.br

Neste segundo semestre de 2015 a professora Andrea Medrado ministra  Comunicação 
Política e Opinião Pública, enquanto Cultura e Representação fica a cargo da professora 
Carla Baiense. Já o professor Adilson Cabral está à frente de Comunicação e Cidadania, 
que será ministrada no PPG de Serviço Social, no Campus Gragoatá.

Completam a lista de opções a cadeira Mídias digitais, espaço urbano e vida cotidiana, do 
professor Emmanoel Ferreira e o Seminário III - O Texto Científico em Comunicação, com 
a professora Denise Tavares.

Todas as disciplinas são de 60 horas, com exceção de Seminário III, que tem 30 horas. O 
início das aulas está previsto para o dia 10 de agosto.

Para conferir a ementa das disciplinas e os horários de cada uma acesse http://www.ppgmi-
diaecotidiano.uff.br/index.php/2-artigos/116-horario-do-2-semestre-de-2015.


