
VII Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 

Midiatização e Sociedade Conectada: Espaços e 
Memórias do Cotidiano 

Programação Completa 

GT1 - Mídia e discursos narrativos: educação, ludificação, 
informação 

Coordenadores: Alexandre Farbiarz e Walcea Barreto Alves 

Apoio: Leandro Marlon Barbosa Assis 

Ementa 

Qual é o papel dos discursos midiáticos na construção de narrativas que 
circulam e produzem sentidos nos âmbitos da educação e dos espaços 
cotidianos, incluindo a própria mídia, tão onipresente, hoje, na vida de 
todo dia? Qual a relação entre informação e formação, quando buscamos 
nas mídias recursos e linguagens com objetivos educacionais, sejam estes 
formais ou informais? E, mais ainda: qual é o papel do lúdico nestes 
mesmos discursos e narrativas midiáticas? De que maneira, educação, 
mídia e ludicidade se articulam ou se tensionam na formação dos sujeitos? 
Estas e outras questões que considerem o papel informacional das mídias, 
sua vertente educativa e a ludificação dos meios são contribuições bem-
vindas a este GT. 

GT2 - Mídia e política: vozes, resistências, projetos 

Coordenadores: Adilson Cabral, Pablo Nabarrete Bastos e Marcos 
Schneider 

Apoio: Gabriel Faza e Felipe Santos 
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Ementa 

Compreende a apresentação de pesquisas que abordam a crescente 
mediação e midiatização das narrativas e disputas simbólicas e políticas, 
com ênfase na presença cotidiana das redes sociotécnicas. Parte de 
atuações e articulações contra-hegemônicas ou não-hegemônicas, 
buscando identificar sujeitos sociais organizados em grupos, organizações 
e movimentos, além de ações coletivas diversas pela perspectiva da 
competência crítica em seus modos de fazer e lidar com processos 
midiáticos hegemônicos e com a apropriação das TICs, através da 
realização de iniciativas de comunicação popular e comunitária. 

GT3 - Mídia e práticas sociais: representações, memórias, 
personagens 

Coordenadores: Carla Baiense, Larissa Morais, Denise Tavares e 
Patrícia Maurício 
Vice-coordenadores: Flávia Clemente e Ana Paula Bragaglia  

Apoio: Maria Cristina Amaral, Patrícia Fernandes e Any Cometti 

Ementa 

Estudos relativos à análise de práticas sociais, à produção de sentidos e à 
construção de identidade e memória social, a partir da relação entre 
agentes sociais e as mídias, em diferentes suportes. Também aborda os 
processos de produção/resgate/preservação de memórias e seus efeitos 
sobre o presente. As investigações podem abordar linguagens, 
representações, práticas discursivas, produtos e processos culturais em 
circulação, novas abordagens e metodologias, bem como fenômenos 
ligados ao consumo cotidiano das mídias e às narrativas transmidiáticas e 
suas comunidades discursivas. 
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Sessões 

Dia 15 de Maio 

09h00 às 13h00 

GT1 - Mídia e discursos narrativos: educação, ludificação, 
informação 

Local: IACS II – R. Tiradentes, 148 – Ingá, Niterói – RJ 

Sessão 1 - Contextos midiáticos e espaços formativos 

Coordenador: Alexandre Farbiarz 

Apoio: Leandro Marlon Barbosa Assis 

O papel da mídia na educação informal em tempos de 
interatividade midiática: o percurso lúdico na construção do 
cotidiano infantil 

Fábio Carvalho Pimenta (Mestrando - PPGMC/UFF) 

Educativa sem ser panfletária: A Malhação de Cao Hamburguer 
e sua celebração da diferença 

Lívia Maria Pinto da Rocha Amaral Cruz (Mestre - PPG 
Multimeios/ UNICAMP) 

MOBILE: Mobilizar os sentidos para a participação e a 
produção criativa de leituras e escrituras multimodais em 
espaços formativos 

Luciana Perpétuo de Oliveira (Mestranda - PPG Design/PUC-Rio) 
e Jackeline Lima Farbiarz (Doutora - PPG Design/PUC-Rio) 

Novas tecnologias e múltiplas linguagens na formação docente 

Márcia Maria e Silva (Doutora - Faculdade de Educação/UFF) 
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Sessão 2 - Redes, games, mídias e cotidiano 

Coordenador: Alexandre Farbiarz 

Apoio: Leandro Marlon Barbosa Assis 

Não é apenas um jogo: o game League of Legends como rede 
social na internet 

Adler Ariel Moreno Mendes (Mestrando - PPGMC/UFF) 

Superaventuras como ferramenta de Alfabetização Científica 

Fernando Alves da Silva Filho (Mestrando - PPGDC/FIOCRUZ) 

