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1. Editorial

Política de Ações Afirmativas na Pós-Graduação: engravidar de esperança o 
próprio tempo...

No último 13 de julho, um grupo significativo de docentes e discentes de Pós-Graduação da 
UFF, e também de graduação, participou do primeiro dia do Seminário de Ações Afirmativas 
na Pós-Graduação, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
da UFF. O evento, que teve um segundo momento no dia 21 de julho, pretende, entre outros 
objetivos, criar um grupo de trabalho que discuta e proponha estratégias de inclusão nas 
Pós-Graduações da Universidade.

A proposta tem como marco legal a Portaria do Ministério da Educação, assinada pelo 
ex-ministro Aloizo Mercadante, e publicada no Diário Oficial da União em 12 de maio deste 
ano. A Portaria estabelecia um prazo de 90 dias para que as Instituições Públicas Federais 
de Ensino Superior definissem uma política de inclusão de indígenas, pretos e pessoas com 
deficiência, ressalvando-se a “autonomia e observados os princípios de mérito inerentes ao 
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação”, das mesmas. A professora Nilma Lino 
Gomes, ex-ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos participou da primei-
ra mesa do evento. Sua presença traz à tona a imediata lembrança de que hoje os tempos 
são outros: as políticas afirmativas continuarão neste “novo/velhísimo” governo interino?

As especulações em torno da sobrevivência de muitas políticas anteriores, inclusive às rela-
cionadas ao crescimento das Pós-Graduações no Brasil, não são poucas e infundadas, infe-
lizmente. E mais infelizmente ainda não são exclusividade do momento atual: o corte brutal de 
verbas foi iniciado no ano passado, no outro governo, que elegemos. A diferença é que, naquele 
instante, havia uma relativa convicção que poderia se tratar de algo circunstancial e que terí-
amos a garantia do direito de lutar contra. Hoje, sabemos, está difícil manter essa percepção.

O perigo de armadilhas retóricas

Mas, voltando à Portaria, alguns números evidenciam a urgência da sua viabilidade. Por 
exemplo, dados do IBGE indicam que de 2001 a 2013 a presença de pretos e pardos nas 
Pós passou de 48,5 mil para 112 mil, enquanto brancos foram de 218,8 mil para 270,6 mil. 
Acontece que pretos e pardos no país representam 52,9% da população. São indicadores 
objetivos que ninguém mais pode ignorar. Portanto, é preciso incorporar ao nosso dia a dia 
esta cruel realidade: estamos “desperdiçando” este gigantesco potencial criativo, inteligente 
e competente de nós mesmos. É uma política suicida para uma nação que tanto precisa se 
transformar. As ações afirmativas, por isso mesmo, aparecem como um ainda estreito e pá-
lido caminho que precisa ser alargado ainda mais. O argumento da dívida social histórica é 
correto, mas insuficiente quando olhamos para o nosso próprio presente e futuro: como se 
sonhar um país mais justo se desprezamos tantas mentes e corpos que somos nós mesmos?

Por tudo isso, não podemos nos justificar nas incertezas políticas atuais, oriundas de um 



2. Tutoria: mais um caminho para integrar Pós com a Graduação

Programa criado na UFF permite vivências fundamentais à formação

O Projeto Tutoria é uma iniciativa da UFF aberta às Pós-Graduações de todas as áreas 
e que implica na formulação de um projeto que envolve uma Pós e uma Graduação. Tal 
proposta passa por uma seleção, mediante edital e, se aprovada, há uma indicação de 
bolsistas, selecionados pela Pós-Graduação. O PPG Mídia e Cotidiano participa do projeto 
desde 2014, selecionando dois bolsistas, anualmente. Ambos organizam, a partir do plano 
proposto, uma série de atividades coletivas e individuais que buscam, especialmente, inte-
grar o aluno de graduação à universidade.

