
 
 

EDITORIAL 
 

2021: o ano passado há de passar 

 
À espreita de 2021, que já está batendo em nosso rosto, iniciamos este texto negando, pelo menos 

em desejos, o grande poeta Fernando Pessoa: sim, em 2021, o ano que findou, há de ter, realmente, 

findado! Afinal, por mais que a vida não tenha um lado único é inegável que diante de tantas 

dores e perdas, as somas das pequenas-grandes vitórias fiquem esmaecidas, sem vigor. O que não 

quer dizer que não saibamos reconhecê-las, ou mesmo agradecer a quem, de algum modo, 

contribuiu para estes ligeiros oásis: a persistência do nosso corpo discente; o empenho do corpo 

docente; o coleguismo fértil de tantos e tantas – inclusive do coordenador -  da nossa área; a 

cumplicidade generosa de parentes e camaradas da pequena multidão que formamos, cada qual 

no espaço em que ficou confinado(a). 

 

Ou seja, na lógica de “balanço” que ronda os finais de ano, este 2020 se coloca de forma muito 

distinta. Agora, o que importa muito é o como vamos seguir em frente e o que nos aguarda, logo 

ali, final de março, quando o Sucupira “encerra” o quadriênio. Trata-se de duas situações que 

parecem arrebentar com o título que indicamos: como findar um ano que ainda vai carregar para 

o próximo, muito do que nele existiu? 

 

No lugar de respostas complexas, a tentação a que cederemos é a de apontar para uma síntese 

muito simples: continuaremos trabalhando e agindo conforme nossas motivações e valores que 

seguiram firmes em 2020. Pois, se assim não fosse, como nós, do PPG Mídia e Cotidiano (assim 

como ocorreu em outros Programas de Pós-Graduação de Comunicação e Informação), 

conseguiríamos ter realizado aquilo que nos dispomos a ser e fazer? Como estaríamos podendo 

planejar as boas-vindas para as novas turmas de Mestrado e Doutorado, que ingressam no PPGMC 

em março de 2021? Como teríamos conseguido compartilhar os resultados das nossas pesquisas 

em dissertações, artigos científicos, capítulos de livros e lives incríveis que discutiram e buscaram 



caminhos, como nunca, para uma sociedade mais justa, menos preconceituosa e racista? Como, 

como, como...? 

 

Essas interrogações, claro, como já afirmamos, não nos impede de olhar para o ano quase findo e 

pedir o seu fim definitivo, torcendo muito para que a miragem da vacinação se viabilize logo, 

nem que seja por algum milagre que hoje está difícil vislumbrar. Não nos impedem de seguir 

pedindo muito o fim deste 2020, que nos fez prantear com pessoas queridas, familiares, e/ou gente 

desconhecida, as duras perdas que acompanhamos de perto ou pelas múltiplas telas desta 

sociedade midiatizada. Continuar a pedir o fim total destes 365 dias, desejando que a Ciência, 

felizmente redescoberta e valorizada por boa parte da população, continue sendo percebida pela 

grandeza de seus acertos e feitos, sem deixar de ser crítica dos erros que comete e/ou acoberta.  

 

Enfim, sempre haverá muito a dizer de cada ano. Muito a discutir, debater. Mas, exaustos de andar 

“à contrapelo” da história dizemos adeus a 2020, confiando que a camaradagem implícita a quem 

habita o território da vida que respeita a vida, vai, novamente, nos reabastecer. Potentes, faremos 

tudo para continuar realizando na vereda que escolhemos existir. Esse é nosso desejo, é o que 

“profetizamos” para todos e todas que habitam a Comunicação. Adeus, portanto, 2020. Você há 

de passar. Que se achegue de forma amiga, leve e generosa este próximo 2021. E assim seguimos, 

repetindo um chavão (nos perdoem) que sempre é cantarolado no dia 31de dezembro e que neste 

2020 ganha uma força especial: “adeus, ano velho; feliz ano novo...” 

 

Programa de Pós-Graduação Mídia e Cotidiano 

 

SUMÁRIO 

• Douglas Kellner e Guillermo Orozco Gómez no VIII Seminário Internacional do 

PPGMC: evento, que acontece em 25 e 26 de março, está com inscrições abertas até 14 

de fevereiro. 

• Seminários discentes encerram as atividades do Mídia e Cotidiano: participação de 

convidados externos agradou alunos e orientadores 

• Anderson Andreata, agora Mestre: aluno simboliza o esforço dos pós-graduandos em 

concluir suas pesquisas em 2020 

• Publicações em livros para serem conferidas: algumas obras podem ser baixadas 

gratuitamente. Confira 

• “Lives” e eventos online marcam 2020:iniciativas garantiram presença qualificada junto 

à comunidade acadêmica e sociedade 
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• Pesquisas e pesquisadores do Programa são contemplados com Editais: mesmo 

com cortes, agências de fomento mantiveram apoio a pesquisas 

• Documentários são debatidos em curso e em grupo de pesquisa: força do audiovisual 

garantiu discussões férteis sobre as “resistências” 

• Revista Mídia e Cotidiano com chamada aberta: periódico passou de 707 downloads 

em janeiro, para 3587 em dezembro 

• Já dá para conferir o Calendário 2021 do PPGMC: datas incluem período de matrículas 

para alunos e externos ao Programa 

• Espaço Aberto elenca publicações em periódico: lista inclui os links para os artigos dos 

pesquisadores 

• Editorial – 2021: o ano passado há de passar: contrariando o poeta Fernando Pessoa, 

acreditamos em um adeus vigoroso a 2020 

 

*   *   * 
  

 

Douglas Kellner e Guillermo Orozco Gómez no  
VIII Seminário Internacional do PPGMC 

 
Evento acontece nos dias 25 e 26 de março. Submissão 

 de resumo expandido termina em 14 de fevereiro 
 

Com data alterada em função da pandemia em 2020, o VIII Seminário Internacional de Pesquisas 

em Mídia e Cotidiano, com o apoio da FAPERJ, será 

realizado virtualmente nos dias 25 e 26 de março de 2021. 

Nesta oitava versão do evento, o Programa de Pós-

Graduação Mídia e Cotidiano, através do seu Laboratório 

de Pesquisas Aplicadas em Mídia e Cotidiano (LaPA), 

formou parceria com o Laboratório em Rede de 

Humanidades Digitais (LaRHuD), do PPGCI do 

IBICT/UFRJ para viabilizar o evento que reúne 

pesquisadores nacionais e internacionais, com destaque 

para Douglas Kellner da Universidade da Califórnia (EUA) e Guillermo Orozco Gómez, da 

Universidade de Guadalajara (México).  

 

Tendo como tema o Letramento e Pensamento Crítico em Comunicação, Informação e Educação, 

o Seminário Internacional tem como proposta ampliar o diálogo da Comunicação com a Ciência 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/12/Editais-do-PPGMC-em-2020.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/12/Document%C3%A1rios.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/12/Revista-M%C3%ADdia-e-Cotidiano.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/12/Calend%C3%A1rio.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/12/Espa%C3%A7o-Aberto-Dez-2020.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/12/Editorial.pdf


da Informação, com a Educação e outras áreas que têm se debruçado sobre as discussões 

epistemológicas, a análise de dados e a pesquisa aplicada que promovem o intercâmbio científico. 