Literacia Midiática: o Facebook como meio de conhecimento 

Michelle Oliveira Valle (Mestranda - PPGCOM/UFJF) 

Potencialidades da gamificação para motivar e engajar na EaD 

Débora Ribeiro (Mestranda - PPGMC/UFF) e Alexandre Farbiarz 
(Doutor - PPGMC/UFF) 

Kids React To Metallica: uma análise sob a perspectiva de 
Mídia e Cotidiano 

Rodrigo Moraes Bittencourt Scisinio (Mestrando - PPGMC/UFF) 

Jovens, cultura digital e cultura letrada 

Sérgio Luiz Alves da Rocha (Doutor - IFRJ) 
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GT2 - Mídia e política: vozes, resistências, projetos 

Local: IACS I - R. Prof. Lara Vilela, 126 - São Domingos, Niterói - RJ 

Sessão 1: Midiativismo e ativismo digital 

Coordenadores: Adilson Cabral e Simone do Vale 

Apoio: Felipe Santos 

Escrachos: midiativismo, narrativa política & Carnavalesco 

Simone do Vale (Pós-doutoranda – PPGMC/UFF) 

Midiativismo no Facebook: O coletivo Ninja ES e as narrativas 
independentes durante a ocupação de escolas no Espírito 
Santo 

Ana Paula Miranda Costa Bergami (PPG em Comunicação e 
Territorialidades/UFES) 

Maternidade Real: a maternidade política mediada pelo 
ativismo digital materno 

Ana Paula Müller (Mestranda – PPGMC/UFF) 

A comunicação sindical no Facebook: um estudo de caso do 
Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro 

Karina Silva dos Santos (Mestranda – PPGCOM/UFF) 

#MeuMotoristaAbusador - A hashtag como estratégia de 
denúncia 

Erika Cristina Dias Nogueira, Nara Bretas Lage (Doutorandas - 
CEFET-MG) e Lilian Aparecida Arão (Professora - PPG em Estudos 
de Linguagens CEFET-MG) 

Narrativas de emoção e escândalo. As redes sociais e a 
narrativa política em tempos de polarização política 

Mariana Mendes de Carvalho (Mestranda – PPGCOM/UERJ) 
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Poder, ética e a política dos algoritmos na mídia hegemônica - 
o caso das edições digitais de O Globo e Extra pós-2016 

Roni Filgueiras (Doutoranda – ECO/UFRJ) 

 

Radiotube: rede social onde se pode substituir selfies e 
viralização por diversidade e cidadania 

Rosangela Fernandes (Mestranda - Mídias e Mediações, 
ECO/UFRJ) 

Reconfiguración de agendas en medios regionales en el marco 
del posconflicto en Colombia 

Henry Rubiano Daza e Óscar David Funez David (Professores - 
Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Neiva) 

GT2 - Mídia e política: vozes, resistências, projetos 

Local: IACS I - R. Prof. Lara Vilela, 126 - São Domingos, Niterói - RJ 

Sessão 2: Publicidade social, gênero e direitos humanos 

Coordenadores: Pablo Nabarrete Bastos e Marco Schneider 

Apoio: Gabriel Faza 

Mídia e Proteção Social: reflexões sobre a regulamentação da 
publicidade infantil no Brasil 

Luciana Bittencourt (Doutoranda - PPG em Política Social/UFF) 

#TodosContraTB: A publicidade social como forma de 
mobilização 

Gabriel Faza Guedes de Souza (mestrando do PPGMC-UFF) 
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Caminhos para a Publicidade Social: o MST e a comercialização 
de alimentos saudáveis 

Suelen de Aguiar Silva (Doutoranda - Comunicação Social/ 
UMESP) 

“O verdadeiro custo da moda: um estudo sobre como os 
discursos publicitários utilizados pelas marcas constroem 
grandes reputações e reforçam o consumo exacerbado” 

Hellen Rodrigues Arantes (Mestranda – PPGMC/UFF) 

Midiatizando performances da representatividade: a 
abordagem do futebol gay pelo GloboEsporte.com 

Flavio Amaral (Professor EaD - FACHA) e Victor Pimenta Bueno 
(Mestrando – Sociologia/IESP/UERJ) 

Não foi ciúme - As narrativas sobre feminicídio no portal G1 

Bárbara Secco (Mestra - PUC-Rio) 

Do relato no WhatsApp à intervenção urbana pelo direito à 
cidade – o caso do coletivo feminista Severinas, de Maceió (AL) 

Carla Patrícia Serqueira Lima (Mestra – Sociologia/UFAL) 

O meme da internet: o reforço de estereótipos sobre os 
direitos humanos 

Guilherme Popolin (Mestre – Comunicação/UEL) 

