
 

 

EDITORIAL  

As novas regras de avaliação da Pós e a nova Coordenação de Área  

Antes mesmo dos novos coordenadores de área assumirem, o Ministério da Educação, por 

diversos caminhos, soou o gongo: é hora de mudar a avaliação das Pós-Graduações. A meta, ou 

princípio, ou desejo, acionou algumas solicitações de retornos porque chegou, barulhenta, às 

nossas representações. Como o prazo foi exíguo e as críticas ao atual sistema tiveram um 

relativo ar pontual (por exemplo, unificar o Qualis das revistas científicas para todas as áreas), 

pode-se dizer que nada muito consistente, em termos de mudanças estruturais, parece ter 

surgido. Ou, pelo menos, ainda não tivemos notícias disso.  

Como não dá para olhar para frente, olhemos para trás. No caso da nossa área, Comunicação e 

Informação, dentro das regras da última quadrienal o que vivemos foi um processo que acabou 

liderado pela Compós em função da Capes não ter dado continuidade aos seminários que 

realizava para a construção do documento. No final, graças à disposição de parceria do 

coordenador de área do período, Maurício Lissovsky, com a direção da Compós, foi possível 

acompanhar, discutir e até mesmo modificar de forma coletiva (na base da votação) alguns 

critérios da avaliação. Portanto, se há algo a ser saudado na última quadrienal, o papel da 

Compós e a postura do coordenador de área merecem aplausos. 

O que, obviamente, não quer dizer que tudo foi ótimo. Até porque a hierarquia e/ou meritocracia 

está conosco, a despeito de todas as boas intenções. Afinal, no capitalismo estamos e querer 

“justiça” em um processo pautado pela avaliação das diferenças – pois, no final, é disso que se 

trata a avaliação: quem se destaca... – sem que se leve em conta as dificuldades criadas pela 

própria Capes (por exemplo, a falta de ampliação das bolsas produtividades) é desprezar os 

limites da realidade. Além disso, o tempo mínimo para uma avaliação tão carregada de detalhes 

(outro exemplo: como avaliar livros em tão pouco tempo sem ser por parâmetros macros?) 

impacta o processo e erros e distorções estão aí, no nosso cangote.  

Enfim, não sabemos os rumos do país. Não sabemos os rumos da Capes. Não sabemos os rumos 

da avaliação. E, em tese, estamos já no segundo ano da quadrienal. Diante deste horizonte tão 

sem linhas claras, uma definição se destaca: o novo trio de coordenadores da área foi 

empossado! E, mais que isso: o novo coordenador de área foi indicado praticamente pela 

totalidade dos Programas de Comunicação Social e é ex-presidente da Compós. Neste cargo, 

vale lembrar do seu (da diretoria toda) empenho em, justamente, estabelecer a parceria com o 



Coordenador de Área de então, o Lissovsky, como colocado. Um histórico aberto às avaliações 

da avaliação sob a expectativa de possíveis correções de rumos. Embarquemos nisso.  

Ok, embarquemos... Mas, apesar desta situação tão bem-vinda, o fato é que continua me 

abraçando um persistente sentimento de angústia pela situação ampla do país. Sobreviver a esta 

percepção, ser resiliente... Isto parece ser, neste início de um maio de céu profundamente azul 

em Niterói, o único fiapo de água que recupera, em mim, o prazer forte e ruidoso do mar revolto 

que me trouxe até aqui, junto com companheiros incríveis desta área que tem lutado muito para 

se estruturar e se ampliar. Portanto, neste maio, azul e ameno, ao lado da angústia, também ecoa 

este mantra: grata, profundamente grata, camaradas! Seguindo.  

Denise Tavares  

Coord. Mídia e Cotidiano 

 

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. 



Conheça os novos professores e colaboradores do PPGMC  

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).  

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. 

 

Revista Mídia e Cotidiano publica nova edição 

Chamada de trabalhos para o próximo dossiê já começou 

 

"Comunicação popular, comunitária e cidadã: luta e resistência no atual cenário político 

neoliberal e conservador": assim é chamado o dossiê da mais nova edição da Revista Mídia e 

Cotidiano, publicada neste mês de abril. A “chave” deste dossiê foi discutir como, em um 

contexto de latente retrocesso no que diz respeito às políticas públicas - e no qual a grande 

mídia segue manipulando e deturpando informações -, é possível pensar práticas 

comunicacionais combativas nas redes e nas ruas. Já no ar, a publicação pode ser acessada em 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/ojs/index.php/Midecot/issue/view/22.  

