
 

 

Alunos do PPGMC participam do Intercom 2018 

Evento ocorreu do dia 2 ao 8 de setembro  

Com o tema “Desigualdade, gêneros e Comunicação”, o Intercom, considerado o maior evento 

da área da Comunicação no país, teve sua 41ª edição na primeira semana de setembro de 2018. 

O congresso, que reúne tradicionalmente cerca de 3,5 mil pessoas, possibilita um espaço de 

troca e aprendizado entre muitos estudantes da graduação, pós-graduação, professores e 

pesquisadores. Nele, são debatidos os mais variados tópicos sobre Jornalismo, Publicidade, 

Relações Públicas, Cinema, Mídias Digitais, etc. Neste ano, um total de nove alunos do 

mestrado em Mídia e Cotidiano – sete da turma de 2017 e dois da de 2018 – foram ao evento, 

que ocorreu do dia 2 ao 8 de setembro na Univille, em Joinville – SC. 

Para Alexandre Campos, aluno do PPGMC que esteve presente no evento, o Intercom é uma 

ótima oportunidade também para complementar sua pesquisa. “Como é um evento muito amplo 

e cheio de grupos de pesquisa, contribui muito para a troca de ideias e informações entre os 

participantes, servindo para ajudar em nosso projeto ao mesmo tempo em que possibilita 

conhecer o que outros estão pesquisando”. Todos os alunos, exceto um – que compareceu para 

lançar o capítulo de um livro – apresentaram seus trabalhos no congresso. 

O Intercom realiza ainda a entrega de prêmios, como o Luiz Beltrão, nas categorias “Liderança 

Emergente”, “Maturidade Acadêmica”, “Grupo Inovador” e “Instituição Paradigmática”, e os 

estudantis, a alunos da graduação, mestrado e doutorado. Além disso, Alexandre indica os anais 

do evento como uma alternativa de estudo. “Pela diversidade e amplitude, os anais do Intercom 

acabam sendo um ótimo lugar para encontrar artigos dos mais variados temas. Essa é uma dica 

que dou para quem participa ou não do evento”, afirma. 

O Programa Mídia e Cotidiano tem participado todos os anos deste que é o maior Congresso de 

Comunicação do país. Neste ano, três professores estiveram presentes e oito mestrandos 

apresentaram trabalho. Vale destacar que o professor do PPGMC, Pablo Nabarrete assumiu a 

coordenação do GT Comunicação e Cidadania enquanto a professora Patrícia Saldanha é uma 

das coordenadoras do Intercom Júnior. Por último, vale mencionar que Felipe Pavão, orientando 

de iniciação científica da professora Denise Tavares também apresentou sua pesquisa no 

Intercom Júnior.  

 



ARTIGO DE ALUNO DO PPGMC NO LIVRO DO INTERCOM 

O Intercom 2018, que terminou no último dia 8 de setembro, foi uma 

edição especial para o aluno Gabriel Faza, do PPGMC. Em 2016 ele 

publicou um artigo, sob a orientação da professora Patrícia Saldanha, 

que foi vencedor do prêmio Vera Giangrande do Intercom Jr. O 

prêmio é dado aos melhores trabalhos de graduandos e recém-

graduados que participam do congresso. E, como parte da premiação, o 

Intercom lançou um livro contendo em diferentes capítulos os artigos 

estudantis finalistas (graduação, mestrado e doutorado). 

Gabriel, que esteve presente no evento para o lançamento desse 

capítulo, revelou a importância dessa conquista. “Essa iniciativa de 

premiar os melhores artigos é uma ótima oportunidade para quem está, 

assim como eu, iniciando na academia”. O material é parte do seu 

trabalho de conclusão de curso na graduação, em que ele analisa o vídeo HoldOn, de Médicos 

sem Fronteiras, e as estratégias de publicidade social contidas nele. “O meu tema de mestrado é 

a continuação dessa pesquisa, e algumas das perguntas que norteiam minha dissertação surgiram 

naquele momento”, conta o aluno. 

O capítulo, intitulado “Médicos para além das fronteiras: comunicação, território e o poder 

vinculativo da publicidade social”, pode ser acessado, junto com todo o resto do livro, através 

do portal http://portcom.intercom.org.br/ebooks/detalheEbook.php?id=57171, com a parte de 

Gabriel começando a partir da página 48.  
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