
 
 

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 

 


