
 
 

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 

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.  


