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1. Editorial

Comitê de Ética: uma dura luta das Ciências Sociais e Sociais Aplicadas

Há poucos dias circulou um documento assinado pela direção da ABA (Associação Brasilei-
ra de Antropologia), lembrando da importância de manifestações individuais e/ou coletivas 
sobre a aprovação de um formulário próprio para as pesquisas das áreas das Ciências So-
ciais e Sociais Aplicadas junto ao CONEP – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O 
deadline: sexta-feira, 4 de setembro de 2015. A partir desta data, nossa área passa a viver a 
conquista ou não de uma vitória parcial, após um duro embate que há dois anos ocorre em 
torno dos limites éticos das pesquisas realizadas no país, submetidas hoje, integralmente, 
“ao espírito e prática biomética e bioética do sistema atualmente em vigor (CONEP/Conse-
lho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde)”1. 

A importância deste formulário, que deve ser inserido na Plataforma Brasil, pode ser tra-
duzida em uma frase simples, direta e objetiva: sem ele, dificilmente conseguiremos fazer 
qualquer pesquisa que implique em algum contato direto com ser humano. Ou seja, a mais 
simples entrevista estará submetida à aprovação do CONEP. Como se pode imaginar, isso 
significa, na prática, esperar muito tempo pelo “sim”, considerando as características das 
pesquisas das áreas das Ciências Sociais e Sociais Aplicadas e as demandas que geram. 
Além disso, a aprovação da minuta busca equilibrar a participação das áreas na Comissão, 
que hoje praticamente exclui representante das CHS. 

Se este passo for dado, a luta pela autonomia das Humanas e Sociais junto ao CONEP se-
guirá avançando. A resistência, no entanto, é tremenda, e pautada por uma leitura bastante 
burocrática e literal dos princípios das biomédicas – algo que pouco ou quase nada têm a 
ver com os nossos procedimentos de pesquisa. Neste sentido, é fundamental o acesso a 
este link onde é possível ver, de forma detalhada, as discussões e propostas das nossas 
áreas.

De todo modo, independente do quanto conseguiremos seguir adiante, é necessário que 
se registre a seriedade e empenho deste Grupo de Trabalho o que não exclui, agora, maior 
envolvimento de todos os integrantes da nossa área neste embate. Afinal, hoje, em um 
cenário tão ostensivamente hostil à Educação, que tem mantido a greve de muitas universi-
dade federais e também gerou um documento importante dos Coordenadores de Pós-Gra-
duação das Ciências Sociais Aplicadas I (clique aqui), qualquer posicionamento lúcido vai 
sempre depender do máximo de informações qualificadas e da participação direta nos di-
versos debates que a sociedade tem promovido. Sem caça às bruxas, sem maniqueísmos 
e com total autonomia e democracia, naturalmente.

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

1 Trecho do documento citado que circulou em listas de e-mails, assinado por Antonio Carlos de Souza Lima, presidente da ABA (Associação 
Brasileira de Antropologia).



2. Boletim PPGMC tem nova periodicidade

O Boletim do Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano passa a ter, a partir desta 
edição, uma nova periodicidade. Agora bimestral, a publicação continuará divulgando as 
principais atividades do PPGMC, como participações em congressos e realizações de defe-
sas, além de mais detalhes sobre pesquisas realizadas no programa. Também está aberto 
a colaborações de outros Programas pois a expectativa é de ampliarmos as parcerias e o 
contato entre as pós-graduações da sub-área da Comunicação Social.

3. Mestrado discute pacificação do Complexo do Alemão

Foi com a sala lotada de pessoas que direta ou indiretamente estiveram envolvidas com 
a pesquisa que desenvolveu, que Tatiana Lima terminou a última etapa do seu mestrado 
em Mídia e Cotidiano. A dissertação, titulada “Onde estão os mortos? Silenciamentos, Dis-
cursos e Sentidos Midiáticos da pacificação do Complexo do Alemão”, foi aprovada com 
méritos.

A pesquisa se debruçou sobre a cobertura midiática do processo de pacificação de favelas 
do Complexo do Alemão, reportado pelo jornal O Globo, entre 2010 e 2012. O objetivo era 
discutir e avaliar como as midiatizações da violência legitimam e norteiam a pauta pública e 
a política da área de segurança pública no Rio de Janeiro, por meio da cobertura de crimes 
e das ações de pacificação nas favelas da cidade, desde a implantação das Unidades de 
Polícia Pacificadora (UPP).