A próxima edição da Revista Mídia e Cotidiano será publicada em agosto e a chamada para o 

dossiê “Entretenimento e vida cotidiana: narrativas e consumo”, que tem como editores 

convidados Laura Cánepa (Anhembi Morumbi) e Tiago Monteiro (IFRJ), está aberta até 04 de 

junho. O foco, agora, são trabalhos que promovam o debate sobre a indústria do entretenimento, 

hoje aliciada por diversos modos de consumo, e os diferentes fenômenos dentro desse campo, 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/ojs/index.php/Midecot/issue/view/22


desde a manutenção de discursos hegemônicos como também o deslocamento de pontos de vista 

em direção a outras coletividades. Para mais informações, acesse: 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/ojs/index.php/Midecot/announcement/view/5  

A Revista Mídia e Cotidiano, que é quadrimestral, com edições em abril, agosto e dezembro, 

aceita contribuições em fluxo contínuo para a Sessão Livre e Resenhas. Os artigos publicados 

têm DOI e a revista está em várias bases de dados como Latindex, DOAJ, Diadorin, LatinRev e 

OAJI. As diretrizes para os autores bem como as edições anteriores e atual da Mídia e Cotidiano 

podem estão em http://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/index 

 

Literacia Midiática no campo da Comunicação 

Gabriela Borges destaca tema em Aula Magna do PPGMC 

A Aula Magna do Mídia e Cotidiano, que sempre traz temas fundamentais para a consolidação 

do Programa, neste ano focou a Literacia Midiática, uma das abordagens da relação entre 

Educação e Comunicação. A convidada foi a professora e pesquisadora Gabriela Borges, que é 

coordenadora do PPGCOM de Juiz de Fora. Especialista e apaixonada pelo tema, a 

pesquisadora organizou sua “Aula” em três momentos. No primeiro, trouxe a discussão que 

envolve a relação do sujeito com a mídia. Depois, fez um panorama dos principais autores e 

abordagens que delimitam conceitualmente a Literacia Midiática. E, fechando sua palestra, 

apresentou desdobramentos e as possibilidades de estudo e pesquisa do tema. 

Mestre e Doutora em Comunicação e Semiótica pela 

PUC-SP, Gabriela Borges participa da Rede Alfamed 

(Rede Interinstitucional de Investigação sobre 

Competência Midiática para a Cidadania), sendo 

coordenadora da equipe brasileira que é composta por 

cinco universidades. Autora dos livros “Qualidade na 

TV pública portuguesa. Análise dos programas do Canal 

2” e “A poética televisual de Samnuel Beckett”, 

Gabriela Borges trouxe para boa parte do público 

presente, formado majoritariamente por professores e 

mestrandos, uma nova visão da relação da Comunicação 

e Educação. Como ela destacou, enquanto a Educação tem se debruçado, bastante, sobre os 

produtos e processos midiáticos, a recíproca não é verdadeira ainda. “Eles estudam muito do 

que acontece na Comunicação mas nós ainda nos voltamos pouco para a Educação”, resumiu.  

Graduada em Publicidade e Propaganda pela UFMG (1993), a pesquisadora de Juiz de Fora tem 

pesquisado, também, a televisão e o audiovisual, sendo vice-coordenadora do GT de “Estudos 

de Televisão”, da Compós (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação). Mas, confessa que tudo que envolve a literacia ou competência midiática a 

acompanha há um bom tempo. “Eu até tento, às vezes, mudar, mas, não dá. Eu considero 

essencial essa discussão”, resume, ressalvando que desde o início dos anos 2000 o tema tem 

sido trabalhado em diversas instâncias institucionais, impactando, inclusive, a direção de 

políticas públicas. “É principalmente a elaboração de políticas públicas o que mais me motiva a 

divulgar e, de certo modo, encontrar mais parceiros para estes estudos. Principalmente quando 

olho para a situação brasileira”, diz.  

