
 

Editorial: A grandeza da Ciência em tempos de pandemia e incertezas 

Qualquer texto sobre este ano parece insuficiente para traduzi-lo. Trata-se, sem dúvida, 

de um período totalmente imprevisto na história recente da humanidade. Mas, estamos 

aqui, atravessando estes dias e noites incertos, convivendo com uma realidade que se 

projeta absurda em múltiplas faces. Tantas e tantas que, às vezes, ficamos pensando o que 

fazer para não nos sentirmos perdidos em um abismo sem fim. 

No entanto, precisamos e temos sobrevivido. Não se trata de alienação. Ao contrário: 

trata-se de encontrar caminhos que reforcem em cada um de nós a percepção da potência 

da nossa reação à barbárie e da clareza de nos reconhecermos persistentes e resilientes. 

E, ainda, de cultivarmos, o mais expansivamente possível, nossa imensa gratidão à ciência 

pois, sem esta, o túnel e o terror seriam, talvez, insuperáveis. 

Assim, se é possível alguma comemoração desde que o Covid 19 começou a fazer parte 

das vidas humanas no planeta inteiro, esta deve ser a de celebrarmos, no cenário 

específico do Brasil, o reconhecimento de boa parte da população e da mídia quanto ao 

fundamental papel da Ciência na sociedade. Primeiro, como ciência aplicada: quantas 

vidas, afinal, foram salvas graças a médicos e a todo o pessoal de saúde que se 

desdobraram nos hospitais e prontos-socorros? E, segundo, pela chamada “pesquisa 

básica”, que é justamente aquela capaz de abrir veredas para que se possa criar novas 

tecnologias e métodos, o que é fundamental diante de um “vírus novo”.  

Por tudo isso nós, do PPG Mídia e Cotidiano, a despeito dos enfrentamentos e desafios 

que temos vivido, continuamos vinculados à Ciência. Diante de um cenário desolador, 

ousamos, já em abril, com a profunda e benéfica cumplicidade do corpo docente e 

discente, seguirmos, o melhor possível, com o ensino e as outras atividades demandadas 

por uma Pós-Graduação. Apesar de termos clareza quanto aos limites e perdas que este 

“sistema” implica, adotamos o ensino remoto emergencial. Sem ilusões, mas confiando 

que estes encontros ainda seriam espaços produtivos. E foram. E continuarão sendo no 

próximo semestre. 

Enfim, a expectativa é que o quadro da pandemia seja revertido o mais cedo possível por 

uma vacina ou alguma descoberta da ciência que traga esperança para todos nós. Portanto, 

deixamos aqui, mais uma vez, a nossa confiança na pesquisa e nos cientistas brasileiros 

que mesmo vivendo um dos mais terríveis momentos da história do país não desistiram.   



E vale registrar, com muitas palmas e reconhecimento, nossa gigante gratidão a todos os 

profissionais que se expuseram, cotidianamente, ao vírus e à doença para, sob o carimbo 

de “serviço essencial”, continuarem pelas ruas, pelas empresas e em hospitais. Muito 

obrigada: garis, lixeiros, profissionais dos supermercados, das farmácias, dos hospitais, 

dos postos de gasolina, motoristas de ônibus... 

Um forte abraço a todos. E, sim, a luta continua em muitas frentes, sabemos. 

Programa de Pós-Graduação Mídia e Cotidiano 
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PPGMC-UFF ABRE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DE 

MESTRADO E DOUTORADO DA TURMA 2021 

Este ano, além de majoritariamente online, a seleção não terá taxa de inscrições. Cotas raciais, 

para pessoas com deficiência e professores da educação pública básica continuam valendo. 

 

Começaram neste 20 de julho e vão até o próximo dia 21 de agosto as inscrições da primeira etapa 

do Processo Seletivo das Turmas de Mestrado e Doutorado 2021 do Programa de Pós-graduação 

em Mídia e Cotidiano (PPGMC/UFF). Nesta fase, além de preencher e enviar o formulário 

disponível no site do Programa (veja abaixo os links), os candidatos deverão enviar seus 

documentos pessoais digitalizados para o e-mail indicado no Edital. (Atenção: os e-mails são 

específicos de cada nível de seleção, ou seja, um para o Mestrado e outro para o Doutorado).  

Na segunda etapa de inscrição, prevista para ocorrer entre 14 de setembro e 16 de outubro, os 

candidatos que tiverem as inscrições homologadas deverão enviar o projeto de pesquisa, currículo 

e outros documentos comprobatórios indicados no Edital. 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Processo-Seletivo-2021.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Revista-M%C3%ADdia-e-Cotidiano.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Cursos-e-Disciplinas-2020-2.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Pesquisa-aulas-remotas.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Cotidianos-ao-Vivo.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Egressa-Lilian-em-Portugal.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Minuto-Cotidiano.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Grupos-Emergentes.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Grupos-Emergentes.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Trabalhar-e-estudar.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Espa%C3%A7o-Aberto-2019-2020.pdf


Este ano, em função da pandemia de Covid-19, e da crise econômica e sanitária dela decorrentes, 

houve algumas mudanças no processo de seleção. A primeira é a não cobrança de taxa de inscrição 

dos candidatos. “A decisão é uma forma de reconhecer e apoiar, ainda que minimamente, as 

difíceis circunstâncias financeiras e sociais por que possam estar passando o(a)s nosso(a)s 

candidato(a)s, em função da grave pandemia de saúde pública que acontece no país”, explica 

Renata Rezende, coordenadora do PPGMC. 

Outra mudança será na etapa de prova oral de defesa do projeto e de currículo que, este ano, será 

online. Só podem participar desta fase quem for aprovado na fase anterior que é a de avaliação 

dos projetos de pesquisa. Todas as avaliações são publicadas no site do Programa, nas datas 

previstas nos Editais.  