A pesquisa de Tatiana Lima, que teve bastante trabalho de campo, foi orientada pelo pro-
fessor Márcio Castilho. A banca que avaliou a dissertação foi composta pelos professores 
Kleber Santos de Mendonça (UFF), Adriana Facina Gurgel do Amaral (UFRJ) e Pâmella 
Santos dos Passos (IFRJ), além do orientador. Tatiana Lima ingressou no PPGMC em 
2013. 

4. Revista Mídia e Cotidiano recebe artigos até 20/09

Está aberta a chamada para a 7ª edição da Revista Mídia e Cotidiano. Esta edição recebe 
artigos com foco em sua linha editorial e para a seção temática “Mídia, Educação,Tecno-
logia e Comunicação”. O prazo final para envio de artigos é  20 de setembro de 2015. A 
publicação está prevista para o dia 20 de novembro.

A seção temática tem como recorte discussões sobre as relações entre Comunicação, 
Mídia, Tecnologia e Educação atravessadas pelo espectro da cotidianidade, com foco na 
construção de um território de experiências e conhecimentos pautados pela interdisciplina-
ridade, inclusive os novos paradigmas propostos pelo campo da Educomunicação e Mídia Educação.



Envolve ainda a discussão sobre o letramento midiático e o papel dos agentes formadores 
no processo de midiatização social, entendido como um processo discursivo, e os debates 
articulados pela intersecção das linguagens e práticas midiáticas em diálogo com a educa-
ção formal e informal, sendo estas sempre percebidas enquanto processos de construção 
crítica da sociedade.

Mais informações em: http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/ojs/index.php/Midecot

A sexta edição da revista, que teve secção temáticas sobre o Direito à Cidade pode ser 
conferida no site: http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/ojs/index.php/Midecot/issue/current

5. PPGMC recebe pesquisadora de Universidade Britânica

A pesquisadora canadense Hilary Stepien visitou no dia 12 de agosto o Programa de Pós-
-graduação em Mídia e Cotidiano. O objetivo da visita era apresentar as possibilidades de 
cooperação do PPGMC com a Universidade de Bournemouth, Reino Unido, onde é pesqui-
sadora e representante internacional. A ideia a firmar convênios de pesquisa e intercâmbio 
acadêmico em áreas de interesses em comum, como cobertura de grandes eventos espor-
tivos e comunicação política.

Após apresentar as pesquisas desenvolvidas no departamento de comunicação da univer-
sidade e conhecer um pouco mais do que o PPGMC tem pesquisado,  Stepien ministrou 
palestra sobre mídia e saúde no Reino Unido, sua área de concentração. Suas principais 
questões são: de que maneira a saúde mental é representada na mídia do Reino Uni-
do? Como as mensagens sobre questões de saúde mental diferem das mensagens sobre 
outras condições de saúde menos estigmatizadas? A palestra de Hilary Stepien também 
discutiu o tom empregado e o volume da cobertura midiática sobre saúde mental, assim 
também como as formas em que os indivíduos com problemas de saúde mental são retra-
tados na mídia.

Biografia Resumida

Hilary Stepien é Representante de Relações Internacionais e Professora de Relações Pú-
blicas no Departamento de Mídia e Comunicação da Universidade de Bournemouth, Reino 
Unido. Ela ministra cursos de graduação e pós-graduação em áreas como planejamento de 
campanha, comunicação digital e comunicação social. Seu interesse de pesquisa é na área 
de comunicação e saúde, particularmente, saúde mental, passando por outras condições 
estigmatizadas. A experiência profissional de Stepien inclui trabalhos no campo de geren-
ciamento de problemas e comunicação estratégica para o Governo de Ontário, no Canadá.



6. Maior Congresso da Comunicação mantém a tradição de evento 
plural e amplo

Apesar das dificuldades enfrentadas por conta do pesado corte de verba na Educação, o 
Intercom 2015, realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, neste início de se-
tembro (de 4 a 7, considerando os pré-eventos), conseguiu manter sua proposta de contar 
com ampla participação de docentes e discentes da Comunicação, incluindo a graduação.

