
 

PROCESSO SELETIVO TURMA 2019 

PPGMC publica Edital da Seleção 2019 

 

O Programa de Pós-Graduação Mídia e Cotidiano acaba de lançar o Edital do Processo Seletivo 2019 

que será realizado em duas etapas. Na primeira etapa, que é online,  começa em 18 de junho e vai até 

10 de agosto. Nela o candidato preenche uma ficha simples de inscrição, faz o pagamento da taxa de 

inscrição e envia o comprovante. Já na segunda etapa, que vai de 20 de agosto a 20 de setembro, o 

candidato deve enviar a proposta do Projeto de Pesquisa e os outros documentos indicados no Edital.   

Uma novidade deste ano é que a Prova Escrita será a primeira etapa da seleção e, como sempre, é 

eliminatória. Quanto ao Projeto de Pesquisa, há também um novo Template, com informações 

adicionais que visam tornar mais simples a elaboração da proposta. Um ponto importante é o 

anonimato do Projeto. Por isso, na ficha de inscrição o candidato deve indicar o título do projeto que 

pretende enviar. Caso este seja alterado na inscrição final, basta fazer a indicação no próprio projeto 

indicando o primeiro título do trabalho e o definitivo.  

Quanto aos livros para a prova, foi mantido “O Cotidiano e a História”, da filósofa Agnes Heller, uma 

das mais importantes pensadoras da segunda metade do século XX. Os outros autores são Lipovetsky 

e Serroy, Dênis de Moraes e Jesús Martin-Barbero sendo que da obra deste último só entram a 

primeira parte e o segundo capítulo da terceira parte. (Capítulos 1, 2 3 e 4 e o último capítulo do livro, 

intitulado “Os métodos: dos meios às mediações”).  

Confira, abaixo, então, a Bibliografia para a Prova Escrita:  

- HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. 

 

- LIPOVETSKY, Giles & SERROY, Jean. A Estetização do Mundo – Viver na era do capitalismo 

artista. São Paulo: Cia das Letras, 2015. 

 

- MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos Meios às Mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. 6ª Ed. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009. (OBS: Apenas 1ª parte e o 2º capítulo da 3ª parte) 

 

- MORAES, Dênis de. Crítica da mídia e hegemonia cultural. Rio de Janeiro: Mauad / FAPERJ, 

2016. 

 

IMPORTANTE: A FICHA DE INSCRIÇÃO E O TEMPLATE VÃO ESTAR DISPONÍVEIS NO 

SITE DO PPGMEC A PARTIR DE 30 DE MAIO.  

 