Para Eleonora Costa, bolsista em 2015, o projeto de Tutoria é de extrema relevância es-
pecialmente para os alunos do primeiro período de Faculdade. “Geralmente, estes alunos 
chegam com muitas dúvidas e incertezas, já que a entrada numa universidade gera uma 
grande mudança na vida, especialmente para aqueles que vieram de outras cidades. Além 
disso, nesta fase, ainda não possuem conhecimento em relação às oportunidades existen-
tes na universidade e como podem atuar”, avalia.

Além do diagnóstico da melhor formação para os alunos, a mestranda do PPGMC tam-
bém destaca o sentimento de gratificação quando ficava clara a função positiva do Tutor. 
“Lembro de um aluno que nos procurou porque estava completamente desesperado com 

processo tão contaminado pela atuação da grande imprensa do país, para deixar passar 
mais esta pequena janela desenhada por uma Portaria assinada nos últimos dias de um ex-
-ministro. Convidamos, aqui, todas as Pós-Graduações de Comunicação Social e também 
a Compós e outros Fóruns da nossa área, a ampliar e debater esta Política de Ações Afir-
mativa. Sem qualquer traço de ingenuidade, sabemos que é mais uma dura e difícil tarefa, 
pois trata-se de um campo cheio de reentrâncias retóricas que inclui, em especial, aquela 
temível palavra que tem justificado muitos imobilismos: mérito.

Que não nos rendamos a este falso argumento. Hoje, mais do que nunca, é hora de colocar-
mos a realidade traduzida em números debaixo do braço e sairmos por aí, livres, confiantes e 
com este sentimento de estar agindo em prol de nós mesmos, buscando construir caminhos 
efetivos de inclusão social. Afinal, nada mais delicioso do que viver, de fato e plenamente, 
em um país multicolorido, aberto e fraterno. Em outras palavras, nada é mais estimulante em 
momentos dramáticos como o atual, do que engravidar de esperança o próprio tempo...

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



3.  Revista do PPGMC recebe artigos sobre Jogos Digitais

Pesquisadores têm até 31 de agosto para enviar seus artigos

A próxima edição da Revista do Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano deve 
ser publicada até o fim deste mês. A 9ª edição da publicação trará além dos artigos de tema 
livre, dossiê temático sobre Comunicação, Poder e Ciberespaço. A edição seguinte da revi-
sa já está com chamada aberta para artigos para seu dossiê temático sobre Jogos Digitais, 
Comunicação e as práticas do cotidiano. Os artigos, que devem seguir modelo específico, 
devem ser encaminhados até o dia 15 de agosto.

A Revista Mídia e Cotidiano tem periodicidade quadrimestral e está indexada na base de 
dados DOAJ – Directory of Open Access Journals. Publica artigo de doutores  e de mes-
tres, mestrandos e doutorandos em co-autoria com doutores. Aceita contribuições em fluxo 
contínuo e em datas específicas para os dossiês temáticos.Para ver a ementa completa da 
edição de novembro acesse o link da revista que é: http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/
ojs/index.php/Midecot

 

o volume de textos para estudar. Ele não estava conseguindo acompanhar as matérias e, 
por isso, esteava bem desestimulado. Aí, nós conversamos e orientamos, no sentido dele 
estabelecer uma rotina e ainda a como estudar melhor um texto. No período seguinte voltei 
a encontrá-lo e ele já estava tranquilo, bem animado mesmo, participando da vida acadêmi-
ca e do DACO (Diretório Acadêmico da Comunicação Social). Foi ótimo perceber o quanto 
pudemos ajudá-lo”, diz Eleonora.

O projeto de Tutoria do PPGMC envolve alunos dos dois primeiros semestres do curso 
de Comunicação Social, que tem duas habilitações: Jornalismo e Publicidade. Além de 
propostas de ensino e atividades, inclusive culturais, os Tutores realizam pesquisas que 
ajudam a traçar o perfil, os objetivos e as dificuldades dos estudantes do Curso.  “Conhe-
cer as turmas do início do curso, trocar ideias, perceber suas angústias e necessidades, 
apresentar a estrutura da universidade e sua dinâmica, instâncias, bolsas e estruturas de 
organização resultam, também, em um aprendizado enorme para o tutor”, conta o aluno da 
turma 2015, Andrew Costa.