Nos dois dias em que acontece, o evento vai reunir comunicações em quatro grupos de trabalho 

divididos nas seguintes temáticas: GT1 – Mídia, Políticas e Comunicação para a cidadania; GT2 

– Competência Crítica em Comunicação e Informação; GT 3 – Educação Crítica para as Mídias, 

múltiplas linguagens; GT 4 – Mídia, representação e discursos narrativos. As apresentações dos 

trabalhos nos quatros GTs serão de 14h às 16h30, nos dois dias. Enquanto a Conferência de 

Abertura e a de Encerramento ocorrerão nos dias 25 e 26 de março, respectivamente.  

Além das conferências e dos GTs o evento vai promover duas Mesas Redondas com a participação 

dos Grupos de Pesquisa do PPG Mídia e Cotidiano. O tema de ambas é “Visões sobre Letramento 

e Pensamento Crítico em Comunicação, Mídia e Cotidiano”. Os resumos expandidos devem ser 

submetidos de 04 de janeiro a 14 de fevereiro de 2021 pelo site do evento ou diretamente no 

sistema de submissão: https://seminarioppgmc.eventize.com.br/index.php?submissao_trabalho.  

 

Após a aprovação do resumo poderá ser feito o pagamento da inscrição conforme os valores e 

datas abaixo. Já as inscrições para quem não for apresentar trabalho podem ser feitas até o dia 20 

de março de 2021, com pagamento até o dia 22 de março de 2021, pelo sistema de inscrições que 

é https://seminarioppgmc.eventize.com.br/index.php?inscricao.  

 

Mais informações sobre o VIII Seminário Internacional no site do evento que é: 

www.viiiseminarioppgmcuff.com ou, caso considere necessário, entre em contato pelo e-mail: 

seminarioppgmc2021@gmail.com. 

 

 

Cronograma de Submissão: 

Encerramento da submissão de resumos expandidos: 14/02/2021 

Divulgação do resultado: 04/03/2021 

Último dia de pagamento de inscrição para quem vai apresentar trabalho: 11/03/2021 

Encerramento da submissão do trabalho completo: 19/03/2021 

Divulgação da programação completa: 20/03/2021 

 

Valores de Inscrição: 

Estudante de graduação (exclusivamente ouvintes): R$25,00 

Estudante de graduação da UFF ou ECO/UFRJ (exclusivamente ouvintes): Isentos 

Estudante de pós-graduação: R$50,00 

Professores e pesquisadores: R$100,00 

Professores de Educação Básica: Isentos 

https://seminarioppgmc.eventize.com.br/index.php?submissao_trabalho
https://seminarioppgmc.eventize.com.br/index.php?inscricao
http://www.viiiseminarioppgmcuff.com/


Demais ouvintes: R$40,00 

  

 

*   *   * 
 

Eventos servem como primeira apresentação pública  

de pesquisas de alunos do PPGMC 
 

Seminários de Mestrado e Doutorado serviram como uma etapa importante de 

contribuições para as teses e dissertações antes da qualificação 
 

Em um ano marcado pelo distanciamento social, isto é, tempo em que o contato pessoal deixou 

de ser possível, encontrar maneiras de discutir os próprios trabalhos se transformou em um desafio 

para os estudantes de pós-graduação. Neste sentindo, os seminários discentes realizados em 

dezembro no Mídia e Cotidiano, de forma virtual, se transformaram em uma alternativa para que 

o processo de pesquisa conte com a contribuição de outros estudantes, professores e 

pesquisadores. 

A proposta dos Seminários é diferenciada para os mestrandos e doutorandos já que, para estes 

últimos, trata-se de uma atividade obrigatória, que condiciona a conclusão da formação. Por isso 

mesmo, toda a organização e formato é resultado das discussões e propostas do corpo discente, 

que é responsável por todo o processo de realização do evento. Pedro Henrique Conceição, um 

dos membros da comissão organizadora1 afirma que o I Seminário de Doutorado do PPGMC foi 

uma oportunidade de ampliar a visão dos alunos pesquisadores em torno de seus próprios 

trabalhos. “Além disso, as contribuições dos professores convidados foram essenciais para saber 

o andamento do nosso trabalho e para aprofundar as discussões. Acompanhar os trabalhos dos 

colegas também ajudou muito na minha própria pesquisa, até mesmo por conta da relação entre 

mídia e cotidiano, que aproxima nossos estudos”, diz. 

Pelo formato escolhido, cada doutorando havia envidado com antecedência um resumo expandido 

do seu projeto, para a banca formada por três ou quatro professores convidados. O Seminário, que 

foi realizado de 15 a 18 de dezembro, foi estruturado com mesas temáticas, a partir das 

proximidades das pesquisas realizadas pelos alunos. De acordo com Rogério Ferraraz, professor 

e pesquisador da Universidade Anhembi Morumbi que participou da “rodada” do último dia, a 

excelência das pesquisas foi bastante motivadora e parabenizou os alunos e ao Programa pela 

proposta.  

 

Seminário dos Mestrandos 

Os mestrandos em Mídia e Cotidiano também se mobilizaram e organizaram seu próprio 

Seminário, em formato similar ao do Doutorado. Em função da quantidade de alunos – 

praticamente o dobro de doutorandos – a opção foi fazer mesas simultâneas para que o evento 

pudesse ser realizado nos dias 14 e 15 de dezembro. Esta opção permitiu que alunos do mestrado 

pudessem acompanhar o I Seminário de Doutorado e vice-versa. Além disso, doutorandos do 

PPGMC participaram das bancas, o que fortaleceu a troca de conhecimento entre os alunos e 

ampliar a integração entre eles. Vale mencionar que apesar de não ser uma atividade obrigatória 

praticamente todos os mestrandos da Turma 2020 participaram deste Seminário. O que mais foi 

 
1 Os outros alunos que integraram a Comissão foram: Max Milliano Melo e Priscila Seixas da Costa. 



ressaltado pelos alunos foi a oportunidade de discutir seus projetos em um momento anterior à 

qualificação que vai ocorrer a partir de abril de 2021.  

De acordo com a Comissão Organizadora deste Seminário, formada pelos alunos Caio Vinícius 

de Souza Oliva, Luana Matos do Nascimento e Rodrigo Di Santo Pastore, o evento se revelou um 

momento importante para os que participaram justamente porque amplia o debate sobre as 

pesquisas antes da qualificação. “Foi uma primeira oportunidade de troca não só entre nós, mas 

com outros professores do Programa, com os doutorandos e, também, com os convidados 

externos. As sugestões deles foram muito ricas. Dá trabalho, mas vale muito”, resume Pastore. 

Outro aspecto valorizado pelos discentes foi a oportunidade de se expor para uma banca, situação 

que nem sempre é vista com tranquilidade neste início da formação que o Mestrado proporciona. 

No final, até as pessoas que estavam se sentindo um pouco intimidadas com a necessidade de se 

exporem, acabaram avaliando que a iniciativa é realmente produtiva.   

