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Editorial: Como não sonhar com dias melhores? 

O ano termina – sim, ele vai terminar! – com esta estranha ambiguidade emocional: exaustos, 

o fim parece um lugar onde finalmente encontraremos serenidade, pacificação e sensação de 

dever cumprido. Mas, no quadro atual do país, este fim também revela uma espécie de corrida 

desenfreada para viabilizar um Brasil que imaginávamos mais distante, já singrando outros 

mares, quase uma pálida memória dos piores tempos.  

Mas o fato é que ficamos neste lugar onde um pé tenta ficar firme no território da esperança 

enquanto o outro afunda no chão incerto, disforme, do desencanto e tristeza.  

De todo modo, este fim de ano é, de forma objetiva, o fim de um ciclo para nós que vivemos 

o dia a dia da Pós-Graduação. Afinal, a marca do quadriênio encerrado cairá firme e 

implacável (ou não, Caetano?) sob o rigor de um calendário já definido, de regras já 

publicadas e de um sistema – o Sucupira – que esperamos que funcione. Em especial porque 

as comissões de avaliação vão, muito provavelmente, encontrar um trabalho gigante pela 

frente. 

E sabemos disso. Sabemos que no universo da avaliação há, também, percepções, 

subjetividades, métricas que por mais íntegras que sejam sempre vão carregar as nuances dos 

pontos de vista, das interpretações diferenciadas, dos valores que, sutilmente, são distintos. E 

justamente por sabermos tudo isso que precisamos muito balizar nossas ações e sentimentos 

por esta certeza absoluta de que todos sempre dão o melhor de si.  

E não é ingenuidade pensar deste modo: é, simplesmente, compreender o que significa 

participar de coletivos. Assim, com esta decisão tranquila quanto ao previsível e ao 

imponderável que vem por aí, acreditamos que o melhor a fazer é se despedir do ano com o 

mesmo ritmo que embala os nossos melhores e mais profundos sonhos. É o que nós, do Mídia 

e Cotidiano, estamos fazendo. 

Um brinde, então, aos amigos e colegas pesquisadores e professores desta travessia torta que 

foi 2016. Um ano difícil mas que, com a companhia, apoio, disposição de partilha, troca de 

experiência, projetos conjuntos e tantas outras mil formas de trabalhar juntos que vivemos, 

acabou sendo um ano melhor. Um brinde, também, a todos os alunos das Pós-Graduações da 

nossa área: sem vocês, nossa existência é praticamente nula.  

Que venha você, caro 2017. Não sabemos se será generoso, amigável, pacífico. Talvez 

tempos assim ainda demorem muito a colar em nós. Mas, isso já não importa. A hora, agora, é 

de deitar na rede, guardar todos os livros, artigos, textos e ir, mansamente, de encontro às 

nuvens, brincando, por alguns dias, de não existir. 

 

Um forte abraço em nome do PPG Mídia e Cotidiano 

Denise Tavares 

Coordenadora do PPGMC 

  



Em tempos de crise, o “nó da Internacionalização 

Pró-Reitoria da UFF promove evento com presença da Capes. Mudanças à vista 

 

No mundo globalizado, o óbvio no reino das Pós-Graduações tem sido repetir, como mantra, 

a necessidade de construir caminhos que possam ser reconhecidos como sedimentando os 

processos de internacionalização. O problema todo, em especial para uma área como a da 

Comunicação, onde predominam os programas nota 3 e nota 4 – ou seja, os que têm menos 

verba – é conseguir viabilizar até mesmo iniciativas simples, como participação de 

mestrandos e doutorandos em eventos científicos qualificados. Que sempre são reconhecidos 

como experiências que somam: “Foi importante pela interação, por receber contribuições e 

novos pontos de vista em relação ao meu trabalho”, diz Elijerton Veras que, junto com João 

Victal, ambos do PPGMC, foram ao XIII ALAIC (Associação Latino Americana de 

Investigadores da Comunicação), que aconteceu em outubro, no México. 

