
 

VII SEMINÁRIO MÍDIA E COTIDIANO 

Parceria com o e-Voices torna evento Internacional 

Evento discute a relação entre mídia conectada e práticas cotidianas 

Nesta segunda-feira, 13 de maio começa o VII Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. Este 

ano, o tema é “Midiatização e sociedade conectada: espaços e memórias do cotidiano”, e o seminário 

está sendo realizado em parceria com o e-Voices, rede que, financiada pelo Arts and Humanity 

Research Council, tem como objetivo debater o tema da marginalização e como as mídias digitais 

podem abrir espaço para que as vozes de grupos marginalizados sejam ouvidas. 

A professora e organizadora do evento, Andrea Medrado, do PPGMC e integrante do e-Voices, diz 

estar muito contente com a escala internacional que o Seminário tomou, contando com pesquisadores 

do Brasil e do mundo. Com isso ela espera reunir “não só acadêmicos e pesquisadores, mas também 

ativistas e membros da sociedade civil. Achamos que isso dará oportunidades para um diálogo 

abrangente, gerando uma troca muito enriquecedora”, acrescenta. 

É o que também acha Carla Baiense, professora do PPGMC e outra organizadora do Seminário junto 

com Patrícia Saldanha. Para Baiense, além do que Medrado colocou, o evento, neste ano, equilibrou 

bastante, nos GTs, pesquisadores mais experientes e os que estão iniciando seus trabalhos agora. “Essa 

troca permite uma colaboração muito interessante. E vale mencionar que nesta edição do Seminário, 

batemos o recorde de inscrição nos GTs e por isso a expectativa de todos é muito grande”, diz.  

O VII Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano tem o apoio da CAPES e acontece no IACS – 

Instituto de Arte e Comunicação Social da UFF (Rua Lara Vilela, 126, Ingá, Niterói/RJ). As inscrições 

para participar estão abertas e todas as informações estão no site do evento 

(https://seminarioppgmc.wixsite.com/seminario2018). Já para saber mais sobre a iniciativa do e-

Voices, acesse http://evoices.cemp.ac.uk/   

No site do PPGMC estaremos publicando um balanço do evento, bem como disponibilizando vídeos 

no Canal do Mídia e Cotidiano (YouTube). Acompanhem! 
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