 

 
 

 
*   *   * 

 



Anderson Andreata, após tantos desafios, agora Mestre 
Ele simboliza a luta dos discentes para concluir seus projetos em 2020 

 
 
“Mestrei. Apesar de todas as diversidades, eu nunca desisti”. Com esta frase o agora Mestre em 

Mídia e Cotidiano, Anderson Andreata, resume o espírito de muitos e muitas pós-graduandos(das) 

que atravessaram o 2020 vivenciando uma série de dificuldades para concluírem suas pesquisas. 

Mas, para fazer justiça à travessia de Anderson, o fato é que suas dificuldades começaram antes 

mesmo da pandemia2 e essa só ampliou os gigantes desafios que ele enfrentou para defender sua 

dissertação intitulada “Desmonte neoliberal da comunicação pública no Brasil e na Argentina”, 

em 30 de novembro de 2020. A banca, que aprovou o trabalho com louvor, foi formada por Maria 

Soledad Segura, da Universidad Nacional de Córdoba; Chalini Torquato Barros, do 

PPGCOM/UFRJ; Pablo Nabarrete Bastos, do PPGMC/UFF e o orientador do trabalho, Adilson 

Cabral.  

 

Nas palavras de Anderson, um dos maiores elogios que recebeu da banca foi o texto didático que 

já lhe rendeu, ali mesmo, o convite para uma videoaula sobre o tema, para a UFRJ. Este espírito 

de compartilhar, o mais amplamente possível sua pesquisa, também se projeta na proposta de 

transformar parte do conteúdo em cartilha que possa circular nas escolas de Ensino Médio e, claro, 

também publicar os resultados da investigação em periódicos científicos da área. Funcionário da 

UNILA, esta universidade que tanto traduz uma proposta de ampla e profunda convivência do 

Brasil com seus “países-irmãos” da América Latina, o agora Mestre em Mídia e Cotidiano traduz, 

sem dúvida, muitos objetivos do Programa. Dentre eles, a formação qualificada e firmemente 

posicionada no território da democratização ampla da Comunicação Social, um direito 

fundamental de cidadania plena. Outro aspecto relevante da pesquisa é o foco, comparado, nas 

políticas de comunicação de países democráticos, como é o caso do Brasil e Argentina, 

considerando a longa trajetória que têm após o fim das ditaduras militares, incluindo o período 

neoliberal, sobre o qual Anderson se debruçou em profundidade, localizando neste tempo, 

mudanças que promoveram desmontes da comunicação pública dos dois países. 

 

 
2 Em 2019, quando fazia campo na Argentina, Anderson contraiu uma bactéria que acabou afetando 

gravemente sua saúde, particularmente os olhos. Teve que passar por cirurgias, conviver com perda parcial 

da visão, com internação em hospital por longos períodos, entre outros desafios. A despeito desta travessia 

tão árida e cheia de obstáculos, nunca considerou não concluir sua pesquisa. Até hoje ainda trata as sequelas 

causadas pelas infecções que enfrentou.   



 

Banca de Anderson Andreata: em 2020, essa foi a imagem padrão das bancas de defesa das Pós-

Graduações no Brasil. Os sorrisos substituíram os abraços que, normalmente, acontecem nas 

defesas presenciais.  

 

Voltando, agora, à situação de 2020, a pretensão, com esta matéria, além de aplaudir a vitória de 

Anderson Andreata, que teve uma trajetória muito positiva no PPG Mídia e Cotidiano, tanto em 

nível acadêmico como pessoal (aqui, vale a ressalva: ele é, com certeza, um dos mais populares 

alunos que o Programa já teve, justamente por sua disponibilidade, generosidade e tratamento 

amigável com os colegas e professores), é marcar a posição do Programa em relação ao corpo 

discente e docente que enfrentaram, com muita disposição, os desafios vividos em 2020, em 

função da pandemia causada pela COVID 19. E, ao mesmo tempo, confirmar nossa solidariedade 

à comunidade acadêmica de Pós-Graduação, mestrado e doutorado, que manteve suas pesquisas 

em desenvolvimentos, solicitando, quando muito, algumas pequenas (e justas) prorrogações do 

prazo, quanto às qualificações e defesas que deveriam ser realizadas neste ano. Assim, fazemos 

desta homenagem ao Anderson Andreata, nosso reconhecimento aos corpos docentes e discentes 

da área que, encontrando forças em exemplos como o dele, estão fechando este ano exaustos, mas 

solidários e cúmplices em suas metas, sonhos e disposição para continuar contribuindo para um 

mundo melhor.  

 

 

 

 

*   *   * 
 
 

 



Novas coletâneas e obras completas dos pesquisadores do PPGMC   
 

Destacamos aqui algumas das produções de professores 

 e alunos do Programa. Há opções com download gratuito 

 
 

Para muita gente, o período de férias é tempo de colocar as leituras em dia. Pensando nisso, 

separamos uma seleção de livros publicados recentemente que têm pesquisadores de Mídia e 

Cotidiano, professores e alunos, entre os seus autores. Há títulos em várias áreas da pesquisa em 

Comunicação, desde a cultura, o audiovisual e a educação, até questões ligadas ao corpo e a 

juventude, alguns, inclusive, disponíveis para download gratuito. Nos resumos, destacamos os 

capítulos cujos autores são do PPGMC e, em negrito, os títulos das obras. Confira! 

 

• Celebridades no século XXI - vol. 2 - Diversos perfis, diferentes apelos 

Nesta coletânea organizada pelas professoras Vera França, Paula Simões e Denise Prado 

(UFMG), lançada em agosto de 2020, estão trabalhos dos pesquisadores que compõem a Rede 

Interinstitucional de Acontecimentos e Figuras Públicas. A pós-doutoranda do Mídia e Cotidiano, 

Renata Thomaz, participa com o capítulo "Youtubers mirins e as subjetividades infantis 

contemporâneas". A obra completa pode ser baixada, gratuitamente, acessando no link: 

https://seloppgcom.fafich.ufmg.br/novo/publicacao/celebridade/.  

 

• Corpos, Imaginário e Afetos nas Narrativas do Eu 

Nesta obra organizada por Denise da Costa Oliveira Siqueira e publicado pela e-papers (RJ)/ 

Faperj, o PPGMC contribui com dois artigos. Um é de autoria de Denise Tavares e tem como 

títudo “A cerzir um eu estilhaçado: costuras ambíguas sobre o suicídio de jovens a partir de Elena, 

Garoto Interrompido e Evelyn”. O artigo busca discutir os desafios narrativos, é ticos e estéticos 

que estes três documentários enfrentam ao focar as vidas e os processos que levaram (ou não) ao 

suicídio de seus “protagonistas”, com quem tinham vínculos familiares. Os três filmes têm em 

comum o fato dos seus diretores serem cineastas.  

Outro texto da obra é de autoria de Renata Rezende cujo título é “Redes de Afetos (e de afetações): 

narrativas catárticas no cotidiano midiatizado”. No texto, a partir do conceito de catarse e de 

cotidiano – este, considerando as discussões propostas por Michel Maffesoli – a autora discute as 

possibilidades de análise das redes sociais digitais para além do senso comum e denominações 

genéricas. Um dos eixos da análise é o reconhecimento do cenário midiatizado na sociedade 

contemporânea, situação que altera a vida social, as mentalidades e os processos culturais. 