A proximidade e a participação de professores do Programa de Pós-Graduação em Mídia e 
Cotidiano na organização, além da própria importância do evento, acabou motivando uma 
expressiva presença do corpo discente da Pós, com 19 alunos do PPGMC tendo trabalhos 
aprovados em GTs (veja lista abaixo). Além disso, vários alunos foram voluntários nas mais 
diversas atividades: de monitoria das oficinas às bancas de avaliação do Expocom e Inter-
com Jr.

Para a professora Renata Rezende, do PPGMC, que coordena as Oficinas e Minicursos 
INTERCOM de Divulgação Científica, o envolvimento dos alunos contribui bastante para a 
formação acadêmica, e este é também um dos objetivos do Congresso. Rezende coordena 
ainda a Exposição Experimental em Comunicação (EXPOCOM), que apresenta trabalhos 
vencedores nos Congressos Regionais de alunos da graduação, sendo este mais um es-
paço de integração do evento.

Para a professora Patrícia Saldanha, também do PPGMC, que é a responsável pela iden-
tidade visual e pela comunicação do Congresso, atividades desenvolvidas com alunos da 
Comunicação Social da UFF (Universidade Federal Fluminense) e do PPGMC, o INTER-
COM também significa um momento que a Academia confirma sua importância para a 
sociedade, na medida que abre mais um espaço que envolve estudos e reflexões dos mais 
diversos pontos do país, sempre na perspectiva de debater e encontrar caminhos de trans-
formação social.

Abaixo, a lista completa de trabalhos de alunos do PPGMC no Intercom 2015.

Ana Carolina Paradas
GP Comunicação e Culturas Urbanas 
Narrativa, História e Memória Carioca a partir de seus Patrimônios Imateriais

Ana Costa
GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão
As fronteiras invisíveis da cidade: hegemonia e contra-hegemonia na construção da ima-
gem da favela no Jornal O Dia 

 Ana Paula Almeida
GP Publicidade e Propaganda
Ciberpublicidade e a estética da transparência



 Ana Paula Gonçalves
GP História do Jornalismo
A importância da cidade do Rio de Janeiro na formatação das revistas brasileiras

Antônio Viana
GP Comunicação para a Cidadania 
Playboy ou Traficante? A Criminalização das Drogas no Discurso Midiático e na Legislação 
Brasileira 

Cinthya Pires
GP Economia Política da Comunicação e da Cultura 
Canal da Cidadania: Espaço para Comunicação Popular e Dialógica 

Eleonora Costa
GP Ficção Seriada 
A narrativa “espetacularizada”dos reality shows de gastronomia 

Eli Veras
GP Comunicação para a Cidadania 
A Legitimação do Risível como Estratégia de Fortalecimento do Discurso Hegemônico. Re-
flexões sobre as Falas de Rafinha Bastos e Rodrigo Sant’’Anna, como Valéria Vasques, 
sobre Estereótipos Sociais

Ingrid Seabra
GT Publicidade e Propaganda
A Criança como Influenciadora de Compra: Fatores de Estímulo e a Participação da Publi-
cidade neste Comportamento 

João Victal
GP Políticas e Estratégias de Comunicação 
Arnaldo Jabor e os revoltosos de classe média que não valiam um vintém 

Lucas Bastos
GP Comunicação e Esporte
A Ressignificação do Maracanazo: a redenção da Seleção Brasileira de 50 estampada na 
capa do jornal O Extra

Maitê Dias
GP Jornalismo Impresso
Morte na Lagoa e morte no metrô: agenda-setting e a atuação do Globo no debate sobre a 
redução da maioridade penal

Mariana Pitasse
GP Comunicação para a Cidadania
A comunicação como instrumento de luta política das ocupações urbanas



Max Milliano Melo
GP Ficção Seriada
Vingança da Empregadinha? Um Ano-chave Para a Doméstica na Telenovela Brasileira

Milena Pacheco
GP Comunicação e Culturas Urbanas
Harry Potter: reflexões sobre preconceito na indústria cultural 

Rafael Marques e Max Milliano Melo
GP Comunicação, Música e Entretenimento 
Folia Midiática: Breve História da Participação da Imprensa na Construção do Carnaval 
Carioca 

Renata Brás
GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão
Liberdade de expressão, liberdade de imprensa e luta de classes 

Roberto Falcão
GP Rádio e Mídias Sonoras
O ídolo colocado para escanteio - A débil relação entre o rádio esportivo e assessorias de 
imprensa

Tatiana Couto 
GP Publicidade e Propaganda 
Enunciados e imagens em rede: a produção de signos o estimulo ao consumo nas mídias 
sociais

7. Mestrando apresenta trabalho no XI Enecult, em Salvador

O mestrando Rafael Zincone, da Turma 2015, apresentou seu trabalho O tropicalismo na 
esteira do projeto nacional-desenvolvimentista: um estudo de economia e cultura, no XI 
Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult), realizado em Salvador (BA), 
na primeira quinzena de agosto.