A terceira e última etapa da seleção é a que avalia a proficiência em língua estrangeira (confira o 

Edital), prevista para fevereiro de 2021. Se, na data, ainda não for possível a realização da prova 

de forma presencial, o PPGMC irá apresentar novas orientações a respeito de como será realizada 

esta avaliação.  

Assim como já vinha sendo estabelecido nas seleções anteriores, há reserva de vagas tanto para o 

mestrado, quanto para o doutorado, para candidatos que se autodeclarem negros (pretos e pardos), 

indígenas, pessoas com deficiência e professores da educação pública básica. 

Recomenda-se a leitura completa dos Editais. E, para a elaboração dos projetos de pesquisa, tanto 

para o Mestrado como para o Doutorado, recomenda-se que observem o quadro docente e as 

pesquisas que desenvolvem. Um ponto importante é que o candidato deve indicar a Linha na qual 

avalia que seu projeto se insere, mas não deve indicar professor-orientador.  

LINKS DOS EDITAIS, FORMULÁRIO E OUTROS DOCUMENTOS 

Mestrado: http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/processo-seletivo-mestrado/  

Doutorado: http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/processo-seletivo-doutorado/) 

 

*  *  * 

 
REVISTA MÍDIA E COTIDIANO 

ÚLTIMA EDIÇÃO DE 2020 TRARÁ DOSSIÊ SOBRE 

(NEO)CONSERVADORISMO DA REVISTA MÍDIA E COTIDIANO 

 

Em agosto serão divulgadas as mudanças editoriais e os dossiês das edições de 2021 

 

Com o dossiê “Mídia e (neo)conservadorismo: aspectos teóricos, dilemas éticos e questões 

práticas”, editado por Larissa Morais (UFF) e Carlos Alberto Zanotti (PUC/Campinas), a Revista 

Mídia e Cotidiano fecha a terceira e última edição de 2020. A previsão de ir ao ar é setembro de 

2020. De acordo com os editores, a escolha do tema foi pautada, principalmente, pelo cenário 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/processo-seletivo-mestrado/
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/processo-seletivo-doutorado/


político atual, não só brasileiro, mas que também está presente em outros países do Ocidente, com 

variações – é claro – mas também com proximidades que confirmam, muito provavelmente, uma 

tendência política que ganhou fôlego nos últimos anos.  

Vale lembrar que a atual edição que está no ar (disponível AQUI), traz um dossiê sobre 

“Jornalismo e Literatura: paradigmas e novas dimensões”. Um dos destaques desta edição, que 

teve os professores Raquel Bertol (UFF) e Frederico de Mello B. Tavares (Ufop) como editores, 

é a entrevista com Geraldine Rogers, da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. “A 

pesquisadora destaca que há zonas de contato e transferência com a literatura e que esta não deixa 

de estabelecer com o jornalismo – seu espelho invertido e discurso dominante da modernidade, 

como disse – relações de oposição e concorrência. Muitas vezes isso explicaria, inclusive, a 

transformação das poéticas”, explicam os editores. 

Na edição anterior, publicada em janeiro de 2020, e que teve Renata Tomaz (UFF) e Lídia Marôpo 

(Instituto Politécnico de Setúbal/Universidade Nova de Lisboa, ambas de Portugal) como 

editoras, a temática do dossiê foi “Mídia e infância: perspectivas comunicacionais para a vida 

cotidiana das crianças”, como comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que serão completados em 31 de julho deste ano. 

MUDANÇAS E EDIÇÕES 2021 

De acordo com as editoras atuais da Revista Mídia e Cotidiano (Denise Tavares, Isabella Rega e 

Renata Tomaz) haverá várias alterações na Linha Editorial da Revista, de modo a reforçar a 

coerência em relação ao Programa Mídia e Cotidiano. Assim, a primeira edição de 2021 será de 

temática livre, enquanto os dossiês das demais edições estarão vinculadas às Linhas do Programa. 

Deste modo, a edição de maio-agosto seja relacionada à Linha 1 do PPGMC, que é “Linguagens, 

Representações e Produções de Sentido”, enquanto a edição de setembro-dezembro será focada 

na Linha 2, ou seja, “Políticas, Discursos e Sociedade”. Vale ressaltar que a Revista Mídia e 

Cotidiano recebe artigos livres em fluxo contínuo. Conforme o Qualis (provisório) divulgado pela 

área de Comunicação e Informação, a Revista Mídia e Cotidiano é classificada como A4.  

 

*  *  * 
 

CURSOS ESPECIAIS MARCAM O INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 

QUE SEGUE COM OFERTA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS 

Iniciativa faz parte de esforço do Programa em diversificar a oferta de disciplinas em um 

cenário pedagógico desafiador. Há vagas para alunos externos. Confira o Quadro de Horário. 

O Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano ofertará dois cursos especiais de 30 horas 

no segundo semestre. No regime condensado – em que as aulas são concentradas em uma ou duas 

semanas – as duas atividades vão acontecer nos dias 1, 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro, isto é, na terça, 

quarta e quinta das duas primeiras semanas de setembro. Além destes cursos, outras sete 

disciplinas, entre obrigatórias (exclusivas do PPGMC) e optativas (alunos do PPGMC e externos), 

também serão oferecidas.  



Os cursos especiais “Um Olhar Sobre os Levantes: os protagonismos, as narrativas e as estratégias 

de linguagens”, ministrado pela professora Denise Tavares e “Abordagens em Análise do 

Discurso”, ministrado pela professora Flávia Clemente vão, como colocado, ocorrer nos mesmo 

dias mas, claro, em horários diferentes: um no período da tarde (14h às 17h) e outro, à noite (18h 

às 21h), conforme pode ser conferido no Quadro de Horário do Programa (veja link no final da 

matéria).   