 

• El Género en La Comunicación: relaciones y representatividad 

Diego Cotta, mestre e doutorando do PPGMC é autor de “Jóvenes, Maricas y Negras disputandose 

representatividad mediática”, um dos capítulos desta coletânea organizada por Silmara Takazaki 

e Fabio Oliveira e publicado pela Egregius Ediciones, da Espanha. Cotta, em seu texto, discute 

como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) apresentam-se como ferramentas de 

vocalização da juventude preta homossexual em pautas relacionadas ao racismo e à homofobia 

de forma interseccionalizada.. 

 



• Humanismo e inovação nas práticas educativas 

O capítulo “Lógica da mídia na sala de aula: novo modus operandi da sociedade em 

midiatização”, publicado pela Pedro & João Editores no livro Humanismo e inovação nas práticas 

educativas, foi escrito pela doutoranda Eloisa Fátima Figueiredo Semblano Goncalves em 

coautoria com seu orientador Alexandre Farbiarz, e apresenta um estudo acerca das formas de 

interação mediadas pelas mídias e tecnologias digitais no cotidiano escolar, analisando-as não 

apenas como suporte na sua materialidade, mas como uma forma de linguagem que se estabelece 

nas interações mediadas por elas. 

 

• Jornalismo, sociedade e pandemia 

Nesta coletânea publicada pela Ria Editorial a contribuição do PPGMC é o capítulo 

“Enquadramento do racismo: a cobertura sobre o caso João Pedro”, de autoria da professora 

Larissa Morais em co-autoria com as mestrandas Camila Shaw e Rebeca Letieri. As autoras 

fizeram uma análise de enquadramento da cobertura noticiosa da morte do adolescente negro João 

Pedro Matos, ocorrida em maio de 2019, durante uma operação policial no Complexo do 

Salgueiro, em São Gonçalo. Conforme as autoras, a conclusão é que a problemática do racismo 

foi praticamente invisibilizada em dois dois quatro portais que analisaram: o UOL e o Extra e 

mesmo nos dois meios que se posicionam como contra-hegemônicos – Brasil de Fato e Ponte – 

há trechos que reproduzem o racismo estrutural. A boa notícia é que a obra está disponível para 

download gratuito em: http://www.riaeditorial.com/index.php/jornalismo-sociedade-e-pandemia/ 

 

 

• Midiatização, (in)tolerância e reconhecimento 

Organizado por Bárbara Heller, Danila Cal e Ana Paula Rosa (Orgs) esta obra é uma publicação 

da Compós em parceria com a EDUFBA. Aqui, o PPGMC está presente com o capítulo 

“Identidades cambiantes, corpos instáveis: notas sobre gênero, visibilidade e cotidiano em 

narrativas documentárias trans”, de autoria de Denise Tavares e da egressa do Mídia e Cotidiano, 

Sandra Pereira. O texto problematiza a “instabilidade” narrativa que alguns documentários 

assumem ao tematizarem as vidas de pessoas trans, em suas singularidades e propostas de 

vencerem os preconceitos e os desafios que a sociedade heteronormativa impõe. A obra está 

disponível para ser baixada no seguinte endereço: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/32180 

 

• 1969 a 1970: Janelas do Tempo 

 Este livro, que teve entre os co-organizadores as professoras Renata Rezende e Denise Tavares, 

reúne artigos centrados na produção midiática de/sobre a virada de 1969 para 1970. Com prefácio 

de Michel Maffesoli, a obra conta com contribuições de diversos autores do programa. A própria 

Denise escreve “Jovem, é urgente falar sobre sexo (ou, sobre ousadias de um programa da TV 

Cultura ao imaginário conservador)”,  texto que, a partir do programa da TV Cultura de São Paulo 

“Jovem Urgente”, discute a relação mídia-juventude considerando um certo imaginário 

relacionado ao conflito de gerações no período, provocado pelas mudanças de comportamento e 

costumes da sociedade, lideradas, não raro, pelos jovens. Já Renata Rezende participa com o 

capítulo “Da rede bélica à rede de emoções: um ensaio sobre o imaginário das conexões na 

Internet”, onde discute as transformações da internet, fundada num contexto militar da Guerra 

Fria e que se desenvolve num sentido de transformar-se em uma arena de exposição de emoções. 

No mesmo livro há o capítulo “Memórias do Ano Seguinte: o cotidiano de 1969 a partir da série 

Mad Men”, de autoria do mestre e doutorando pelo PPGMC Max Milliano Melo, e do mestrando 

do programa Daniel Scarcello. O trabalho utiliza a série de TV centrada no mundo da publicidade 

para discutir o processo de construção de uma memória do cotidiano, e sua afetação por dois 

http://www.riaeditorial.com/index.php/jornalismo-sociedade-e-pandemia/
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/32180


acontecimentos marcantes do período, a digitalização dos ambientes de trabalho e a chegada do 

homem à Lua. 

Também participam da coletânea os egressos Alexandre Freitas Campos e Luciana Aparecida 

Carlos Ribeiro. O título do trabalho é “No mundo da Lua: a ascensão do obscurantismo no 

cotidiano”. No artigo, os autores analisam a publicação especial da revista Galileu, que em julho 

de 2019 comemorou os 50 anos da chegada do homem à lua, e assim criam uma “ponte” entre 

este feito e a atual situação de negação da ciência provocada, não poucas vezes, pela sobreposição 

do discurso religioso. O livro é uma co-edição da Editora Sulinas e o selo PPGCOM da 

Universidade Federal de Juiz de Fora e pode ser encontrado nos sites de ambos.  

 

• Panorama reflexivo da Cultura e da Comunicação 

Este ebook é resultado dos eventos realizados pelo Grupo de Pesquisa EMERGE em 2019 e 2020, 

sob organização de Eula D.T.Cabral, que é também coordenadora do WPCC/FCRB. A obra conta 

com o texto “Contribuição da Conferência Nacional de Comunicação para a participação e a 

agenda de organizações feministas"  do professor do PPGMC Adilson Cabral e Mariana Trindade 

" e, também, com o ensaio da professora do Mídia e Cotidiano, Andrea Medrado, cujo título é 

"'Ser' da e atuar na América Latina: Cinco inspirações e cinco lições". 

 

• Práticas Educacionais - estratégias e linguagens 

O capítulo, “Sonhos macaenses: desenvolvimento de jogo como proposta de estímulo ao 

pensamento crítico”, escrito em coautoria pelo doutorando Lucas Lopes Albuquerque Bastos e 

seu orientador Alexandre Farbiarz, foi publicado pela Ria Editorial, de Portugal, no livro Práticas 

Educacionais - estratégias e linguagens, e relata a proposta de desenvolvimento de um jogo de 

tabuleiro intitulado “Sonhos Macaenses”, projeto pertencente ao programa de Iniciação Científica 

da Faculdade Católica Salesiana de Macaé, como objeto de reflexão na construção de um processo 

de educação crítica e de estímulo ao engajamento crítico dos estudantes de graduação. 