Em seu texto, Zincone trabalha como questão central a presença de quatro características 
principais do modelo desenvolvimentista do Brasil entre JK e o “milagre econômico”, dentro 
da estética tropicalista: industrialização (bens duráveis); protagonismo do capital estrangei-
ro; mercado consumidor elitizado e a dicotomia entre arcaico e moderno.

Graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no PPGMC Zin-
cone continua a pesquisar o Tropicalismo, dessa vez sob o viés da comunicação. Seu trabalho, 
orientado pelo professor Marco Schneider, trata, em primeiro lugar, do papel da televisão na con-
figuração estética da Tropicália. A pesquisa também foca a crítica à vida cotidiana, sobretudo nas 
metrópoles brasileiras, trazida pelo movimento midiático-cultural no contexto de ditadura militar.



8. III Cocaal é realizado com sucesso na UFF

A terceira edição do Colóquio de Cinema e Arte na América Latina (Cocaal) foi co-promo-
vida pelo PPGMC entre os dias 24 e 26 de agosto, na Universidade Federal Fluminense 
(UFF). No pré-congresso foi exibido o documentário Doméstica (2012). O mestrando em 
Mídia e Cotidiano, Max Milliano Melo, participou de debate sobre o filme. A obra também foi 
tema de seu trabalho “O Cotidiano das Empregadas Domésticas no Audiovisual Brasileiro 
em Domésticas, o filme (2001) e Doméstica (2012)”, apresentado no GT-2 “Cinema e Au-
diovisual: Políticas e Estéticas”.

A professora do PPGMC, Denise Tavares, coordenadora adjunta do evento, também parti-
cipou do GT-2  com a comunicação “Mente Nueva: identidade, experimentação e limites da 
série vinculada pela TV TAL”. O eixo da discussão é a relação da ciência com o audiovisual, 
temática de seu Projeto de Pesquisa.

O III Cocaal recebeu pesquisadores do Brasil e de outros países da América Latina, entre 
eles Lauro Zavala, do México; Mariela Cantú, da Argentina; e Isaac León, do Peru. A co-
ordenação geral do evento foi de Maurício de Bragança, do Departamento de Cinema da 
UFF. A organização do III Cocaal foi da PRALA - Plataforma de Reflexão sobre o Audiovisu-
al Latino-americano, da UFF e do GECILAVA - Grupo de Estudos do Cinema Latino-ameri-
cano e Vanguardas Artísticas, da Universidade Federal de São Paulo. A ampla participação 
de pesquisadores da América Latina motivou o professor Lauro Zavala a propor que o IV 
Cocaal aconteça no México.

9. Processo Seletivo 2016 tem recorde de inscritos

O Processo Seletivo para a turma do Mestrado 2016 tem o maior número de inscritos desde 
a primeira seleção do PPGMC, em 2012. Ao todo, 91 candidatos confirmaram sua inscri-
ção. Eles têm até o próximo dia 25 de setembro para entregar a documentação e o projeto, 
de acordo com as indicações detalhadas no edital. 

A fase seguinte será a avaliação dos projetos de pesquisa e terá caráter eliminatório. So-
mente passam para as etapas seguintes da seleção os candidatos com projetos com nota 
igual ou maior a 7,0, atendendo às seguintes exigências: pertinência à área de concentra-
ção do Programa e a uma das duas linhas de pesquisa oferecidas pelo PPGMC; compatibi-
lidade com as pesquisas desenvolvidas no Programa e, ainda, relevância e exequibilidade 
da proposta.

O resultado da avaliação dos projetos deve ser divulgado em 25 de outubro, no site do 
PPGMC.