4. Professoras realizam “Mobililize-se: Publicidade Social na sua 
mão”

Evento do LACCOPS discute uso social da publicidade em organizações e 
movimentos sociais

A onipresença do celular no cotidiano de praticamente todas as camadas sociais brasileira 
motivou os integrantes do LACCOPS – Laboratório de Comunicação Comunitária e Publici-
dade Social a agregar mais uma função ao mobilize 1aparelho: ser também um instrumento 
que dá voz à organização e movimentos sociais que atuam nas comunidades. E assim 
nasceu o Mobilize-se: Publicidade Social na sua mão, evento realizado no último dia 18 de 
julho, no Instituto de Arte e Comunicação Social, que envolveu alunos de Pós-Graduação, 
Graduação e representantes de movimentos sociais o dia todo e também contou com a 
parceria do Grupo de Pesquisa Ética na Sociedade de Consumo (ESC), liderado por Ana 
Paula Bragaglia, professora e pesquisadora do PPGMC.

O Mobilize-se começou discutindo e compartilhando projetos políticos e sociais que focam 
alguns dos principais nichos de reivindicações da população hoje. Mestrando do PPGMC, 
e coordenador da ONG Unirr, Marcus Aurélio de Carvalho, foi um dos palestrantes da mesa 
de debates sobre publicidade social. Marcus falou dos diferentes usos do telefone celular, 
não somente para o envio de conteúdos, mas também para gerar pertencimento na rela-
ção dos ouvintes com as emissoras comunitárias.  “O celular tem hoje potencial para se 
transformar em uma espécie de pequena emissora afiliada da rádio comunitária”, afirmou.  
Marcus também destacou os prováveis motivos da diminuição, nos últimos dez anos, do 
número de transmissões ao vivo dos chamados “correspondentes populares nos bairros”, 
via telefones móveis. Essa reflexão é um dos temas do projeto de pesquisa desenvolvido 
por ele no PPGMC. 

O Mobilize-se foi aberto com palestra de Pa-
trícia Saldanha, coordenadora do LACCOPS 
e professora do PPGMC, que abordou o 
tema ‘Publicidade social: estamos entrando 
em campo’.  Ela estimulou a reflexão sobre 
o papel da publicidade social na construção 
de uma sociedade mais justa e com projetos 
de comunicação sustentáveis.   Ana Paula 
Bragaglia, coordenadora do “Contatos: (re)
construindo a publicidade” e professora do 
PPGMC mediou o debate do evento. Marcus Aurélio de Carvalho e Daniel Sagrillo foram os 
palestrantes.  Daniel, estudante do PPGCult, abordou o papel da publicidade social para os 
transgêneros, que têm grande dificuldade de acesso ao mercado de trabalho.  

Professora Patricia Saldanha coordena o LACCOPS



Oficinas e depoimentos

Na parte da tarde, o evento se dividiu em três oficinas em que o celular era a “estrela”. O 
professor do Departamento de Comunicação Social – Habilitação Publicidade, Guilherme 
Lima, ministrou a de produção de conteúdo audiovisual com o aparelho enquanto a profes-
sora do PPGMC, Carla Félix, focou a produção de Blog. Já a Mestranda do Mídia e Cotidia-
no, Marcela Chaves,  conduziu a oficina ‘Faça sua foto’.

A coordenadora do LACCOPS, Patrícia Sal-
danha, destaca a abordagem socialmente 
engajada da publicidade. “Este campo que 
estamos trabalhando, a Publicidade Social, 
traz uma outra dimensão à própria publi-
cidade. Por isso, fizemos questão que os 
movimentos sociais falassem diretamente, 
sem intermediário”, afirma a pesquisadora. 
Segundo Saldanha, o evento é uma forma 
bem objetiva de mostrar que o Grupo de 
Pesquisa que lidera tem como foco central a integração real com a sociedade, particular-
mente com os movimentos sociais.