 

OUTROS TEXTOS 

• Catástrofes e Crises do Tempo - Historicidades dos Processos Comunicacionais 

Por fim a professora do PPGMC Rachel Bertol lançou, pelo selo PPGCOM da UFMG. “Entre 

salto e sobressalto midiático: o tempo reincidente d’ Os Sertões”. Em co-autoria com Frederico 

de Mello B. Tavares e Tess Chamusca, o texto faz parte do livro 

 

• Comunicação, Cultura e Informação em perspectiva 

Neste livro há um capítulo de Adilson Cabral, "Comunicação Comunitária como chave 

regulatória privilegiada para Políticas Nacionais de Comunicação".  

 

• Desafios da comunicação em tempo de pandemia: um mundo e muitas vozes 

Nesta coletânea publicada pela editora Intercom, que teve como organizadores Nair Prata; Sônia 

Jaconi e Genio Nascimento, há outra publicação de Adilson Cabral, cujo título é Comunicação 

Para A Cidadania Em Tempos De Covid-19. 

 

*   *   * 
 



Lives e eventos online ampliam atuação da Academia junto à sociedade 
 

Debates focam saúde, combate aos preconceitos e valorização dos direitos humanos 

 

A onipresença das telas em 2020 é fato incontestável. A imposição da distância social e do “ficar 

em casa” como estratégias vitais de combate à pandemia causada pelo Covid 19, observada agora, 

ao final de 2020, apresenta-se como obviedade. No entanto, se voltarmos no tempo, este não era 

o cenário previsto em março, quando começou a ficar mais evidente que a realidade do 

coronavírus não pouparia nenhum lugar, inclusive este país que já foi cantado como aqueles 

“preservado por Deus”. Diante deste gigante desafio que foi repensar sua atuação e presença na 

sociedade, a Academia começou fazendo o que sabe: debateu propostas até encontrar saídas para 

os impasses que estavam colocados. E foi assim que “mergulhamos” em um período onde as 

“lives” e os múltiplos formatos de eventos online se impuseram como opção vital à continuidade 

das pesquisas, das trocas com a sociedade, das discussões necessárias ao horizonte de quem 

trabalha pela compreensão e transformação dessa sociedade tão desigual como é a brasileira. 

No Mídia e Cotidiano não foi diferente. Primeiro, o Programa se destacou ao não interromper 

totalmente o semestre. Assim, desde abril as novas turmas juntaram-se aos colegas das anteriores 

para cursar as disciplinas oferecidas em regime “remoto” emergencial. Para que tal fato ocorresse, 

os docentes revisaram seus programas de aula, os alunos ampliaram o espírito de parceria e, ao 

final, as avaliações de professores e discentes convergiram: foi difícil, mas deu certo! Tanto que, 

no segundo semestre, quando o cenário já tinha suas linhas definidas, o ensino emergencial 

remoto se impôs para todos os níveis universitários em todo o país. Trata-se, afinal, de “redução 

de danos”, sem qualquer ilusão quanto às profundas vantagens do ensino presencial. Em paralelo, 

os encontros online curtos foram ganhando mais espaço e, de certo modo, contribuíram para 

reequilibrar o processo que é vital para a vida acadêmica: as trocas de conhecimento, incluindo 

as que acontecem de forma direta com a sociedade.  

 

Presença do PPGMC 

Não é fácil fazer um histórico de todas as 

iniciativas realizadas pela comunidade 

Mídia e Cotidiano pois elas foram tantas 

que, muitas vezes ocorreram de forma 

simultânea, como aconteceu na Semana 

da Agenda Acadêmica. Por exemplo, no 

dia 19 de outubro à noite, o projeto 

“Juventude e Suicídio: percursos 

midiáticos e interfaces com a Educação”, 

coordenado pela professora Renata 

Rezende e que conta com a participação 

das professoras Carla Baiense, Denise Tavares, Larissa Morais e Walcea Alves, além dos 

doutorandos Antônio Carlos Vianna, Diego Cotta e Max Milliano Melo, foi debatido 

intensamente por mais de 3 horas. A proposta, que conta com apoio FAPERJ e envolve o Grupo 

de Pesquisa MULTIS (multis.sites.uff.br) o Grupo de Pesquisa  Mídia, Redes e Jovens  e o 

NECEERS/UFF,  motivou a inscrição de 94 pessoas das mais variadas idades, mostrando que o 



suicídio entre jovens, considerado uma epidemia mundial pela Organização Mundial da Saúde, 

impacta cotidianamente as pessoas e estas reconhecem na mídia um papel essencial na luta pela 

preservação da vida.  

Em paralelo a esta “live sobre o suicídio de jovens” (Imagem acima), o projeto Contatos: diálogos 

sobre Mídia, Consumo e Ética, que tem como uma das suas coordenadoras a professora Ana Paula 

Bragaglia, também do Mídia e Cotidiano, atraía um contingente significativo de pessoas dispostas 

a debater o tema “Rastros Digitais: como os algoritmos influenciam seu consumo?”, que contou 

com a participação dos convidados Izabela Domingues, professora do PPGCOM/UFPe; o 

doutorando Kenzo Soares, do PPGCOM/UFRJ e Cláudio Lucena, professora do Inovatec/UEPB. 

Vale marcar aqui uma das “vantagens” desses eventos online: poder contar com participações 

vindas de muitos lugares do Brasil o que deve dar longevidade ao formato, mesmo após o fim da 

pandemia. O mesmo projeto Contatos promoveu outros eventos. O último do ano trouxe uma 

discussão sobre “Publicidade em tempos de pandemia: contradições éticas”, e foi realizado no dia 

11 de dezembro, às 18h. Foram 

palestrantes do evento Samara 

Brochado, doutoranda do 

Programa de Pós-Graduação 

em Mídia e Cotidiano 

PPGMC/UFF); Daniele de 

Castro Alves, doutoranda e 

Mestre em Comunicação pela 

UERJ e Flaviano Quaresma, 

doutorando em Saúde 

Coletiva, pelo Instituto de 

Medicina Social da UERJ e 

pesquisador com ênfase em 

Fotografia Publicitária. (Para conferir este e outros eventos do Projeto Contatos, acesse 

bit.ly/FBContatos).  

 

Laccops no Intercom 

Outro Laboratório do PPPGMC que abrigou diversas iniciativas durante 2020 foi o 

Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social, o 

Laccops, coordenado pela professora Patrícia Saldanha e que conta com a participação 

do também professor do Programa Pablo Bastos. Além de promover uma série de lives e 

eventos virtuais que podem ser conferidos nas redes sociais do Laboratório, o Laccops 

também teve uma participação inédita no Intercom, que é o maior Congresso de 

Comunicação do Brasil. Nele, promoveu três mesas que debateram, entre outros temas, a 

potente luta antirracista que nesta pandemia teve dois trágicos momentos marcantes: os 

assassinatos de George Floyd, nos Estados Unidos e de João Alberto Silveira Freitas, de 

40 anos, no Brasil, justamente no dia da “Consciência Negra”, 20 de novembro.  