10. Dossiê: GP Mídias, Redes e Jovens inicia pesquisa de campo

O grupo de pesquisa “Mídias, redes e jovens: usos e apropriações em contextos digitais”, 
organizado pela pesquisadora do PPGMC Carla Bahiense e pelas professoras Larissa Mo-
rais e Helen Britto, começou no mês de agosto o trabalho de campo com alunos de cursos 
pré-vestibulares comunitários. As pesquisas pretendem trabalhar, inicialmente, a relação 
destes jovens com o conteúdo noticioso. De acordo com Carla, é perceptível o distancia-
mento do jovem em relação a esse conteúdo. “Quando perguntamos, os alunos quase não 
leem jornal. Eles têm acesso às informações pelo Facebook. Nem os sites dos grandes por-
tais eles frequentam com muita assiduidade. Prevalece a troca de informação pelas redes 
sociais”, diz a professora.

Segundo a professora, o interesse pelo tema surgiu para que pudessem entender melhor a 
dinâmica desta nova forma de consumo de notícias e, assim, começar a pensar em novas 
narrativas e formas noticiosas que deem conta desse consumidor. As pesquisadoras acre-
ditam que os jovens se interessam e consomem notícias de maneiras diferentes de outras 
gerações e analisam essa questão como geracional. Os jovens veem os jornais impressos 
como objetos culturais vinculados ao hábito: “Eu leio jornal, sou de outra geração. Já minha 
filha lê pela Internet, através de blogs, das redes sociais”, diz Carla.

São essas novas dinâmicas que o grupo pretende abordar e estudar afim de entender como 
esse leitor do futuro tende a se comportar, como se dá a apropriação do conteúdo noticioso, 
de que maneira ele lê e também quais são suas formas de atuar a partir do material con-
sumido.

Em Campo

A primeira fase da pesquisa começou em agosto, com o trabalho em campo junto a alunos 
de cursos comunitários de pré-vestibular. O objetivo foi dimensionar a questão de geração 
com outras de ordens, como social, econômica e familiar. Os integrantes do grupo afirmam 
que o Brasil tem algo especifico em relação às novas tecnologias. “No Brasil, em particular, 
as pessoas passaram da cultura audiovisual para Internet, sem passar pelo intermédio do 
livro. É o que fala a tese de Jesús Martín-Barbero sobre letramento e que conseguimos 
relacionar perfeitamente”, avalia a pesquisadora do PPGMC. A ausência do livro seria um 
caso específico do Brasil e da América Latina, e mais demarcado nas periferias, comuni-
dades mais pobres onde há uma renda menor e, também, onde o livro e o jornal impresso 
pouco circulam.Em um segundo momento a pesquisa se estenderá a universitários para 
compreender quais são as relações entre esses dois grupos específicos. De acordo com a 
professora, poderão questionar se a questão geracional é mais forte que as outas e se elas 
influenciam nesses usos e hábitos de leitura.

A pesquisadora Carla Bahiense afirma que as plataformas digitais estão influenciando o 
encolhimento do jornal impresso. “Estamos entendendo com a nossa pesquisa que muito 
desses jovens jamais leram jornal, então não há uma migração do jornal para o digital: 



eles sequer passaram pelo impresso”, acrescenta ela. Por isso, o grupo exalta que não é 
apenas uma questão de tecnologia e sim com uma forma específica de letramento, uma 
forma cultural específica de lidar com o conteúdo noticioso. “À medida que as gerações 
que passaram pelo jornal vão desaparecendo e as novas gerações não têm esse hábido 
cultural, a tendência é que esse mercado encolha. Muniz Sodré diz que o jornal é um objeto 
cultural e que possui um ciclo de vida: nasce, cresce e morre, como tudo na cultura que é 
vivo”, fala Carla.

A professora percebe, então, que o jornal está se tornando um produto para alguns seg-
mentos do mercado e que não é mais o veículo principal de informação para todos. De 
acordo com ela, o jornal impresso não atende mais de uma forma ampla e se coloca como 
um segmento de mercado, incorporando um tipo de leitor específico. “Não acho que o jornal 
impresso vai desaparecer de uma hora para outra - se é que vai desaparecer algum dia 
-, mas certamente tem perdido importância no mercado jornalístico e tende a ter cada vez 
mais importância segmentada”.