Disciplinas optativas abertas a alunes externos 

Conforme ocorreu no primeiro semestre, o Programa Mídia e Cotidiano, com o aval dos alunos e 

professores, optou por manter as disciplinas em sintonia ao “regime de ensino remoto 

emergencial”. Todos concordam que estamos vivendo uma situação de total falta de normalidade 

e, só por este motivo, as disciplinas serão oferecidas neste modo online, como já está previsto 

para toda a Universidade Federal Fluminense, inclusive para a graduação.  

“Fizemos um esforço muito grande para oferecer uma boa quantidade de opções para os alunos, 

que assim poderão escolher disciplinas que tenham uma maior afinidade”, explica a coordenadora 

do PPGMC, Renata Rezende. Assim, as optativas que serão oferecidas no período vespertino são: 

“Comunicação, Poder - Políticas de Comunicação, Justiça Social e Pensamento Decolonial”, com 

o professor Adilson Cabral, e “Tópicos em Ética da Informação”, uma parceria com o Instituto 

Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT), ministrada pelos professores Marco Schneider 

(PPGMC/IBCT) e Arthur Bezerra (IBICT). Já no período noturno, as opções são “Mídia, Tempo 

e Narrativa”, com a professora Rachel Bertol; “Das mediações à midiatização do cotidiano: entre 

a resistência (movimentos sociais) e as novas técnicas de poder”, com a professora Patrícia 

Saldanha; e, finalmente, Jornalismo, “Políticas e Sociedade – Perspectivas Feministas em Mídia 

e Cotidiano”, com a professora Carla Baiense. 

Além destas, ainda vão ser oferecidas as disciplinas obrigatórias “Mídia e Cotidiano”, e “Mídia, 

Midiatização e Cotidiano”. Com exceção destas, todas os demais cursos poderão receber alunos 

de outros PPGs, a depender da decisão do professor que irá ministrá-las e do total de alunos 

inscritos. Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a Secretaria do PPGMC 

(pmc.ega@id.uff.br).  

O término do semestre letivo está previsto para 18 de dezembro. Um balaço realizado entre os 

alunos mostrou que, a despeito das dificuldades do período, a experiência com as aulas remotas 

no primeiro semestre foi proveitosa. (INCLUIR LINK DA MATÈRIA DA PESQUISA). Os 

horários e ementas das disciplinas estão disponíveis no site do PPGMC-UFF. 

(www.ppgmidiaecotidiano.uff.br).  

Quadro de Horário: http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/quadro-de-horario/ 

 

*  *  * 
 

  

mailto:pmc.ega@id.uff.br
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/quadro-de-horario/


PESQUISA REVELAS PRIMEIRAS PERCEPÇÕES DE MESTRANDOS E 

DOUTORANDOS SOBRE AULAS DURANTE PANDEMIA 

Sondagem, realizada em junho, é a primeira de uma série de avaliações que estão servindo 

para monitorar a qualidade das disciplinas durante o isolamento social 

 

Uma das preocupações gerais dos Programas de Pós-graduação durante a pandemia de Covid-19 

tem sido a qualidade das disciplinas ofertadas aos mestrandos e doutorandos. Se antes da 

emergência sanitária já havia uma experiência acumulada em bancas e orientações realizadas de 

forma remota, via videoconferências, o mesmo não se pode dizer sobre as aulas que, via de regra, 

eram sempre oferecidas no modelo presencial tradicional. 

Após discutir no Colegiado do Programa, que conta com participação discente, o Programa 

avaliou que deveria iniciar as aulas remotas, sob estas condições: ministrar apenas uma das duas 

disciplinas obrigatórias (em função do total de alunos), sugerir aos alunos matrícula em, no 

máximo duas disciplinas, sendo uma delas a obrigatória oferecida, isto é “Metodologia de 

Pesquisa em Comunicação”. O principal argumento levantado na reunião era a expectativa dos 

alunos novos – já que há um esforço considerável para o ingresso –, a liberdade total de escolha 

dos alunos das turmas anteriores, ou seja, só cursaria alguma disciplina, quem avaliasse que era a 

melhor opção e, também, a continuidade das pesquisas. Outro aspecto importante foi a decisão 

dos professores intensificarem os encontros de orientação, principalmente para os recém-

ingressantes. 

Com a proximidade do fim do semestre, a Coordenação realizou a primeira avaliação junto aos 

alunos. Assim, entre os dias 1º e 15 de junho o corpo discente respondeu, anonimamente, um 

breve questionário sobre as disciplinas dadas, os desafios enfrentados, os acertos. O levantamento 

mostrou que 81,8% dos alunos consideraram as aulas remotas adequadas ao atual contexto e 97% 

afirmaram ter acesso regular à internet e às tecnologias de informação. Outro ponto destacado 

como positivo foi a relação com os docentes: 93,8% consideraram que os professores deram total 

apoio à realização das atividades. 

Por outro lado, o grande desafio do semestre foi a saúde emocional: cerca de dois terços dos 

alunos tiveram dificuldades em decorrência da pandemia e do isolamento social; 30,3% afirmou 

ter tido alguma dificuldade de adaptação, enquanto 33,3% afirmou que teve problemas 

emocionais relacionados ao isolamento. Talvez como consequência desse quadro, o levantamento 

mostrou dificuldade de acompanhar as leituras das disciplinas (66,7% afirmou conseguir ler 

apenas parcialmente os textos propostos), e de dedicação aos estudos (54,5 % declarou que 

poderia se dedicar mais à Pós se não fosse a pandemia). 