Vice-coordenadora do LACCOPS, a doutoranda Tatiana Mendes, que é Mestre em Mídia e 
Cotidiano, completa: “O objetivo do LACCOPS é ser um espaço de reflexão e, nesse senti-
do, o evento foi importante pois além de marcar o lançamento do site do laboratório, reuniu 
muita gente interessada em pensar formas de comunicação alternativas”, diz, destacando 
o engajamento dos alunos em todas as etapas de realização do Mobilize-se.

Já Victor Hugo Rocha, diretor de arte do Mobilize-se, destacou como se sentiu participando 
de um evento de publicidade social dentro da Universidade em que estuda: “Foi enrique-
cedor e gratificante ver que pessoas de fora e de dentro desse ambiente se interessam 
pelo tema e estão dispostas a se engajar para fazer da publicidade um agente de transfor-
mação positiva da sociedade”, avalia. Graduanda de Publicidade e coordenadora discente 
do evento, Camila Porto emenda: “A oportunidade de coordenar um evento de tal cunho 
me motiva e me engajou desde o início. Para mim, como graduanda de Publicidade, é um 
prazer me envolver em projetos que contribuam positivamente, que façam a diferença na 
sociedade”, resume.

5. Pesquisadora  do PPGMC dá palestra e mini-curso no Reino Unido

Pesquisadora Andrea Medrado foi convidada pela Bournemouth University, do Reino Uni-
do, para dar palestra sobre as pesquisas em mídia e cotidiano realizadas pelo PPGMC. A 
apresentação será para os programas de pós-graduação mantidos por aquela universidade 

Debates ocorreram na Sala Interartes, no IACS



nas áreas de política internacional, comunicação corporativa, e mídia e comunicação. Além 
disso, Andrea ministrará na mesma instituição o mini-curso “Political Campaigns, Adverti-
sing and Digital Marketing: An International Perspective”.

 A pesquisadora também participará do congresso 2016 International Association for Media 
and Communication Research (IAMCR) Conference, em Leicester e da pre-conferência da 
IAMCR na London School of Economics em Londres.

Mestranda também participa

A mestranda do PPGM, Amélia Aben-Athar, também apresentará trabalho neste evento. O 
título da sua comunicação é: “Democracy drowned in numbers: ellection polls and news re-
porting in Brazil`s 2014 presidential campaign”, parte de seua pesquisa de mestrado sobre 
o uso politico das pesquisas eleitorais no pleito de 2014.

“É interessante é que nesse exato momento que escolhi um tema relacionado com as pes-
quisas eleitorais, tivemos o BREXIT. Segundo pesquisas realizadas anterior ao resultado 
das urnas, elas não acusavam que o Reino Unido deixaria da UE. Isso provocou uma enor-
me dúvida quanto a eficiência dos institutos de pesquisa na Inglaterra. Portanto, o assunto 
é quente”, conta Amélia, que também apresentou trabalho sobre este tema no final de 2015 
no congresso da Ulepicc, em Cuba.

6. Segundo semestre tem agenda cheia para a Comunicação

Crise afeta, claro, os eventos. Mas as estratégias de sobrevivência estão pre-
valecendo...

Propostas excelentes que em outros tempos não só seriam aprovadas com louvor como 
receberiam, é claro, o aporte financeiro necessário para viabilizá-las, estão batendo na 
dura realidade de um PAEP (Programa de Apoio a Eventos da Capes), com orçamento 
bastante desidratado, ou seja, já beirando ao zero, neste segundo semestre. Em que pese 
denunciarmos e lamentarmos tanto descaso, o fato é que a Comunicação ainda conseguiu 
sobreviver e construiu uma agenda competente e ampla para esta segunda etapa do ano 
de 2016, que começa, particularmente aqui no Rio, no Pós-Olimpíadas. Abaixo, um calen-
dário que nem de longe é completo, mas que pode ajudar a quem ainda não se inscreveu 
nos eventos:

Rede Alcar – Regional Sudeste
Inscrições: até 24 de julho (tem que correr...)
Data e local do evento: 29 e 30 de agosto, Instituto de Arte e Comunicação Social (Rua Lara 
Vilela, 126. Ingá, Niterói).
Realização: Rede Alcar e PPGCOM da UFF

