
 

Conheça os novos professores e colaboradores do PPGMC 

PPGMC dá as boas vindas aos novos integrantes do corpo docente 

Desde março deste ano o PPGMC passou a contar com novos professores que participaram do 

processo de Credenciamento realizado no final de 2017. São eles: os professores permanentes Pablo 

Nabarrete Bastos, Larissa de Morais Ribeiro Mendes e Flávia Clemente de Souza; e os professores 

colaboradores Walcéa Barreto Alves e Dagmar Mello e Silva. A cada boletim, apresentaremos um 

perfil de um dos professores. Nesta edição: Pablo Nabarrete Bastos. 

Professor Adjunto do Departamento de Comunicação Social, Pablo 

Nabarrete Bastos é vice-coordenador pedagógico do Laboratório de 

Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social 

(LACCOPS) e também vice-coordenador do GP Comunicação para a 

Cidadania da Intercom. Doutor (2015) e Mestre (2008) em Ciências da 

Comunicação, linha de pesquisa de Comunicação, Cultura e Cidadania, pela 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). 

Foto: 

Acervo pessoal. 

Seu projeto de pesquisa atual é “Hegemonia, mídia e cotidiano” que, a partir da análise de textos de 

autores que formularam os conceitos de hegemonia e contra-hegemonia, e que pensaram as relações 

entre educação, cultura, mídia e cotidiano de acordo com a práxis política e em diálogo com a teoria 

marxiana, possui como principal objetivo gerar subsídios teóricos e empíricos aos debates 

contemporâneos acerca das relações entre hegemonia, contra-hegemonia, hegemonia popular, 

educação, informação, cultura, mídia e cotidiano.  

 

Sobre sua chegada ao PPGMC, o professor diz: “Eu estou bastante feliz em me tornar professor 

permanente do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal 

Fluminense. Nesse momento histórico de sucessivos golpes e escalada do fascismo, torna-se ainda 

mais necessário o fortalecimento e comprometimento da produção científica crítica e reflexiva com as 

lutas populares pela democracia”.  

 

Pablo Bastos ingressou na Linha 2 do PPGMC e está fazendo Pós-Doutorado na UFRJ, sob a 

supervisão do professor Marco Schneider, desde 2017. Além da sua dedicação à Academia, com 

publicações e intensa participação em eventos científicos, ele tem  experiência profissional nas áreas 

de Planejamento de Campanha e Redação Publicitária. 