Apesar destes indicadores de dificuldades, a quase totalidade do corpo discente e docente 

considerou que, diante da persistência da situação de pandemia, o “ensino remoto emergencial” 

ainda é a opção possível para a realização do segundo semestre. Portanto, todos apontaram pela 

manutenção do oferecimento de disciplinas. Além disso, tanto a coordenação, quanto os 

professores têm procurado atuar pontualmente nas situações de maiores dificuldades dos alunos 

que enfrentaram, ao longo do semestre, problemas relacionados às condições tecnológicas para 

acompanhar as aulas.  



Também houve e será mantido no próximo semestre a flexibilização pedagógica das aulas, 

permitindo atividades orientadas e redução da duração dos encontros, a fim de viabilizar um 

melhor ambiente de aprendizagem. “A perda está dada, mas nós podemos agir na redução de 

danos. Até onde o Programa pode agir, pode flexibilizar, nós temos flexibilizado”, explica a 

professora Renata Rezende, coordenadora do PPGMC-UFF. “Apesar das dificuldades, no final, 

os encontros e todo o curso realizado superou muito minhas expectativas”, afirma o professor 

Pablo Bastos, um dos que ministrou disciplina no primeiro semestre.  

 

*  *  * 
 

LIVES QUINZENAIS DISCUTEM PESQUISAS SOBRE MÍDIA E COTIDIANO 

Cotidianos ao Vivo convida pesquisadores da área para debates 

 com participação aberta ao público 

Se a midiatização é um fenômeno que se ampliou na vida de todos durante a quarentena, 

não seria diferente na pesquisa acadêmica. E assim surgiu o “Cotidianos Ao Vivo”, série 

de debates digitais quinzenais em torno de temáticas relacionadas à relação Mídia e 

Cotidiano. Organizado por mestrandos e doutorandos do PPGMC, a proposta também 

envolve pesquisadores externos para um debate que dura cerca de duas horas e é aberto 

ao público que interage com perguntas.   

Uma das responsáveis pela iniciativa é a doutoranda Priscila Seixas. Ela explica que a 

inciativa busca envolver tanto alunos, como professores. “Acabamos por considerar 

interessante que os doutorando também fizessem parte das mesas, apresentando as suas 

pesquisas e convidando professores do PPGMC e outros que dialogassem com o tema 

sugerido na mesa”, conta Priscila, ainda destacando que quem faz a mediação das mesas 

são os mestrandos do Programa.   “Assim envolvemos docentes e discentes e geramos 

maior visibilidade para as pesquisas, além da oportunidade dos alunos convidarem 

debatedores que podem, desde já, somar aos seus trabalhos”, fala a doutoranda. 

A primeira edição do Cotidianos Ao Vivo, realizada em 24 de junho, teve as professoras 

Andrea Medrado (PPGMC/UFF) e Adilson Cabral (PPGMC/UFF) e a pós-doutoranda 

Renta Tomaz (PPGMC/UFF) discutindo Visibilidade e Causas Sociais. Já a segunda 

edição, de 8 de julho, reuniu os pesquisadores Carla Baiense (PPGMC/UFF), Marco 

Schneider (PPGMC/UFF e IBICT) e Arthur Bezerra (IBICT) para debaterem sobre 

Perspectivas de Combate à Desinformação e Fake News. E, a mais recente aconteceu no 

último dia 22 de julho e reuniu a doutoranda do PPGMC, Priscila Seixas, e as 

pesquisadoras Ana Lúcia Prado (UFF) e Lia Calabre (PPGMA e FCRB) para discutirem 

os (Des)Caminhos da Cultura em Tempos de Pandemia: Lei da Emergência Cultural.  

Se você perdeu, pode acessar os debates nos links abaixo:  



https://www.youtube.com/watch?v=HImRAhyKybQ&t=44s 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bc9FtaHZtQ 

https://www.youtube.com/watch?v=SrKYZAkVUbM 
 

*  *  * 
 

PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, MESTRA PELO PPGMC, 

DESENVOLVE PESQUISA NA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Lílian Wilson Tropiano está em Portugal, onde desenvolve pesquisa iniciada no PPGMC 

No último ano, a mestra em Mídia e Cotidiano, Lílian Wilson Tropiano, cruzou o atlântico rumo 

às terras portuguesas. Professora da rede pública no Rio de Janeiro, ela havia acabado de defender 

sua dissertação sobre o cotidiano educacional na TV, quando foi aprovada no processo seletivo 

de doutorado da Universidade de Lisboa. O programa onde Lílian pesquisa e estuda atualmente é 

bastante especial. “É o primeiro doutorado da Europa que trabalha a formação de professores na 

questão da tecnologia. Eu vim para cá porque esse programa junta o que estudei no mestrado em 

Mídia e Cotidiano com a questão da educação, já que sou professora”, conta a pesquisadora. 

No mestrado, sob orientação da professora Ana Paula Bragaglia, Lílian pesquisou a representação 

do cotidiano escolar na telenovela Malhação – Viva a Diferença. “A novela Malhação é um 

programa que está no ar por mais de duas décadas e por muito tempo não retratou a escola pública. 

Esse apagamento em um longo período da história do programa foi a motivação para a pesquisa, 

visto o estigma alcunhado à instituição em relação à origem social dos seus membros”, escreveu 

Lílian. 

Atualmente, na instituição portuguesa, Lílian Tropiano pesquisa desordem da informação em 

rede. “Meu objetivo é desenvolver um protótipo educacional. Provavelmente um book – curso 

aberto massivo. Utilizo a metodologia de design based reasearch: trabalho com um grupo de 

professores da Comunicação Social, um grupo da Tecnologia da Informação e Comunicação e, 

em um contexto real educacional online”, explica. 