A íntegra da “Aula Magna” será disponibilizada em breve (breve mesmo) no canal do PPGMC, 

acessível pelo site do Programa ou direto no YouTube. 

 

 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/ojs/index.php/Midecot/announcement/view/5
http://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/index


 

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 eVoices, 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! 

 

ESPAÇO ABERTO - Publicações do PPGMC  

Produções em periódicos científicos do corpo docente, além da divulgação de dois livros 

organizados por professores do PPGMC. 

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

(do segundo semestre de 2017 a abril de 2018). Também estamos publicando dois livros que 

foram lançados neste período. 

Revista: Aleph 

Título: Um convite a “novas estéticas ensinantes e aprendentes” com jovens com síndrome de 

down no Museu do Amanhã 

Autores: Dagmar Mello e Silva, Ana Catarina Ayres Chometon Oliveira, Débora Feldman 

Pedrosa Mascarenhas e Karen Suzane Silva 

Link: http://revistaleph.uff.br/index.php/REVISTALEPH/article/view/627 

http://evoices.cemp.ac.uk/
http://revistaleph.uff.br/index.php/REVISTALEPH/article/view/627


Revista: Aleph 

Título: Histórias e experiências de Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) no curso de Pedagogia 

da UFF/Niterói 

Autores: Marcelo Bafica Coelho, Rejany dos S. Dominick, Walcéa Barreto Alves 

Link: http://revistaleph.uff.br/index.php/REVISTALEPH/article/view/595 

 

Revista: Comunicação & Educação 

Título: Do prazer ao pensamento crítico em Harry Potter 

Autores: Alexandre Farbianz e Milena de Azeredo Pacheco 

Link: https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/123855 

 

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 e Wagner da Silveira Bezerra 

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

 

Revista: Comunicação & Inovação 

Título: Publicidade e interesse público: noções articuladas em instância normativa do Governo 
Federal do Brasil  

Autores: Patrícia Gonçalves Saldanha, Marcelo Rodrigo de Avelar Bastos Alves 

Link: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/4502 

 

Revista: Comunicação & Inovação 

Título: Mídias sociais e radiodifusão comunitária como plataformas complementares.  

Autores: Adilson Vaz Cabral Filho e Cinthya Pires Oliveira 

Link: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/4347 

 

 

 

http://revistaleph.uff.br/index.php/REVISTALEPH/article/view/595
https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/123855
http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/115655
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/4502
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/4347


Revista: Comunicação & Inovação 

Título: Economia de Valores Éticos e Sociais na Produção Digital para a TV Pública no Reino 
Unido  

Autores: Andrea Medrado, James Bennett e Niki Strange 

Link: https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/123855 

 

Revista: Eptic On-Line 

Título: Desafios políticos e dialógicos ao Projeto de Reforma Agrária Popular do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST  

Autor: Pablo Nabarrete Bastos  

Link: https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/8524/6807 

 

Revista: Esferas 

Título: O “resgate dos beagles”: um embate entre afeto e ciência no cenário midiático  

Autores: Denise Tavares e Willian Dantas 

Link: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/article/view/8294 

 

Revista: Informação & Sociedade 

Título: Marx, Ética e a Ciência da Informação  

Autores: Marco Schneider e Ricardo M. Pimenta 

Link: http://www.periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/38685 

 

Revista: IRIE – Internacional Review of Information Ethics  

Título: Walter Benjamin’s Concept of History and the plague of post-truth  

Autores: Marco Schneider e Ricardo M. Pimenta 

Link: http://www.i-r-i-e.net/inhalt/026/IRIE-26-Marx-12-2017-7.pdf 

 

 

 

 

https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/123855
https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/8524/6807
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/article/view/8294
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/38685
http://www.i-r-i-e.net/inhalt/026/IRIE-26-Marx-12-2017-7.pdf


Revista: Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação  

Título: MST e Escola Nacional Florestan Fernandes: formação, comunicação e socialização 

política  

Autor: Pablo Nabarrete Bastos 

Link: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-58442017000200129 

 

Revista: Journal of Radio & Audio Media 

Título: Sonic Oppression, Echoes of Resistance and the Changing Soundscapes of Rio’s Favelas 

in the Build-Up to the Olympics.  