 



XXXIX Congresso Intercom
Inscrições: abertas à participação (para trabalhos, encerrada)
Data e local do evento: 03 a 09 de setembro, Escola de Comunicação e Arte (Av. Prof. Lúcio 
Martins Rodrigues, 443, Butantã, São Paulo)
Realização: Intercom e ECA-USP

XIII ALAIC
Inscrições: encerradas (para apresentação de trabalho)
Data e local do evento: 05 a 07 de outubro, Universidad Autonoma Metropolitana (México, DF)
Realização: Alaic e UAM

XX Encontro SOCINE
Inscrições: Abertas para participação (para trabalhos, encerrada).
Trabalhos Selecionados: pagamento até 10 de agosto
Data e Local: 18 a 21 de outubro, na UTP, em Curitiba.
Realização: SOCINE

14º SBPJor e 6ºJPJor
Inscrições: abertas até 30 de julho
Data e local do evento: 09 a 11 de novembro, Unisul (Palhoça, SC).
Realização: SBPJor e Unisulv

7. Três faces do audiovisual atravessadas pelo cotidiano 

Arte e entretenimento imbricados às questões sociais desenham um complexo 
cenário contemporâneo

Dissertações dos primeiros Mestres em Mídia e Cotidiano confirmam um campo fértil de 
pesquisa em Comunicação. Isto porque, a aparente variação temática se revela consistente 
e articulada justamente pelas pesquisas estarem atravessadas pelo cotidiano, um campo 
de investigação que vem se consolidando como um território próprio. Da primeira turma do 
PPGMC, que ingressou em 2013 e agora é mestre, destacamos aqui três pesquisas que 
abordam temas ligados à arte e ao entretenimento, e que trazem novas discussões ao cam-
po da Comunicação, especialmente pela consolidação da convergência midiática.

É justamente esta percepção que moveu a pesquisa de Elisabete de 
Jesus Estumano Freire, que orientou seus estudos para as relações 
entre a ficção produzida para a TV e a feita para a web. O resultado 
das suas investigaçõesElisabete recortada ganhou o título de Nar-
rativas Ficcionais Seriadas e a Representação dos “Dois Brasis”: A 
produção de sentidos nas webséries inspiradas nos seriados televi-
sivos As Brasileiras e As Cariocas.

Elisabete estudou séries



O projeto de Elisabete começou com uma pesquisa exploratória das webséries inspiradas 
nos seriados citados e que foram exibidos pela Rede Globo de Televisão, entre 2010 e 
2012. O recorte da abordagem identificou como o discurso de brasilidade e regionalismo 
vem sendo mostrado pela mídia televisiva e apropriado pelos internautas nas webseries. 
“Trata-se de um universo cultural onde além da valorização da identidade de cada local em 
que a websérie é produzida, é marcante a imposição do ritmo cotidiano de cada participante 
do vídeo”, fala a orientadora Renata Rezende.

O cotidiano no documentário e no Instagram

Já a agora Mestra em Mídia e Cotidiano, Sandra Pereira, trabalhou sua pesquisa a partir de 
dois documentários: Generonautas, jornada por identidades mutantes (Monika Treut, 1999) 
e De gravata e unha vermelha (Miriam Chnaiderman, 2014). “No filme de Treut, destaca-
mos o aspecto militante da obra ao abordar o cotidiano de uma comunidade de trasgêneros 
residentes em São Francisco (EUA), tendo a cidade um papel importante na causa em 
defesa dos corpos abjetos.

Já no filme de Chnaiderman, buscamos entender como se apre-
senta a sexualidade e o gênero em sua multiplicidade, tendo a ves-
timenta como principal elemento de transgressão”, afirma Sandra, 
destacando, ainda, o quanto as sandra recortadaquestões de identi-
dade de gênero e sexualidade estão presentes hoje no dia a dia das 
pessoas e da mídia. Disponível, como todas, no site do PPG Mídia e 
Cotidiano (www.ppgmidiaecotidiano.uff.br), a dissertação de Pereira 
tem como título Sexualidade e gêneros cambiantes (Militância e Ati-

vismo nos documentários Generonautas: jornada por identidades mutantes e De gravata e 
unha vermelha).