Lílian, quando ingressou no Mídia e Cotidiano também havia sido aprovada para outra Pós-

Graduação. Seu ingresso no PPGMC integra a política do Programa de estímulo à interlocução 

da Educação Básica Pública com a Comunicação o que se traduz, nos Editais, em reserva de 

vagas: duas no Mestrado e uma no Doutorado. Vale lembrar que as inscrições para participar dos 

Processos Seletivos referentes às Turmas 2021 do PPGM já estão abertas (veja links abaixo) 

Processo Seletivo do Mestrado: 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/processo-seletivo-mestrado/ 

Processo Seletivo do Doutorado: 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/processo-seletivo-doutorado/  

*  *  * 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HImRAhyKybQ&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=9Bc9FtaHZtQ
https://www.youtube.com/watch?v=SrKYZAkVUbM
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/processo-seletivo-mestrado/
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/processo-seletivo-doutorado/


 

INICIATIVA DO CORPO DISCENTE DIVULGA PESQUISAS  

REALIZADAS NO PPG MÍDIA E COTIDIANO 

“Minuto Cotidiano” apresenta, de forma rápida e direta, pesquisas realizadas no Programa 

Para produzir conhecimento é fundamental o contato entre pesquisadores. Com congressos e 

outros eventos reduzidos pela pandemia de Covid-19, mestrandos e doutorandos em Mídia e 

Cotidiano desenvolveram um projeto para aproximar pesquisadores e dar maior visibilidade aos 

trabalhos produzidos na pós-graduação: o Minuto Cotidiano. 

Em vídeos curtos, de no máximo quatro minutos, mestrandos, doutorandos e professores do 

programa apresentam suas pesquisas e questões de interesse acadêmico. “O Minuto Cotidiano 

nasce com essa proposta de se comunicar pelas redes sociais. Por isso mesmo ele é rápido, 

composto predominantemente de notas cobertas, para não se tornar algo cansativo”, explica 

Domingos de Almeida, doutorado do PPGMC, e um dos responsáveis pelo programa. 

O Minuto Cotidiano tem novas edições a cada duas semanas, e fica disponível no Facebook, no 

Canal de YouTube da Pós (https://www.youtube.com/channel/UCpuucOgY4VJOWweLx_a-

HCA) e, também, no Instagram do Programa. Até agora, já foram disponibilizados três vídeos.  

 

*  *  * 
 

PROJETOS DO MÍDIA E COTIDIANO GANHAM  

EDITAL “GRUPOS EMERGENTES” DA FAPERJ 

Temáticas contempladas envolvem pesquisas que confirmam compromisso  

do Programa com os projetos de transformação social 

Posicionado como um Programa de Pós-Graduação da Comunicação Social o PPG Mídia e 

Cotidiano tem como norte e compromisso das suas pesquisas contribuir para a transformação 

social. Neste sentido, as investigações desenvolvidas por docentes e discentes envolvem temáticas 

de interesse público e que são socialmente comprometidas. Sob este horizonte, vários projetos 

individuais ou dos grupos de pesquisa do PPGMC têm sido contemplados com os Editais das 

instituições de fomento que estão vigentes no país. 

Em 2019 dois projetos do Mídia e Cotidiano ganharam o Edital “Apoio a Grupos Emergentes”, 

da Faperj: “Juventude e suicídio: percursos midiáticos e suas interfaces com a Educação” e o 

“Laccops – Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social: um 

projeto metodológico e epistemológico para a transformação social”.   

Laccops: ponte entre a pesquisa acadêmica e a sociedade civil 

Com intensa atuação em regiões como favelas e outras comunidades onde há carência de atuação 

do Estado, o Laccops trabalha a partir do conceito de Publicidade Social de Interesse Público. 

https://www.youtube.com/channel/UCpuucOgY4VJOWweLx_a-HCA
https://www.youtube.com/channel/UCpuucOgY4VJOWweLx_a-HCA


“Entendemos a publicidade enquanto metodologia de transformação social a partir da 

participação da sociedade civil, que toma uma causa para si, levando à mudança social”, explica 

a pesquisadora Patrícia Saldanha, líder do Grupo de Pesquisa que desenvolve o projeto.  

Patrícia explica que a Publicidade Social pode ser tipificada como afirmativa; comunitária, de 

causa; de interesse público e publicidade social transversal. Nos últimos anos uma série de artigos 

sobre o tema tem sido publicados pela pesquisadora e pelo professor Pablo Bastos, também 

professor do PPGMC e integrante do Laccops que é, além de projeto, um Laboratório que agrega 

professores e alunos.  

Com os investimentos da Faperj, além de desenvolver a pesquisa será possível equipar o 

laboratório, reestruturar sua identidade visual, criar campanhas dialógicas com a sociedade, e 

testar metodologia para os cinco tipos de Publicidade Social. Uma das primeiras ações, que já 

estava em curso antes da redução das atividades do laboratório em função da pandemia, era com 

a comunidade de oleiros de São Gonçalo. “Os produtos deles são comercializados por um valor 

muito baixo, e estão disponíveis em grandes lojas por um valor muito mais alto. Vamos ajudá-los 

a desenvolver um e-commerce para maximizar as vendas diretas e reduzir a figura do 

atravessador”, conta Patrícia. 

Os projetos do Laccops são sempre desenvolvidos a partir de uma intensa discussão com as 

comunidades envolvidas. “Nós ajudamos a colocar em prática o que a própria comunidade julga 

ser melhor para si”, ressalta a pesquisadora. Entre os projetos já desenvolvidos nessa metodologia 

há desde planos de desenvolvimento social a partir do turismo, na pequena cidade de Caravelas, 

localizada na Bahia até desenvolvimento de cineclube no Morro da Providência, favela localizada 

no Centro do Rio de Janeiro. 

