
 

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.  
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