Os dois conseguiram ir ao ALAIC porque elegeram o Congresso como prioridade na 

formação e assim bancaram praticamente quase todas as despesas, pois o apoio do Programa, 

em função do corte de verbas, foi muito pequeno. Mas, conforme foi colocado pela Profª 

Concepta McManus Pimentel, na Conferência de Abertura do “II  Workshop de Avaliação 

Interna da Pós-Graduação: as experiências de internacionalização”, promovido pela Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFF (PROPPI), é possível agregar outras 

iniciativas. Diretora de Relações Internacionais da CAPES, a professora acredita que 

promover cursos rápidos, via skype ou similar, é visto como uma opção às dificuldades dos 

deslocamentos e que também contribui muito para a formação. 

Outra colocação da Professora Concepta é resultante de um levantamento da CAPES quanto 

às solicitações de bolsa para doutorado sanduíche ou Pós-doutorado. Pelo diagnóstico feito, 

há uma predominância significativa de pedidos para Portugal e, em menor número, para 

universidades da Espanha. Também são representativos os projetos que focam intercâmbio 

com a Argentina ou México. Segundo ela, é preciso equilibrar estas demandas de modo a 

incluir mais universidades de outros países. Uma explicação possível para esta distorção, de 

acordo com a professora, é o pouco domínio da língua inglesa no universo docente e discente 

das Pós-Graduações brasileiras. 

 

Política da CAPES deve mudar 

Os debates sobre qualificação da Comunicação são, claro, também atravessados pelos 

impasses quanto aos melhores processos de intercâmbio e troca de experiência. É evidente 

que diagnósticos como o do mestrando Elijerton são facilmente encontrados em outros alunos 

e docentes que se dispõem à participar de eventos fora do Brasil. “Graças ao ALAIC acabei 

conversando com pessoas que estudam o mesmo tema que eu – o humor – em outros meios 

como a imprensa ou sob o viés da rotina de produção. Este tipo te troca permite captar autores 

de outras áreas que podem contribuir com a minha dissertação”, avalia Eli Veras, que 

apresentou a comunicação, escrita a quatro mãos “E agora, quem ri de quem? Técnica e 

eficácia na construção do riso televisivo”. De acordo com o mestrando, ter a chance de 



contato próximo com pessoas que estudam personagens como Cantinflas e outros símbolos do 

riso da América Latina, alarga os horizontes da sua pesquisa.  

O impedimento, portanto, destas oportunidades, em função do cenário de crise, vai impor a 

necessidade de novos debates quanto a construção de estratégias que signifiquem, de fato, 

formação e construção de conhecimento. No Workshop promovido pela PROPPI, os 

representantes de Programas de todas as áreas buscaram compartilhar suas experiências e 

projetos de Internacionalização. O processo evidenciou, razoavelmente, como as dificuldades 

na área das Ciências Humanas se agigantam justamente porque recebem a menor parcela do 

“bolo financeiro” do fomento. Além disso, como se sabe, há outras particularidades que são 

intrínsecas ao universo de pesquisa das humanas. Por último, existe também um 

posicionamento político quanto à própria aceitação da hegemonia da Língua Inglesa, um 

debate que, a nosso ver, também não pode ser ignorado.  

O II Workshop promovido pela PROPPI aconteceu em 3 de novembro e contou, também, 

com a presença da professora Sonia Ranincheski, também da Capes. Tanto ela como a 

professora Concepta colocaram-se à disposição para esclarecer dúvidas. Também informaram 

que a Capes está concluindo um processo de reformulação da atual estrutura da Diretoria de 

Relações Internacionais cuja proposta é, de acordo com ela, construir políticas viabilizadas 

por Editais que deem mais autonomia às Pró-Reitorias quanto a avaliações de projetos que 

consideram relevantes apoiar. Em outras palavras, a CAPES pretende investir mais em 

políticas “macro”, deixando a relação com os pesquisadores ser mediada pelas Pró-Reitorias 

de Pesquisa. Mudanças à vista, portanto. 