Como durante a pandemia algumas atividades do grupo não estão podendo ser desenvolvidas 

presencialmente, o grupo tem se dedicado a trabalhar com a prevenção da Covid-19 em 

comunidades, a partir de produção de peças publicitárias de uso livre, com dicas de prevenção. 

“Um caso emblemático foi o de uma de nossas parceiras que contou que a avó se informava, mas 

não sabia o que significava a palavra ‘aglomeração’. Quer dizer, boa parte da comunicação que 

ela estava recebendo não tinha efetividade”, explica a professora. 

Além de Patrícia Saldanha e Pablo Nabarrete Bastos, também atuam no Laboratório outros 

professores como Guilherme Lima, Andrea Hecksher, Rômulo Normand, pesquisadores como 

Tatiane Mendes, recém-doutora, também alunos da pós e da graduação. 

 

O foco em uma tragédia social: o suicídio de jovens 

Outro projeto contemplado pelo Edital da Faperj foca o que é hoje uma das mais dramáticas 

tragédias sociais: o alto índice de suicídio de jovens. O projeto envolve cinco pesquisadoras do 

PPG Mídia e Cotidiano, em uma proposta interdisciplinar que articula pesquisas desenvolvidas 

por cada docente. A coordenadora do projeto, Renata Rezende, avalia que desenvolver a proposta 

implica, especialmente, olhar para uma situação que impacta, terrivelmente, muitas famílias e que 

ainda é, infelizmente, um dos temas mais difíceis de serem trabalhados pela Comunicação. 

Em função desta perspectiva interdisciplinar, o projeto reúne as professoras e pesquisadoras 

Denise Tavares e Renata Rezende e os doutorandos Max Milliano e Diego Cotta do Grupo de 

Pesquisa MULTIS – Núcleo de Estudos e Experimentações do Audiovisual e Multimídia; as 



professoras e  pesquisadoras Carla Baiense e Larissa Morais e o doutorando Antonio Carlos 

Ferreira Vianna do Grupo de Pesquisa Mídias, Redes e Jovens e, ainda, a professora e 

pesquisadora Walcea Barreto, líder do Núcelo de Estudos Contemporâneos em Educação, 

Etnografia e Representações Sociais.  

Dentre as ações que envolvem a pesquisa, estão oficinas que serão realizadas na Faculdade de 

Educação da UFF. A proposta é integrar estas atividades a um trabalho que já vem sendo 

desenvolvido pela professora Walcea sobre prática docente no Ensino Básico. Outro recorte da 

pesquisa envolve análise dos audiovisuais produzidos que focam a questão do suicídio de jovens, 

no período compreendido entre 1990-2020. “Em um levantamento prévio, o que mais nos parece 

complexo é justamente como a família fica devassada pela perda e por saber que, em termos de 

imaginário social, há submerso um julgamento que culpabiliza os pais, muitas vezes, pelo gesto 

dos jovens”, explica Denise Tavares. Estas discussões em torno do audiovisual, serão somadas às 

investigações realizadas por Renata Rezende, que recorte, mais especificamente, as manifestações 

que circulam, hoje, na Internet. Autora do livro que foi indicado em 2018 ao Prêmio Jabuti de 

Comunicação, intitulado “A morte midiatizada” (EdUFF), a professora e coordenadora do projeto 

destaca que seu vínculo com o tema da morte não é recente, mas o recorte no suicídio, 

principalmente de jovens, é um desafio não só para sua trajetória de pesquisadora, mas também 

pelo próprio impacto social que a investigação carrega: “Nosso papel é avaliar como a 

comunicação pode contribuir ou não para a prevenção. Isso significa, no mínimo, conhecer e 

discutir as mais diversas narrativas que motivam este gesto que raras vezes consegue não ser fatal, 

o que é muito impactante para todos nós. Isto é, ao mesmo tempo que nos motiva muito à pesquisa, 

também provoca, inevitavelmente, tristeza”, diz.  

Já o recorte do projeto na “juventude” é decorrente das pesquisas desenvolvidas pelas professoras 

Carla Baiense e Larissa Morais que há alguns anos têm se debruçado sobre a relação comunicação 

e juventude. Este envolvimento corrobora, para elas, a necessidade da proposta já que está 

diretamente relacionada à valorização da vida, o que é fundamental para os jovens. “Já realizamos 

duas oficina em escolas – uma de ensino médio, outra de ensino fundamental -, ou seja, nossa 

pesquisa sempre incorpora uma etapa aplicada que é, ao mesmo tempo, pesquisa empírica e 

experimental no sentido de provocar experiências a partir do que foi levantado e o resultado é 

sempre de grande envolvimento dos alunos”, conta Carla, que neste último ano também 

desenvolveu projeto de Pós-Doutorado sobre Letramento Midiático e subjetividade. 

 

*  *  * 
   

TRABALHAR, ESTUDAR E SE PROTEGER: QUANDO A COVID-19  

BATE À NOSSA PORTA 

A rotina do estudante de pós e profissional de mercado ficou mais extenuante com a pandemia 

“A Agnes Heller fica disputando minha atenção com as princesas que vão encontrar um príncipe 

e morar num castelo”, brinca o doutorando do PPGMC, Antônio Vianna. O cenário que ele 

descreve é um dos efeitos do isolamento social na rotina de estudante-pesquisador-pai durante a 

pandemia de Covid-19. 