Outras propostas do Laboratório envolveram participação intensa de alunos da graduação, 

confirmando a posição do PPGMC quanto à necessária integração de todos os níveis de 

ensino como um caminho de fortalecer a Educação e a Cidadania. Destacamos aqui, a 

https://bit.ly/FBContatos?fbclid=IwAR37BSow8buuTfpFSDZqdcze4B854fAVCyjiE4JQITh9BvfdI4X7C2gdI7s


iniciativa de premiar a criação em Comunicação, em um leque que incluiu de fotografia 

a peças publicitárias. De acordo com o Laccops, a proposta tinha como objetivo valorizar 

produções que procurem conscientizar as pessoas quanto aos graves problemas sociais, 

culturais e econômicos que estão presentes na sociedade brasileira atual. (Para conhecer 

mais sobre a atuação do Laccops consulte https://laccops.wixsite.com/laccops).  

 
Uma das peças premiadas pelo Laccops 

 

 

 

*   *   * 
 

Agências de Fomento qualificam as pesquisas do PPGMC 
 

Programa foi contemplado com vários editais em 2020 
 

Desde que iniciou suas atividades em 2013, o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano 

tem procurado, ao máximo, qualificar suas pesquisas buscando os apoios das Agências de 

Fomento, especialmente Capes, CNPq e FAPERJ. Em 2020, a despeito dos cortes de verba 

(trágicos) das agências, o Programa conseguiu ser contemplado com editais que confirmam a 

competências de seus pesquisadores e a qualidade das pesquisas que têm desenvolvido ao longo 

da sua trajetória. Um destaque especial foram as bolsas produtividades, do CNPq, para os 

https://laccops.wixsite.com/laccops


professores Adilson Cabral, com o projeto A diversidade cultural nas produções audiovisuais 

comunitárias no Estado do Rio de Janeiro e para Marco Schneider, com o projeto Ética e 

competência em informação na prevenção da desinformação.  

 

Outro edital importante que impacta todo o PPGMC foi o de Auxílio Emergencial aos Programas 

de Pós-Graduação do Estado do Rio de Janeiro, da FAPERJ. Desde que este edital foi criado, em 

2015, o Mídia e Cotidiano sempre foi contemplado. Desta vez, o projeto que ganhou o apoio tem 

como título “Progressão qualitativa e quantitativa do PPGMC-UFF”. Nortearam a elaboração da 

proposta os seguintes objetivos: a ênfase na formação discente; a ampliação do impacto social e 

cultural das pesquisas e discussões oriundas do Programa; a ampliação e consolidação da relação 

com o Ensino Básico Público, particularmente da região metropolitana da cidade do Rio de 

Janeiro, e o investimento consistente no processo de internacionalização do PPGMC. 

 

Finalmente, vale mencionar como destaque deste ano tão árido que foi 2020, a FAPERJ apoiar o 

VIII Seminário Internacional de Mídia e Cotidiano e, também, os resultados do edital da FAPERJ 

“Programa de Apoio à Editoração”, que contemplaram os seguintes pesquisadores do Mídia e 

Cotidiano:  Alexandre Farbiarz, com a obra Como formar? Para que formar? Tecnologia e 

Ludicidade nos interencontros Comunicação-Design; Ana Paula Bragaglia, com A dissimulação 

na sociedade de consumo: um olhar crítico sobre as estratégias de persuasão indireta no 

marketing; Carla Baiense e Patrícia Saldanha, que organizam o livro Mídia e midiatização do 

cotidiano – Políticas, subjetividades e produção de sentidos no Contemporâneo e, ainda, Rachel 

Bertol que vai publicar o livro Trincheiras da Crítica Literária em jornal - Instantâneos da 

atuação de José Veríssimo nas barricadas da imprensa na Primeira República.  

 

 

*   *   * 
 

Debates de documentários movimentam a pós-graduação 
 

Sementes: Mulheres Pretas no Poder foi debatido,  

com a presença de Helena Dias, co-roteirista do filme 
 

Não é novidade que dentre os produtos culturais da sociedade atual, os documentários se 

destaquem como forças capazes de capturar momentos, mobilizar pessoas e inspirar mudanças. 

Em concordância com este diagnóstico, destacamos aqui dois momentos em que o documentário 

acionou novas e potentes discussões no PPGMC. No primeiro, ele foi inserido como estratégia 

didática inovadora e, em outro, como tema de debate em Grupo de Pesquisa. Os dois movimentos 

foram iniciativas da professora Carla Baiense que, no primeiro caso, convidou a co-roteirista do 

documentário “Sementes: Mulheres Pretas no Poder”, Helena Dias, para um debate com os alunos 



do curso “Perspectivas Feministas em Mídia e Cotidiano”, ministrado no segundo semestre do 

Programa. O filme, que tem direção de Éthel Oliveira e Júlia Mariano, apresenta a trajetória de 

campanhas políticas das eleições de 2018, realizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro 

por mulheres negras, todas tendo Marielle Franco, a vereadora assassinada em 2017, como 

inspiração.  

 

Para a mestranda Monique Paula, que mediou o debate com Helena, o filme permite pensar em 

outras possibilidades pelo registro do tempo, da memória e do fazer político. “E para mim é da 

memória que renascem as esperanças. E escutar a Helena Dias, que está imersa nesse movimento 

de mulheres negras na política institucional, e que também nos traz suas considerações, vivências 

e percepções do processo de elaboração, construção, produção e realização do filme, é muito 

precioso. Digo isso, porque estou no processo de letramento, desenvolvimento da pesquisa e 

aplicação desse conhecimento na minha vida cotidiana”, avalia.  

 

Neste sentido, o cinema transforma-se em uma ponte não apenas entre pesquisadores, mas com 

outros setores da sociedade. “Recordo-me da professora Carla Baiense, também minha 

orientadora, falando do quanto nós, enquanto academia, queremos transformá-la em um lugar que 

acolhe e que transforma questões complexas em termos palatáveis para todo mundo. Ela, a 

professora Carla, dizia que ‘a gente quer dialogar com a sociedade...’ e nessa perspectiva a equipe 

do Sementes segue no campo cultural e político e eu, com a imensa responsabilidade, no campo 

acadêmico e político. Já diziam as nossas mais velhas ‘É na luta que nos encontramos’”, 

completou Monique. 

 

Vale destacar que os alunos do Curso tiveram acesso ao filme antes do horário da aula, que foi 

aberta à comunidade. O formato ampliou a discussão e a interação com os que estavam 

interessados nesta temática que está mais atual e forte do que nunca: a luta pela igualdade de 

gênero e pelo fim de todos os preconceitos. Sob esta perspectiva, a “aula”, que ganhou ares de 

evento tamanha a repercussão, mostra que trocas assim contribuem, profundamente, para um novo 

e potente olhar para as Pós-Graduações. Em especial, as do campo da Comunicação.  

 

Grupo de Pesquisa faz debate aberto 

Outro objeto potente de discussões foi o documentário “Espero tua (re)volta” (dir. Eliza Capai), 

apresentado no Cinedebate do grupo de pesquisa Mídias, Redes e Jovens, do PPGMC. A 

professora Carla Baiense explica que o filme faz um retrato de um momento importante do 

movimento das ocupações em escolas de São Paulo contra a reforma que ameaçava fechar várias 

unidades. “Então, a maneira como os e as estudantes se organizaram davam pistas sobre as novas 

formas de participação política e mobilização social juvenil. Além disso, compreendemos que as 



mídias, em geral, tiveram um papel importante no movimento, e esse aspecto nos interessava. Por 

fim, há uma discussão de fundo que temos aprofundado ao longo dos anos no nosso grupo, que é 

a condição juvenil, algo que não pode ser apreendido apenas a partir do aspecto etário, mas está 

profundamente imbricada com questões de raça, classe, gênero, território”, conta. 