 

 

Revista Mídia e Cotidiano publica última edição de 2016 

Sessão temática foca jogos digitais 

Acaba de ser publicada a última edição da Revista Mídia e Cotidiano. A edição conta com a 

sessão temática “Jogos Digitais, Comunicação e as Práticas do Cotidiano”, editada por 

Emmanoel Ferreira, e a seção livre, sob edição de Alexandre Farbiarz. A sessão temática 

conta com artigos de autores como Thiago Falcão, que discute ação e agência de atores 

humanos e não-humanos em um RPG; Helyom Telles, que vai focar a relação entre a 

experiência lúdica dos jogos eletrônicos e memória coletiva;  Luiz Adolfo Andrade, que 

aborda as mídias locativas; o trio Joseane Janner, Tiago Ricciardi e Gustavo Fischer que se 

debruça sobre o conceito de gamificação em estratégias de marketing e, finalmente, Renata 

Gomes, cujo texto trabalha os trânsitos entre cinema e videogame.  

Já a Sessão Livre traz autores como Raquel Paiva, Patrícia Saldanha e Juciano Lacerda, 

retomando o conceito de “comunidade gerativa”; Laura Cánepa e Leandro Cesar Caraça que 

vão analisar o longa-metragem da Multifilmes, “Chamas no Cafezal”; Fernando Simões 

Antunes Junior centrando suas discussões em torno da retórica midiática; Tala Clay Freitas e 

Rafael Lopes que discutem comunicação e arte sob a perspectiva sistêmica e da semiótica 

enquanto Leonel Azevedo de Aguiar e Adriana Barsotti debatem o jornalismo e os dilemas da 

contemporaneidade. Outros artigos desta sessão focam a comunicação comunitária – texto de 



Leonardo da Costa Custódio e, por último, as narrativas transmídias radiofônicas – artigo de 

Debora Cristina Lopez e Luana Viana. 

A Revista Mídia e Cotidiano começou a ser publicada em 2013. Agora em 2016 passou por 

uma reformulação, o que incluiu a ampliação para três edições por ano. Ela está indexada em 

duas bases de dados: DOAJ e Latindex. A partir de 2017, vai circular nos meses de abril, 

agosto e dezembro. A revista recebe artigos em fluxo contínuo para a seção livre, resenhas e 

entrevistas. Na segunda semana de janeiro serão publicadas as chamadas dos dossiês 

temáticos do próximo ano.  

 

Ação de extensão Contatos promove reflexões críticas sobre a publicidade 

Representação da mulher gorda e da negra foi tema de debate 

 

A ação de extensão Contatos: (Re)construindo a 

Publicidade promoveu diversas atividades nos últimos 

meses para discutir consumo e ações mercadológicas. 

Durante a Agenda Acadêmica, em outubro, o projeto 

realizou a roda de conversa 'Por que minha beleza não 

aparece na Publicidade?'. Na ocasião, foi debatida a 

representatividade da mulher negra e gorda na mídia e os 

efeitos nas pessoas quando ocorre uma má representação.   

A atividade contou com a participação de Thais 

Ulrichsen, dona do blog GrandEstima, que trata de moda 

plus size, e de Gabi Porfírio, militante feminista negra 

interseccional e colaboradora do blog Blogueiras Negras. Também foi ressaltada, no evento, a 

importância do afroempreendedorismo, uma vez que, mesmo na publicidade representativa, 

quem continua lucrando, geralmente, é um homem branco. O evento, que teve participação de 

cerca de 70 alunos, foi realizado com conjunto com o grupo de pesquisa ESC - Ética na 

Sociedade de Consumo.  

O Contatos também participou, como parceiro, de três oficinas de Leitura Crítica da 

Publicidade. Elas ocorreram na escola Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho 

(IEPIC), no PCS - Projeto Construção do SAber e na Ocupação do Instituto de Arte e 

Comunicação Social da UFF (IACS). A coordenação dessas atividades ficou a cargo do 

Observatório da Publicidade Expandida, coordenado pela professora Patrícia Burrowes, da 

UFRJ. 

O Contatos 

O projeto de extensão Contatos: (Re)construindo a Publicidade tem o objetivo de promover 

reflexões críticas frente ao consumo e à própria publicidade. O projeto pretende, ainda, traçar 

novos caminhos e linguagens, sob uma perspectiva ética-social, para o setor. A coordenação é 

feita pela professora Ana Paula Bragaglia, do PPGMC, que também é líder do grupo de 

pesquisa ESC - Ética na Sociedade do Consumo. Quem se interessar pelo tema deve entrar em 

contato com ela pelo e-mail do PPGMC que é: ppgmc@vm.uff.br 



Compós abre chamada de trabalhos para Encontro de 2017 

Evento acontecerá na Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo 

 

A Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós) 

divulgou o calendário do próximo XXVI Encontro Compós, que deve acontecer entre 6 e 9 de 

junho de 2017 na Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo. 