Antônio, que pesquisa a figura do traficante como uma construção midiática jornalística, dividia 

de maneira bastante organizada sua rotina como servidor da Assessoria de Comunicação do 

Ministério da Saúde, sua pesquisa de doutorado, e o tempo com a família, especialmente com as 

duas filhas pequenas, a mais nova, com apenas 10 meses de vida. “Meu dia a dia era bem definido, 

bem amarrado: eu saía do meu emprego e ia para uma biblioteca ou café trabalhar no doutorado, 

depois ia para casa cuidar das minhas filhas”, conta. 

Rupturas nessa organização eram exceção, mas, com a pandemia, se transformaram em regra. “As 

minhas filhas iam para a creche, agora ficam em casa. Eu passei a trabalhar de casa. Minha casa 

é pequena, então não consigo ter o silêncio e a tranquilidade que eu tinha antes da pandemia”, 

explica o jornalista. 

Paciência, criatividade e persistência: uma tríade para enfrentar a pandemia 

Em junho deste ano Antônio, a esposa, e as duas filhas viraram estatística: os quatro contraíram 

o novo Coronavírus. “Eu e minhas filhas apresentamos sintomas leves. Já minha esposa teve que 

ir ao pronto-socorro algumas vezes”, relembra. Hoje, toda a família está plenamente 

reestabelecida. O seu caso não é isolado: segundo um levantamento realizado em junho, 27% dos 

alunos do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano testaram positivo para Covid-19 ou 

tiveram algum familiar com diagnóstico da doença. 

Assim como Antônio, muitos estudantes de pós têm enfrentado desafios adicionais com a 

pandemia. O mesmo levantamento realizado entre os alunos do PPGMC mostrou que 54,5 % dos 

estudantes acreditam que poderiam se dedicar mais às atividades da pós se não fosse pela 

pandemia. Outros 12,1% disseram que não conseguem se dedicar adequadamente às pesquisas 

que desenvolvem.  

Diante deste quadro que confirma dispersão e ansiedade atravessando os dias e noites de todos e 

todas, o grande desafio é se manter aberto às soluções possíveis e, claro, combinar paciência e 

persistência, em altos níveis. Outra estratégia que tem efeito positivo é o envolvimento em 

projetos que acionem o coletivo, a despeito de ser um “coletivo online”. No caso do Mídia e 

Cotidiano, o projeto “Cotidianos ao Vivo”, acionou momentos de encontros e debates, o que 

sempre quebra um dos efeitos da pandemia, que é a sensação de solidão (ver matéria sobre o 

projeto neste Boletim). Outro caminho que tem ajudado muito é criar uma rotina mínima. Neste 

sentido, a participação nas aulas e cursos também entram como fator importante para melhor 

atravessar estes dias. 

Finalmente, uma boa dica é aceitar a situação e tentar recuperar aquelas velhas promessas que 

nunca são cumpridas pela justificativa da falta de tempo. Por exemplo, colocar as leituras em dia 

e, também, mergulhar nas arrumações da casa. Em relação à primeira ideia, fazemos aqui algumas 

sugestões de leituras incríveis para o momento “não aguento mais computador, nem estudar...” 

(sic). 

Dicas de leitura: 

• “Eu sei porque o pássaro canta na gaiola”, de Maya Angelou (obra autobiográfica desta 

que é uma das maiores escritoras norte-americanas de todos os tempos. Uma escrita 

poderosa, poética que emociona com seus relatos marcantes sobre o preconceito racial e 

social que persistem, dolorosamente, na sociedade atual); 

 



• “Ideias para adiar o fim do mundo”, de Ailton Krenak. (um libelo potente a partir de duas 

palestras deste que é uma das mais contundentes, claras e vigorosas lideranças indígenas 

no Brasil e no mundo. Sua fala é de uma simplicidade e verdade que impactam razão e 

coração. Obra obrigatória); 

 

• “Mulheres e caça às bruxas”, de Silvia Federici. (a autora retoma aqui muito do que 

discutiu no hoje clássico “Calibã e as bruxas”. Militante feminista internacional, ela tem 

se debruçado sobre a história de opressão que garantiu esse modelo desigual em que 

estamos mergulhados hoje. Esta versão é mais “enxuta” e relação à “Calibã”, mas 

suficiente para repensar muito do que achamos saber sobre os sistemas de opressão que 

ergueram o capitalismo);  

 

• “Grande hotel abismo – A escola de Frankfurt e seus personagens”, de Stuart Jeffries (o 

livro constrói uma espécie de “biografia coral” dos principais nomes da escola de 

Frankfurt mostrando como a vida pessoal de cada um está intimamente entrelaçada com 

suas obras. O autor é jornalista e fez um livro acessível e que flui, ao mesmo tempo que 

cria pontes com as teorias que a maior parte das pessoas da Comunicação Social conhece).  

 

• “O Papa e o Herege – Giordano Bruno, a verdadeira história do homem que desafiou a 

inquisição” (outro livro de jornalista, a obra traz luz a um dos processos mais bárbaros da 

humanidade, consequência do horror da inquisição promovida pela Igreja Católica: o 

assassinato de Giordano Bruno, um dos primeiros filósofos a defender uma espécie de 

“panteísmo” que reconhece a divindade em todas as manifestações naturais do universo, 

seja na Terra, seja no Cosmos, o que o levou à morte bárbara na fogueira).  