Quanto à pesquisa de Raphael Pinto Dinâmicas Audiovisuais nos Encontros com Justin 
Bieber” o mote inicial do projeto foi quase aleatório: “Eu estava olhando a vitrine de uma 
livraria e, de repente, me deparei com três biografias de Justin Bieber. E aí fiquei pensando: 
como alguém tão jovem já tem três obras sobre sua vida?”, conta Raphael. Esta interro-
gação inicial o levou a pesquisar o cantor, o que incluiu assistir o documentário Never Say 
Never e este ao Instagram onde o agora Mestre descobriu um cenário ainda mais intrigante 
das relações de jovens com a já celebridade Justin Bieber.

“A problematização se configura a partir do instante em que os fãs do cantor parecem, a 
priori, não superar a transição ocorrida no perfil identitário do ídolo e passam a arquivar 
montagens fotográficas datadas no Instagram”, escreve Raphael. No percurso da sua in-
vestigação, Rapahel concluiu, entre outros pontos, que as fotografias compartilhadas de-
vem ser entendidas como encontros narrativos e molduras imagéticas que, de algum modo, 
transfiguram o gênero biográfico tradicional. “Este cotidiano “inventado”, pois os encontros 
entre os fãs e a celebridade aconteceu apenas nas fotografias, abre caminho para outras 

Sandra pesquisou documentários



leituras sobre as trajetórias de vida das celebridades e também, claro, destes fãs”, diz Ra-
phael.

As pesquisas de Raphael e Sandra foram orientadas pela professora Denise Tavares. No 
próximo BOLETIM DO PPGMC focaremos trabalhos aninhados no território da resistência 
sociais e projetos políticos que buscam se contrapor ao discurso hegemônico. Mas, quem 
já quiser conhecer todas as dissertações da Turma 2013 do PPGMC basta acessar o site: 
www.ppgmidiaecotidiano.uff.br

8. Livro de professora do Mídia e Cotidiano é destaque na Folha de 
S. Paulo

Obra destaca as rupturas e permanências na experiência com a morte desde 
a Idade Média até a Idade Mídia

O livro ‘A Morte Midiatizada: como as redes sociais atualizam a experiência do fim da vida’, 
resultado da pesquisa de doutorado da professora do PPGMC Renata Rezende, foi desta-
que do blog “Morte Sem Tabu”, da Folha de S. Paulo. Em depoimento ao veículo, a pesqui-
sadora explicou que “a obra examina como a morte se transformou na ambiência da vida 
midiatizada, particularmente a partir do advento das redes sociais digitais”.

O livro foi lançado em março pela editora EdUFF, após ganhar um edital. Segundo Rezen-
de, a onipresença dos meios de comunicação e informação acabam impondo uma “persona 
midiática” que tende a permanecer como uma espécie de vulto midiático, graças aos ves-
tígios digitais que sobrevivem, inclusive, após a morte. “O fato é que parece já não bastar 
ter corpo de carne e osso pois a existência tem se confirmado, cada vez mais, pelas atuais 
redes de sociabilidade. E, com a morte, o que ocorre é uma persistência deste existir: o que 
está disponibilizado na web permanece muitas vezes”, diz a autora. 

Para conferir a entrevista completa basta acessar o link: http://mortesemtabu.blogfolha.uol.
com.br/2016/05/25/a-morte-midiatizada-como-as-redes-sociais-atualizam-a-experiencia-
-do-fim-da-vida/

9. O desafio do Lattes para quem não o conhece

Currículo na Plataforma do CNPq é condição para o ingresso no mundo das 
Pós-Graduações

Talvez a primeira pergunta mais ouvida pelas secretarias de Pós-Graduação após a publi-
cação do Edital para seleção de Mestrado seja: “Mas onde e como eu preencho o Lattes?”. 
Isto, claro, para quem nunca participou de projeto de Iniciação Científica ou não tem, no 
currículo da graduação, disciplina de Metodologia de Pesquisa. Algo que, esperamos, deve 



estar cada vez mais em declínio, se considerarmos, especialmente, o crescimento signifi-
cativo da nossa subárea.