Entre 16 de janeiro e 16 de fevereiro estará aberto o período de submissão de artigos. A lista 

dos trabalhos selecionados deve ser divulgado até 30 de março.As inscrições para participação 

no evento começam em 3 de abril e seguem até 4 de maio.  

No site da Associação há informações quanto a valores e regras para a submissão de 

trabalhos: http://compos.org.br/ler_noticias.php?idNoticia=Mjc4&tipoNoticia=geral 

 

 

ESPAÇO ABERTO - Publicações do PPGMC 

Mantendo a política de facilitar o acesso aos textos do corpo docente e discente publicados 

nos periódicos científicos, relacionamos abaixo os artigos publicados no segundo semestre de 

2016. 

 

Revista: Chasqui – Revista Latinoamericana de Comunicação, Mídia e Consumo  

Título: 'Deus e o diabo nas terras do Sul' 

Autor: João Batista de Abreu Jr 

Link: http://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/viewFile/2655/pdf 

 

Revista: Chasqui – Revista Latinoamericana de Comunicação, Mídia e Consumo  

Título: Perspectiva comparada entre iniciativas de comunicación comunitaria de TV en Brasil 

y España: primeros apuntes 

Autor: Adilson Vaz Cabral Filho 

Link: http://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/2464/pdf 

   

Revista: Lumina   

Título: Videogames, paratextos e narrativas (trans)midiáticas 

Autor: Emmanoel Ferreira 

Link: https://lumina.ufjf.emnuvens.com.br/lumina/article/view/501/452 

 

Revista: Lumina  

Título: Mamãe Dolores, Nice e Val: comoções (e razões) nacionais. 

Autores: Denise Tavares / Max Milliano Melo 

Link: https://lumina.ufjf.emnuvens.com.br/lumina/article/view/491/463 

 

Revista: LOGOS – Comunicação e Universidade 

Título: 'A Copa do Mundo ao cair da Tarde: a cobertura jornalística da conquista da seleção 

alemã' 

Autores: João Batista de Abreu Jr / Roberto Falcão 

Link: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/26045/18642 

 

http://compos.org.br/ler_noticias.php?idNoticia=Mjc4&tipoNoticia=geral


 

Revista: Mediação  

Título: Confiança e consumo da mídia impressa entre jovens: apontamentos a partir da 

Pesquisa brasileira de mídia 

Autores: Carla Félix Baiense et all 

Link: http://www.fumec.br/revistas/mediacao/article/view/3541/1977 

 

Revista: Rizoma 

Título: A grande imprensa e a produção de webdocs: a tradição documentária e as 

possibilidades de ruptura no ambiente online. 

Autor: Renata Rezende / DeniseTavares 

Link: https://online.unisc.br/seer/index.php/rizoma/article/view/6844/5009 

 

Revista: RECIIS – Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde 

Título: A inatingível meta do intangível e as consequências sociais: do The True Cost à Moda 

Livre 

Autores: Patrícia Gonçalves Saldanha / Eduardo Aguiar de Assis  

http://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1110/pdf1110 

 

 

 

 

Valorizando as Práticas Sociais 
Professora do PPGMC, ganha prêmio de Direitos Humanos 

 

Um dos grandes desafios da pesquisa acadêmica na área da Comunicação é o quanto 

consegue dialogar com a sociedade. Quase sempre, tal demanda, depende do contato direto 

com os lugares e pessoas excluídas, da interação social e de uma postura política clara em 

termos do reconhecimento dos Direitos Humanos e Sociais. Em especial neste momento do 

país. Em especial no território tão violentado como é o Rio de Janeiro das favelas, do 

subúrbio, de boa parte da região metropolitana. 