 

O grupo Mídias, Redes e Jovens pesquisa a relação entre mídia e juventude a partir do espaço 

escolar. A escolha tem relação com as questões que têm investigando, como o impacto do 

letramento midiático e a midiatização do cotidiano juvenil. “Sentimos a necessidade de ampliar 

nosso conhecimento sobre esse território e iniciamos uma série de leituras no grupo de pesquisa, 

intercaladas por debates a partir de filmes que abordavam esse universo”, conta a professora Carla 

Baiense, uma das coordenadoras do Grupo. “Espero tua (re) volta foi o segundo filme que 

discutimos, sempre com a participação de convidados e convidadas, e aberto ao público. Além da 

Eliza Capai, diretora, convidamos a professora Maria Carla Corrochano, que é docente e 

pesquisadora vinculada ao curso de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São 

Carlos, e a professora Adriana Lisboa, que tinha acabado de publicar um livro sobre as ocupações 

dos secundaristas no Rio de Janeiro. Nos interessava discutir, a partir do filme, a juventude como 

ator político”, completa. 

 

*   *   * 
 

Revista Mídia e Cotidiano está com chamada aberta 
 

Revista passou de 707 artigos baixados em janeiro, para 3587 em dezembro 

 
Já está aberta até 22 de fevereiro de 2021 a chamada para a segunda edição do próximo ano da 

Revista Mídia e Cotidiano.  O tema do dossiê, que tem como editores Osmar Gonçalves (UFCE), 

Bruno Leite (UFRS) e Denise Tavares (UFF) é A imagem e seus “diálogos”: linguagens, 

deslizamentos, insurgências. A proposta do dossiê é refletir sobre os “diálogos” realizados com e 

a partir da imagem, tomando-os no campo expandido (Rosalind Krauss), isto é, a partir de quadro 

amplo de relações históricas, políticas, estéticas e sociais. Interessa ao dossiê reunir textos que, 

reconhecendo o caráter material da imagem, observam-na, manipulam-na, discutem-na em suas 

multiplicidades de sentidos, gestos, buscas e interlocuções. Já a primeira edição de 2021, que será 

publicada no início de janeiro, terá artigos apenas da Seção Livre.   

 

Vale mencionar que em 2020 a Revista Mídia e Cotidiano deu largos passos para se consolidar 

como uma das mais relevantes publicações científicas da área da Comunicação e Informação. 

Primeiro, por manter a regularidade e qualidade dos artigos. Segundo, porque como todos os 



periódicos da UFF, também migrou para a nova versão do OJS, que garante maior transparência 

do processo de edição. E, finalmente, por ter contado com dossiês editados por pesquisadores que 

se dedicaram, muito, para que as melhores contribuições de cada temática pudessem ser 

compartilhadas amplamente, além da participação competente dos pareceristas de cada número. 

Um dos indicativos desta consolidação é o total de dowlonds dos artigos neste ano: iniciando 

janeiro com 707 artigos baixados, a Revista teve, em dezembro (até 29/12) 3587 artigos baixados, 

configurando uma curva ascendente, mês a mês (ver gráfico nesta matéria). 

 

Para 2021 esta busca por excelência continua, com mudanças no projeto editorial e do Conselho. 

As mudanças têm como objetivo alinhavar mais a Revista ao Programa Mídia e Cotidiano. Assim, 

a partir de agora, a proposta é que a primeira edição seja exclusiva de artigos da Seção Livre ou 

com um dossiê especial, em função de alguma situação excepcional da área. Já as edições 

seguintes vão ter dossiês mais vinculados à Linha 1 - Linguagens, representações e produção de 

sentidos e Linha 2 - Políticas, discursos e sociedade do PPGMC, respectivamente. Vale lembrar 

que a Linha 1 abarca pesquisas sobre linguagem, discurso, representação e consumo no cotidiano 

das práticas midiáticas com ênfase em questões culturais, sociabilidades e estéticas. Já a Linha 2 

foca pesquisas sobre os processos hegemônicos, contra hegemônicos e não-hegemônicos da 

comunicação midiatizada, com ênfase nas questões social, cultural e nas interfaces da 

comunicação com o local, o regional e o global.  

 

Os próximos passos da Revista têm como objetivo a internacionalização, o que ainda depende de 

apoio das agências de fomento. Isto porque é preciso que as edições sejam bilingues, de 

preferência português-inglês, para que a Revista possa se submeter aos bancos de dados 

internacionais. Atualmente a Mídia e Cotidiano aceita publicações em inglês e espanhol, mas não 

exige a tradução destes artigos para o Português. Com os contínuos cortes de verba que as 

agências de fomento têm sofrido, o Conselho Editorial da Revista entende que ainda não há 

condições de viabilizar edições bilingues. De todo modo, a ideia é, em 2022, lançar um primeiro 

dossiê português-inglês. Até lá, vale comemorar, conforme o gráfico abaixo, o crescimento dos 

leitores e, consequentemente, da importância da Mídia e Cotidiano para a área, ressalvando-se 

que em abril, por um problema no sistema, não foram contabilizados os dados e, em novembro, 

pela mudança da versão OJS, a revista ficou 10 dias fora do ar.  

 

DOWNLOADS DOS ARTIGOS EM 2020 

Mês 
Artigos 

baixados 
Mês 

Artigos 

baixados 
Mês 

Artigos 

baixados 

Janeiro 707 Maio 1702 Setembro 2059 

Fevereiro 985 Junho 1418 Outubro 2291 

Março 206 Julho 1876 Novembro 3207 

Abril s/informação Agosto 1730 Dezembro 3587 



*   *   * 
PPGMC Divulga Calendário e Disciplinas de 2021.1 

 

Pós-graduandos externos, interessados em cursar alguma disciplina, devem entrar em 
contato com a Secretaria do PPGMC a partir de 22 de fevereiro  

 

O Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano divulgou o calendário das atividades para o 

primeiro semestre de 2021. Com a perspectiva de que mais um semestre ocorra (ainda que 

parcialmente) de forma remota, as aulas devem começar em 8 de março. Assim, o período de 

matrículas em disciplinas para os alunos do Mídia e Cotidiano deve ser de 1º a 5 de março, de 

forma escalonada (veja informações completas no site do PPGMC). 

Já os alunos externos ao Programa, que ficarem interessados em cursar alguma disciplina optativa, 

incluindo os Cursos Especiais que vão acontecer em maio (ver abaixo), devem entrar em contato 

com a Secretaria do PPGMC, pelo e-mail pmc.ega@id.uff.br, a partir de 22 de fevereiro para a 

reserva de vaga que será confirmada em 08 de março. O novo procedimento é consequência do 

formato online, que impõe uma redução de vagas.  

Vale lembrar que as disciplinas obrigatórias – Mídia e Cotidiano e Metodologia de Pesquisa em 

Mídia e Cotidiano não aceitam inscrição de alunos externos. Confiram no “Quadro de Horário” 

publicado no site, as disciplinas e quando vão ser ministradas. 