A organizadora do grupo diz que é possível perceber o mesmo com outros veículos, como 
as revistas, que também se segmentam para sobreviver atendendo públicos específicos. 
“Mas o nosso objeto não é o jornalismo impresso, é o jornalismo por completo. A gente 
quer entender o jornalismo, como os jovens se relacionam com ele e não com o impresso 
especificamente. Afinal, hoje, o jornal impresso pode ser lido na Internet, como uma cópia 
em PDF da versão impressa. O mesmo formato, apenas uma nova plataforma. Estamos 
pensando no jornalismo, que hoje vem no formato de sínteses, não apenas nessa forma 
clássica que a gente conhece, mas a que vir pela rede, pelo Youtube e até pelo Twitter”.

Jornalistas

Com a hegemonia da mídia digital, segundo Carla Bahiense, os jornalistas estão procuran-
do novas abordagens dentro de todas as plataformas. “Os telejornais estão investindo mais 
na informalidade, num discurso menos distanciado do leitor, buscando uma proximidade 
narrativa e também em relação aos conteúdos produzidos pelo próprio espectador”. Para 
ela, hoje há formas de participação mais intensivas do que havia antes, no telejornal. Ela 
inclui, também, as rádios, que sempre investiram muito nessa área, e citou como exemplo 
o uso do WhatsApp pelos jornalistas e leitores como forma de interação. “Os jornais im-
pressos estão em uma encruzilhada, afinal, entre todos os meios é o que, de certa forma, 
é mais distanciado do público. Enquanto produto impresso, possui um ciclo muito longo e 
isso causa um distanciamento entre o leitor e o veículo”.

A pesquisadora diz que com a Internet, pode-se buscar novas formas de aproximação com 
o receptor e usou como exemplo os comentários e o compartilhamento. “Seguir essa ten-
dencia da participação é uma característica que é a cara da internet. Pierre Levy, nos anos 
90, já falava da inteligência coletiva como um dos pilares da internet, que busca justamente 
a questão da participação”.



Formado pelas três professoras do departamento, duas alunas da graduação e um da 
pós-graduação, os integrantes do grupo são autores também de um artigo, apresentado 
neste Intercom 2015, que discute o conceito da palavra “jovem”. O tema pôde ser aprofun-
dado e desenvolvido a partir das investigações do grupo e a expectativa é que, logo, com 
o desenvolvimento da pesquisa, resulte em uma contribuição mais ampla e profunda para 
a área da Comunicação Social, provavelmente através da publicação de um livro do Grupo 
de Pesquisa.

11. PPGMC tem nova Pós-doc

O PPGMC selecionou no final do primeiro semestre de 2015 sua nova bolsista, Pâmela 
Saunders Uchôa Craveiro, pesquisadora em nível de pós-doutorado, no âmbito do Pro-
grama Nacional de Pós-doutoramento da CAPES (PNPD). O projeto de pesquisa da nova 
pós-doc, titulado A escola como um espaço de potencialização do senso crítico infantil 
sobre a publicidade em jogos on-line tem como objetivo analisar como as crianças apro-
fundam sua leitura crítica sobre a publicidade em jogos na internet. “Para isso, é realizada 
uma intervenção por meio de oficinas com um grupo de crianças, de 9 a 11 anos, de uma 
escola particular de classe média da cidade de Niterói, e com um grupo formado por seus 
professores”, explica Saunders.

Segundo Pâmela, a pesquisa entende as crianças como atores sociais e possui uma pers-
pectiva de ser construída a partir do diálogo com elas e também são caracterizadas como 
parceiras no processo investigativo. “Serão usados como base os referenciais teórico-me-
todológicos da sociologia da infância e da pesquisa-intervenção”, conclui.A pesquisadora 
espera compreender como as crianças desenvolvem sua criticidade sobre a publicidade 
nos sites de jogos, além de identificar possíveis estratégias criadas pelos professores para 
potencializar o senso crítico infantil sobre essa temática.

A doutora em Comunicação pela Universidade de Vigo, na Espanha, diz que sua motivação 
ao se inscrever para a seleção do pós-doutorado do PPG foi a ampliação do seu repertório 
acadêmico. “Ingressar em um programa de Pós-graduação que vincula os temas mídia, 
sociedade e cotidiano, os quais dialogam com a minha temática de investigação, em uma 
universidade conceituada do país, podem incrementar meus conhecimentos acadêmicos”, 
completa. No próximo ano, a nova pós-doc do PPGMC também vai ministrar a disciplina 
“Mídia e Educação”.