Autoras: Andrea Medrado e Renata Souza 

Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19376529.2017.1336766 

 

Revista: Logos 

Título: Rádios de resistência: no ar, o verbal e o não-verbal na contra-hegemonia.  

Autores: João Batista de Abreu Júnior e Marco Aurélio Carvalho 

Link: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/28643 

 

Revista: Lumina 

Título: Gastronomia midiática: reality shows e a estetização da comida na TV.  

Autores: Renata Rezende e Eleonora Leite Costa Lavinas  

Link: https://lumina.ufjf.emnuvens.com.br/lumina/article/view/508 

 

Revista: Logos 

Título: Rádios de resistência: no ar, o verbal e o não-verbal na contra-hegemonia.  

Autores: João Batista de Abreu Júnior e Marco Aurélio Carvalho 

Link: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/28643 

 

Revista: Questões Transversais – Revista de Epistemologia da Comunicação 

Título: Entre o comunitário, o popular e o contra- hegemônico: limites teóricos e aproximações 

cotidianas 

Autores: Carla Baiense Felix, Mariana Pitasse Fragoso e Andrew Costa 

Link: http://revistas.unisinos.br/index.php/questoes/article/view/15738 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-58442017000200129
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19376529.2017.1336766
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/28643
https://lumina.ufjf.emnuvens.com.br/lumina/article/view/508
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/28643
http://revistas.unisinos.br/index.php/questoes/article/view/15738


Revista: Questões Transversais – Revista de Epistemologia da Comunicação 

Título: Arnaldo Jabor e os revoltosos de um vintém: uma abordagem sobre tensionamentos 

entre mídia e contra-hegemonia  

 

Autores: Patrícia Gonçalves Saldanha, João Luíz de Bittencourt Victal 

 

Link: http://revistas.unisinos.br/index.php/questoes/article/view/15740 

 

 

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

 

Título: As guerras do Rio: mídia, favela e militarização do cotidiano  

 

Autora: Carla Baiense Félix 

 

Link: https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1426/pdf1426 

 

 

Revista: Rizoma 

Título: A cidade, seus espaços, narrativas e o morador de rua: entre o miserável e o flâneur.  

 

Autores: Laura Martini Bedran e Lucas Eduardo Dantas 

 

Link: https://online.unisc.br/seer/index.php/rizoma/article/view/8507 

 

 

Revista: Verso e Reverso 

Título: Marco ético-legal da publicidade infantil no Brasil e na Espanha: estudo comparativo.  

 

Autoras: Ana Paula Bragaglia e Julia Santos Rodrigues Dias 

 

Link:http://revistas.unisinos.br/index.php/versoereverso/article/view/ver.2017.31.77.05/6133 

 

 

Professores do PPGMC lançam livros 

 

A Profª Ana Paula Bragaglia publicou o livro “Ética na Publicidade: 

por uma nova sociedade de consumo” (Rio de Janeiro: 

Multifoco, 2017), onde, para além de traçar um panorama geral 

das questões éticas no meio publicitário e dos trabalhos nesse 

campo, levanta importantes questões pertinentes aos estudantes 

de comunicação. O livro, que teve colaborações de seu grupo de 

http://revistas.unisinos.br/index.php/questoes/article/view/15740
https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1426/pdf1426
https://online.unisc.br/seer/index.php/rizoma/article/view/8507
http://revistas.unisinos.br/index.php/versoereverso/article/view/ver.2017.31.77.05/6133


pesquisa ESC – Ética na Sociedade de Consumo, teve sua primeira edição em julho de 2017. 

 

O também professor do PPGMC Adilson Vaz Cabral Filho, em 

parceria com Eula Dantas Taveira Cabral, lançou em 2018, pela 

Fundação Casa de Rui Barbosa, o livro “Comunicação e cultura 

no Brasil: diálogos com a Economia Política da Comunicação e 

da Cultura.”, resultado dos Colóquios de Economia Política da 

Comunicação e da Cultura (EPCC), realizados no Rio de 

Janeiro em 2017. O livro é um e-book gratuito que pode ser 

acessado em PDF através do link 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_84dafc636bae4c6eb9e8e79e598ca1de.pdf 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_84dafc636bae4c6eb9e8e79e598ca1de.pdf

