
 

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 – 

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



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 

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.   

 

 