 

Por tudo isso, a professora Andrea Medrado, do Programa de Pós-Graduação em Mídia e 

Cotidiano, PPGMC, comemorou muito o primeiro lugar no V Prêmio AMAERJ Patrícia 

Acioli de Direitos Humanos na categoria Trabalhos Acadêmicos. O artigo vencedor analisa o 

aplicativo 'Nós por Nós', criado para ser uma ferramenta de garantia de direitos para 

juventudes das favelas. "Direitos humanos é um tema importante. Busco desenvolver 

pesquisas que abordem a tecnologia como instrumento de “empoderamento”. Quando vi as 

inscrições para o prêmio, percebi que o nosso trabalho é afinado aos objetivos do Prêmio", 

explicou Andrea. 

 

O aplicativo 'Nós por Nós' foi desenvolvido por moradores de favelas e pode ser utilizado 

para pesquisar o conjunto de direitos dos jovens e para denunciar casos de abuso policial. 

Trata-se de mais uma estratégia cotidiana de resistência, o que interessa, profundamente, o 

Mídia e Cotidiano. Tanto que boa parte das pesquisas desenvolvidas no Programa estão 

atravessadas pelas questões relacionadas à violência urbana. O Programa também tem 

procurado trabalhar em parceria, como no caso do artigo premiado, que contou com a co-

autoria de Renata Souza, doutoranda na UFRJ, e Fernanda Menezes, aluna da graduação em 



Comunicação Social da UFF. A proposta do trio, agora, é publicar o texto em uma revista da 

área.  

 

Sobre o prêmio 

Com objetivo de homenagear a memória da juíza Patrícia Acioli – assassinada em 2011 – e 

dar continuidade à luta da magistrada em prol da dignidade humana, a Associação dos 

Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) criou, em 2012, o Prêmio AMAERJ 

Patrícia Acioli de Direitos Humanos. No total, são quatro categorias contempladas: Práticas 

Humanísticas, Trabalhos Acadêmicos, Reportagens Jornalísticas e Trabalhos dos 

Magistrados. 

 

 

 

Férias? Que Férias? 
(IAMCR e eventos que têm prazo para janeiro e fevereiro) 

 

O melhor é encarar com bom humor. Isso porque, apesar de janeiro e fevereiro serem no 

Brasil tempo de férias (se não os dois meses, mas boa parte deles), para se participar de 

alguns eventos internacionais interessantes da e para a área, vai ser preciso fazer uma pausa e, 

assim, preparar resumo ou texto completo. Enfim, como já estamos às vésperas das 

tradicionais festas de fim de ano, o Boletim do PPGMC considerou que poderia estar 

colaborando com os colegas, divulgando esta pequena lista, bem incompleta, de alguns 

eventos internacionais que podem interessar a todos. Para facilitar, organizamos por data, 

considerando a mais próxima.  

 
 

9º Congreso Latinoamericano de Ciência Política 
Montevidéu, Uruguay, de 26-28 de julho/2017 

Site: http://www.pt.congresoalacip2017.org/site/capa 

Envio de resumo: até 13 de janeiro/2017 

 

II Simpósio Internacional Comunicação e Cultura: Memória e História Oral 
México, de 24-26 de abril/2017 

Site: http://simposiocomunicaca.wixsite.com/problemasydesafios 

Envio de resumo: até 16 de janeiro/2017 
  

XV Congreso da Asociación de Historiadores de la Comunicación 

Porto, Portugal, de 14 e 15 de setembro/2017. 
Site: https://xvcongressoahc2017.up.pt/ 

Envio de resumo: 31 de janeiro/2017 

 

II Congresso Internacional de Interdisciplinaridade em Ciências Sociais e Humanas 
Faro, Portugal, dias 11 e 12 de maio/2017 

Site: http://cieo15.wixsite.com/interdiscip2017/submissions 

Envio de resumo: 31 de janeiro/2017 

 

http://www.pt.congresoalacip2017.org/site/capa
http://simposiocomunicaca.wixsite.com/problemasydesafios
https://xvcongressoahc2017.up.pt/
http://cieo15.wixsite.com/interdiscip2017/submissions


O que: International Association for Media and Communication Research - IAMCR 

2017, 16 a 20 de julho/2017 

Onde: Cartagena, CO 

Site: http://iamcr-ocs.org/index.php/2017/2017 

Envio de trabalhos: 09 de fevereiro/2017  

http://iamcr-ocs.org/index.php/2017/2017

