
 

ESPAÇO ABERTO - Publicações do PPGMC 

Aqui, você pode conferir os novos artigos publicados pelo corpo docente e discente do Mídia e 

Cotidiano. Além disso, uma dica especial: dois e-books gratuitos para baixar. Confira tudo. 

 

Revista: Comunicação & Educação 

Título: O percurso dos educadores entre a pedagogia convencional e o ensino conectado — 

estudo de caso do Projeto GENTE 

Autores: Alexandre Farbiarz; Wagner da Silveira Bezerra. 

Link: http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/115655 

 

Revista: Comunicologia – Revista de Comunicação a Universidade Católica de Brasília 

Título: Construção identitária e gerenciamento da impressão em espaços online de interação 

Autora: Fernanda Angelo Costantino 

Link: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/view/8116 

 

Revista: ComTempo 

Título: Mídia e representação A mulher brasileira pelas capas da Revista CLAUDIA 

Autoras: Laura Martini Bedran; Isabela Zampier 

Link: https://casperlibero.edu.br/revista-comtempo/midia-e-representacao/ 

 

Revista: Fronteiras 

Título: Sob o risco do artifício: algumas questões sobre a produção multimídia “As Quatro 

estações de Iracema e Dirceu” 

Autoras: Denise Tavares; Renata Rezende 

Link: http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2017.191.01 

 

Revista: Informação & Sociedade  

Título: Pensamento reflexivo e gosto informacional: disposições para competência crítica em 

informação. 

Autores: Marco Schneider; A.C. Bezerra e A. Brisola. 

Link: .http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/31114 

 

Revista: Pesquisas em Discurso Pedagógico (Online) 

Título: A hexis educativa como possibilidade pedagógica em narrativas ficcionais para jovens 

Autores: Alexandre Farbiarz e Milena de Azeredo Pacheco Venancio 

Link: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/26736/26736.PDFXXvmi= 

 

 

Aproveitem esta dica: dois novos e-books grátis 
 

Acabam de ser publicados e estão disponíveis gratuitamente as obras Ética da Informação: 

perspectivas e desafios, organizado por Maria Nelida Gonzalez de Gomes e Regina de Barros 

Cianconi e Pierre Bourdieu e a produção social da informação, da cultura e do conhecimento, 

organizado pelos pesquisadores Regina Marteleto e Ricardo Pimenta, ambos do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT-UFRJ. A iniciativa de disponibilizar 

gratuitamente as obras é da editora Garamond (http://garamond.com.br/). 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/view/8116
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http://garamond.com.br/


 

“Ética da Informação” aborda as questões que envolvem, hoje, a gestão democrática da 

informação, da produção e reprodução do conhecimento científico, considerando o papel dos 

documentos e arquivos na construção de narrativas sobre os acontecimentos históricos. Já a 

coletânea que foca Pierre Bourdieu, procurou analisar as contribuições do autor nas diferentes 

áreas do conhecimento tais como a Comunicação, Saúde, Arquitetura, Urbanismo, Ciência da 

Informação, Museologia e Ciências Sociais, configurando, portanto, um painel significativo das 

diferentes formas de aplicação dos conceitos e métodos produzidos por Bourdieu.  
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