De todo modo, com o objetivo de auxiliar candidatos ao ingresso no Mestrado, fizemos aqui 
um roteiro básico do preenchimento. Eis:

1. Acesse o endereço “lattes.cnpq.br”

2. No menu direito escolha a terceira opção: cadastrar novo currículo

3. Preencha cada uma das fichas com seus contatos, dados pessoais e profissionais.

4. Se você fez iniciação científica, monitoria ou extensão, registre no menu “Projetos”, não 
esquecendo de indicar se teve bolsa, quem foi seu orientador, nome do projeto, etc.

5. O item “Produções” é bem importante. Ali estão as publicações que você pode ter, inclu-
sive as de parceria com algum professor (revista científica geralmente só aceita texto de 
Pós-Graduados). E ali também tem participação em Congresso ou em evento científico.

6. Não esqueça de incluir a sua monografia de Conclusão de Curso. Este item pode entrar 
em “produção técnica” ou, se foi publicado (em site, por exemplo), entra como publicação.

7. No menu “eventos” insira todos os eventos científicos que você foi. Mesmo sem apresen-
tação de trabalho. E não tem importância repetir o que você já escreveu em “Produções”.

8. Finalmente, em “Atuação”, está o item para você inserir sua experiência profissional

OBS: Em processos seletivos para Pós-Graduação tudo que está no Lattes deve ser com-
provado com documentos. Por exemplo, certificados dos eventos, de Iniciação Científica, 
etc. E, caso você tenha experiência profissional, também precisa levar Carteira de Trabalho 
ou, se foi sem vínculo empregatício, documento que comprove sua experiência. 

10. Espaço Aberto: publicações de professores e alunos do PPGMC

Para conhecer um pouco mais das pesquisas do Programa de Pós-Graduação Mídia e 
Cotidiano, indicamos abaixo as publicações mais recentes do corpo docente e discente, 
inclusive dos ex-alunos, agora Mestres. 

Revista: Chasqui
Título: Las transformaciones del Río preolímpico: ecos en los paisajes sonoros de la favela 
da Maré
Autoras: Andrea Medrado e Renata Souza
Link: http://www.revistachasqui.org/index.php/chasqui/issue/view/130_2015/showToc

Revista: Chasqui
Título: Ciudad mediatizada. Experiencia, vida cotidiana y representación de Río de Janeiro 



en las redes sociales
Autoras: Renata Rezende
Link: http://www.revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/2587

Revista: Comunicação, Mídia e Consumo (ESPM-SP)
Título: Atravessando as bordas do círculo mágico: imersão, atenção e videogames
Autor: Emmanoel Ferreira e Thiago Falcão
Link: http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/issue/view/45/showToc

Revista: Contemporânea UFBA
Titulo: Direito ao Som: Paisagens e Resistencias Sonoras do Funk na Favela da Mare
Autoras: Andrea Medrado e Renata Souza
Link: http://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/issue/view/1253

Revista: Culturas Midiáticas
Título: Publicidade e infância: estratégias persuasivas direcionadas para crianças na internet
Autora: Pâmela Saunders Uchôa Craveiro
Link: http://periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/view/29357/15673

Revista: Culturas Midiáticas
Título: Os rumores de um bairro: intervenção urbana, imaginário e celebração midiática nas 
fabulações documentárias sobre a Lapa
Autora: Denise Tavares
Link: http://periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/view/29386/15710

Revista: Pesquisas em Discursos Pedagógicos
Títulos: A hexis educativa como possibilidade pedagógica em narrativas ficcionais para jovens
Autores: M. A. P. Venancio & A. Farbiarz
Link: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/26736/26736.PDFXXvmi=

Revista:Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde (RECIIS).
Título: Experiência sensível e sociabilidade no IPPMG: quando o cinema vai ao hospital.
Autora: Tatiane Mendes Pinto
link para o artigo: http://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1007