 

*  *  * 
 

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 – 

Título: Uma análise da representação feminina na série Jessica Jones 

Autoras: Dagmar de Mello Silva; Márcia Diniz de Souza 

Link: https://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/1532 

 

Revista: Animus 

Título: O Silêncio não é a melhor arma: Misoginia e Violência contra as Mulheres no 

Game League of Legends.  

https://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/1532


Autores: Andrea Medrado e Adler Mendes 

Link: https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/40329 

  

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 

 

Revista: Cadernos de Linguagem e Sociedade 

Título: Cortesia e trabalho de faces em portais de notícias brasileiros: uma análise da 

cobertura da condenação do ex-presidente Lula 

Autor: Davi Rebouças 

Link: https://periodicos.unb.br/index.php/les/article/view/28634 

 

Revista: Cocar 

Título: Mediação familiar no processo de assistência infantil de meios audiovisuais: 

pesquisa de campo com alunos do ensino público do interior do Rio de Janeiro  

Autores: Paula Ceccon Thurler; Alexandre Farbiarz.  

Link: https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/2790 

 

Revista: Contemporânea (UFBA) 

Título:  Credibilidade e Desintermediação da notícia para o público jovem 

Autoras: Larissa de Morais Ribeiro Mendes; Maria Cristina Guimarães Rosa do 

Amaral  

Link:  https://portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/26255 

 

Revista: ECCOM - Educação, Cultura e Comunicação 

Título: Novas tecnologias no ensino de graduação em Comunicação 

Autores: Alexandre Farbiarz; Guilherme de Almeida Xavier; Jackeline Lima Farbiarz 

Link: http://fatea.br/seer3/index.php/ECCOM/article/view/966/964 

 

Revista: ECCOM - Educação, Cultura e Comunicação 

Título: O futuro do ilustrador de jornais: reflexões sobre a formação e atuação 

profissional na visão do campo 

Autores: Vinicius José Shindo Mitchel; Luiza Novaes; Alexandre Farbiarz 

Link: http://unifatea.com.br/seer3/index.php/ECCOM/article/view/1056/981 

 

Revista: E-Compós 

Título: Godard pelo celular e Le livre d’image: anacronismos midiáticos 

contemporâneos 

Autores: Bruno Guimarães Martins; Rachel Bertol; Jorge Cardoso Filho 

Link: https://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/1997 

 

Revista: Eco-Pós (UFRJ) 

Título: Comunidade na Cidade: Mídias Comunitárias como Infraestruturas 

Comunicacionais Urbanas 

Autora: Andrea Medrado 

Link: https://revistaecopos.eco.ufrj.br/eco_pos/article/view/9/pdf 

 

https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/40329
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092020000200502&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092020000200502&script=sci_arttext
https://periodicos.unb.br/index.php/les/article/view/28634
https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/2790
https://portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/26255
http://fatea.br/seer3/index.php/ECCOM/article/view/966/964
http://unifatea.com.br/seer3/index.php/ECCOM/article/view/1056/981
https://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/1997
https://revistaecopos.eco.ufrj.br/eco_pos/article/view/9/pdf


Revista: Eptic - Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação, 

da Comunicação e da Cultura  

Título: O exercício do tear: a articulação entre Economia Política da Comunicação e os 

Estudos Culturais latino-americanos na pesquisa em Mídia e Cotidiano 

Autores: Felipe Melo de Souza Cabral; Marco Schneider 

Link: https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/11507 

 

Revista: EPTIC - Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da 

Informação, da Comunicação e da Cultura  

Título: A Mediação de Vídeos pelo YouTube: Política Conectiva na Comunicação de 

um Partido e de dois Movimentos Sociais 

Autores: Andrea Andrea Medrado; Simone do Vale; Adilson Vaz Cabral Filho  

Link: https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/11641 

 

Revista: Internacional de Folkcomunicação 

Título: O discurso da série documental “Amazônia Sociedade Anônima” sobre a 

Amazônia brasileira 

Autor: Domingos Alves de Almeida, Fábio Borges e Julie Andrea Lemos Bohórquez 

Link: https://www.revistas.uepg.br/index.php/folkcom/article/view/2417 

 

Revista: JCom America Latina - Journal of Science Communication 

Título: Representação de Gênero na Divulgação Científica: uma análise da série 

"Cosmos" 

Autores: Alexandre Campos; Luciana Aparecida Ribeiro 

Link:  https://jcomal.sissa.it/pt-br/02/01/JCOMAL_0201_2019_A02 

 

Revista: Latino Americana de Ciencias de La Comunicación 

Título: A morte e a produção da memória midiatizada: acontecimento e comemoração 

sobre Vladimir Herzog 

Autoras: Marcella Maria Monteiro Vieira; Renata Rezende Ribeiro 

Link: https://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/1611 

 

Revista: Liinc em Revista 

Título: Jogos e práticas lúdicas como estratégias educacionais nas Humanidades 

Digitais 

Autores: Alexandre Farbiarz; Jackeline Farbiarz; Cynthia Macedo Dias; Guilherme de 

Almeida Xavier. 

 Link: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/4609/4144 

 

Revista: Liinc em Revista  

Título: Cultura e comunicação como direitos humanos: aproximações diante da nova 

onda neoliberal 

Autores: Adilson Vaz Cabral Filho; Eula Dantas Taveira Cabral  

Link: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5082 

 

Revista: Logos 

Título: A gamificação como processo metodológico na formação crítica 

contemporânea: uma experiência aliando tecnologia, inovação e ludicidade no Ensino 

Superior 

https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/11507
https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/11641
https://www.revistas.uepg.br/index.php/folkcom/article/view/2417
https://jcomal.sissa.it/pt-br/02/01/JCOMAL_0201_2019_A02
https://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/1611
http://revista.ibict.br/liinc/article/view/4609/4144
https://http/revista.ibict.br/liinc/article/view/5082


Autores: Alexandre Farbiarz, Guilherme de Almeida Xavier; Cynthia Macedo Dias; 

Jackeline Lima Farbiarz. 

Link: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/45676  
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