 

Disciplinas Optativas e Cursos Extras 

Para o próximo semestre serão ofertadas duas disciplinas optativas: às segundas-feiras será 

oferecida “Mídias Digitais, Cotidiano e Espaço Urbano”, pela professora Dagmar Melo e às 

quartas, “Comunicação, Poder e Políticas”, com o professor Adilson Cabral.  

Entre os dias 7 e 30 de maio haverá uma pausa nas disciplinas do programa em função da não 

coincidência dos calendários da graduação e da pós. Em parte deste período serão oferecidos 

cursos especiais: "Referências e Citações Bibliográficas", de 30 horas, ministrado pelo professor 

Alexandre Farbiarz de 17 a 21 de maior e o curso "Modernidade, Mídia e Consumo em Tempos 

de Pandemia" (30h), que será ministrado pela professora Ana Paula Bragaglia, de 24 a 28 de maio.  

Todas as informações e formulários de matrícula estão disponíveis no site do PPGMC. As 

ementas das disciplinas também poderão ser acessadas a partir do início de fevereiro.  

 

 

*   *   * 
 

  

mailto:pmc.ega@id.uff.br


ESPAÇO ABERTO – Publicações do PPGMC 

 

Neste espaço, elencamos os artigos publicados pelos professores e alunos do Programa de Pós-

Graduação em Mídia e Cotidiano da UFF. O objetivo é permitir um olhar mais abrangente sobre 

as temáticas das investigações e discussões do Programa além, é claro, de compartilhar o 

conhecimento que vem sendo produzido no escopo de pesquisas relacionadas à área de 

concentração da Pós-Graduação Mídia e Cotidiano. Não deixe de conferir.    

 

 

Revista: Alaic – Latino Americana de Ciencias de la Comunicación 

Título: Etnocomunicação Ancestral e Decolonial: uma análise sobre a Webrádio Yandê 

Autoras: Pablo Nabarrete Bastos e Letycia Gomes Nascimento 

Link: evista.pubalaic.org/index.php/alaic/article/view/1559/705 

 

Revista: Brasileira de Ciências Sociais 

Título: Revista Brasileira, dirigida por José Veríssimo – motor de uma geração  

Autora: Rachel Bertol 

Link: www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092020000200502&script=sci_arttext 

 

Revista: Cambiassu 

Título: Midiatização no cotidiano escolar: processos de significação e construção das 

representações dos alunos 

Autores: Walcea Barreto Alves e Lucas Lima Coaracy 

Link: www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cambiassu/article/view/13942 

 

Revista: Comunicação Dialógica 

Título:  Contribuições históricas do Movimento Hip Hop para a luta contra o racismo e para a 

comunicação da juventude negra e periférica 

Autor: Pablo Nabarrete Bastos 

Link: www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rcd/article/view/50369   

 

Revista: E-Compós 

Título: Atuação das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo no Facebook na campanha 

presidencial de 2018 

Autores: Pablo Nabarrete Bastos 

Link: www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/2070 

 

Revista: Esferas  

Título: A (in)visibilidade de Pessoas Negras na Publicidade: perspectivas interseccionais no 

regime representacional da campanha “Casa de Férias”, da Trivago (2019). 

Autores: Ana Paula Bragaglia; Pedro Henrique dos Santos e Samara Brochado. 

Link: portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/article/view/11934 

 

Revista: Esferas 

Título: 'Bichas pretas' na disputa por representatividade midiática 

Autores: Renata Rezende e Diego Cotta 

Link: portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/article/view/11797 

 

Revista: Estudos em Design  

Título: A experiência Gamerama como metodologia de game design na formação de estudantes 

universitários brasileiros 

Autores: Alexandre Farbiarz; Guilherme Xavier e Jackeline Lima Farbiarz. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092020000200502&script=sci_arttext
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/article/view/11934


Link: estudosemdesign.emnuvens.com.br/design/article/view/990 

 

Revista: Galáxia 

Título: Subjetividade e imbricamento de linguagens em Yellow Fever, curta de Ng’endo Mukii 

Autora: Denise Tavares 

Link: revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/46105 

 

Revista: Geminis 

Título: Fatores de Medicalização na Publicidade de Medicamentos – um estudo das narrativas 

de saúde na campanha #Ageemminutos do analgésico Anador 

Autoras: Ana Paula Bragaglia e Miriam Aranha Sampaio 

Link: www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/539 

 

Revista: Íbero-americana de Estudos em Educação 

Título: Desafios na formação de professores em um mundo conectado: representações, práticas 

e linguagens inovadoras 

Autores: Walcea Barreto Alves et al 

Link: periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/13836 

 

Revista: Interfaces da Educação 

Título: Práticas docentes e cotidianos escolares: análise sobre os usos e não usos das mídias 

digitais. 

Autor: Leandro Marlon Barbosa Assis e Alexandre Farbiarz 

Link: periodicosonline.uems.br/index.php/interfaces/article/view/4444  

 

Revista: Intercom 

Título: Anacronias da crítica literária em jornal: a transição da matriz romântica ao rodapé 

Autores: Rachel Bertol 

Link: www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-58442020000100053&script=sci_arttext   

 

Revista: Matrizes 

Título: Dialética do engajamento: Uma contribuição crítica ao conceito 

Autores: Pablo Nabarrete Bastos 

Link: www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/157540 

 

Revista:  Páginas A & B – Arquivos & Bibliotecas 

Título: Contribuições Da Ética Da Informação Para Os Estudos Étnico-Raciais 

Autores: Jobson Francisco da Silva Jr e Marco Schneider 

Link: https://ojs.letras.up.pt/index.php/paginasaeb/article/view/6734 

 

Revista: Revista Brasileira de Ciências Sociais 

Título:  Revista Brasileira, dirigida por José Veríssimo - Motor de uma geração 

Autora: Rachel Bertol 

Link: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

69092020000200502&script=sci_arttext&tlng=pt 

 

Revista: Signos do Consumo 

Título: Consumidores conscientes no cenário da moda global: uma análise da marca Mig Jeans 

à luz da publicidade social 

Autores: Patrícia Saldanha e Helen Rodrigues Arantes  

Link: https://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/article/view/161142 

 

Revista: Sociétés 

Título:  La réinfosphère brésilienne : fake news et intolérance dans la vie quotidienne 

numérique 

Autores: Renata Rezende 

https://ojs.letras.up.pt/index.php/paginasaeb/article/view/6734
https://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/article/view/161142


Link: https://www.cairn.info/revue-societes-2020-1-page-43.htm 

 

Revista: Temática 

Título: Mídias sociais como estratégia de contra-hegemonia nos processos políticos eleitorais 

Autores: Penélope Thais da CunhaToledo e Adilson Cabral  

Link: https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/tematica/article/view/55061 

 

Revista: Temática 

Título: “Sobre a mesa”: uma análise do signo ideológico de Bakhtin no discurso do coletivo 

Porta dos Fundos  

Autores: Paulo Roberto de Aguiar Jr e Flávia Clemente 

Link: https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica/article/view/50704 

 

 

*   *   * 
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