O cinema ocupa a praça: política, estética e cotidiano na 
experiência do Cinevila 

Tatiane Mendes Pinto (Doutoranda – PPGCOM/UERJ) 
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GT3 - Mídia e práticas sociais: representações, memórias, 
personagens 

Local: IACS II – R. Tiradentes, 148 – Ingá, Niterói – RJ 

Sessão 1: Circulações em rede: processos, produtos, 
personagens 

Coordenadores: Denise Tavares e Flávia Clemente 

Apoio: Patrícia Fernandes 

Facebook como ferramenta de divulgação científica: análise 
das fanpages de institutos de pesquisa do Rio de Janeiro 

Alexandre Campos (Mestrando - PPGMC/UFF); Diego Córdoba - 
Mestrando COC/Fiocruz) e Larissa Medeiros (Doutoranda -  
PPGGEDC/UFRJ) 

Publicidade de Medicamentos: a ação de formadores de 
opinião e seus impactos no cotidiano – O caso Anador 

Mirian Aranha Sampaio (Mestranda - PPGMC/UFF) 

Espelhos Obscuros, memórias espectrais: Sobre esquecimento 
e experiência de tempo em Black Mirror 

Leopoldo Pio (Docente - UERJ/FEBF; Estácio de Sá; Celson Lisboa 
e Pesquisador do LAARES/IFCS/UFRJ) 

Tatuagens para quem é obcecado por viagens”: corpos, 
memórias e representações nas interações através das redes 
sociais da Hostelworld 

Lucas de Almeida (Doutorando - PPGCOM/PUC-Rio) 
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Documentário na Web: caracerísticas do gênero websérie 
documental no YouTube. 

Valéria Fabri, Vivian Armond e Christina Musse (Mestrandas - 
PPGCOM/UFJF e Docente - PPGCOM/UFJF) 

Ostentação de views: contribuições do canal “Kondzilla” para a 
afirmação da identidade cultural do Funk Ostentação 

Ana Carolina Andrade (Mestranda - PPGCOM/UFMG) 

Quando existir no espaço acadêmico a resistência: identidade, 
gênero e raça, um olhar sobre a página “Preta e Acadêmica” 

Dayane Souza (Mestranda - PPGCOM/UFF) 

Mulheres Grisalhas e Solidariedade Feminina na Internet 

Tatiana Miranda e Carlos Fialho (Docentes - UFF) 

GT3 - Mídia e práticas sociais: representações, memórias, 
personagens 

Local: IACS II – R. Tiradentes, 148 – Ingá, Niterói – RJ 

Sessão 2: Processos Jornalísticos 

Coordenadores: Larissa Morais (UFF) e Patrícia Maurício (PUC) 

Apoio: Cristina do Amaral 

Por trás de um arquivo: uma análise da cobertura do The New 
York Times sobre a ditadura militar no Brasil, em 1964 

Isabella de Sousa Gonçalves (Mestranda - PPGCOM/UFJF) 

Edson Luís ontem e hoje: a construção midiática da memória 
de um personagem da ditadura 

Leylianne Alves (Doutoranda - PPGCOM/UFMG) 
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Informação clandestina: resgatando as estratégias narrativas 

Ramsés Albertoni Barbosa (Mestre - PPGCOM/UFJF)  e Christina 
Ferraz Musse (Docente - PPGCOM/UFJF) 

Rio Media Center: comunicação e produção de sentido do 
projeto de transformação urbana da Cidade Olímpica nos Jogos 
Rio 2016 

Adriana Guimarães Moreira (Mestranda - PPGCOM/UERJ) 

Mídia, trabalho e direitos humanos: apontamentos 
metodológicos para um estudo comparativo entre Brasil e 
Angola 

Flávia de Almeida Moura (Docente - UFMA) 

Representações e discursos de risco de exposição ao benzeno 
no Brasil: de quem é a culpa? 

Deivson Mendes Santos (Mestrando - Fiocruz) 

Consumo e indústria cultural em Cuba: El Paquete Semanal e os 
desafios da televisão nacional 

Rosana Berjaga Mendez (Mestranda - PPGCOM/UFF) 

Copa do Mundo: o estrangeiro na Amazônia e sua 
representação no jornal ‘A Crítica’ 

Roberto Falcão (Doutorando - PPGCOM/PUC-Rio) 

Título: Liberdade interpretativa e jornalismo esportivo no 
Brasil: um universo para pesquisa 

Helcio Herbert Neto (Mestrando - PPGCOM/UFF) 
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GT3 - Mídia e práticas sociais: representações, memórias, 
personagens 

Local: IACS II – R. Tiradentes, 148 – Ingá, Niterói – RJ 

Sessão 3: Memórias midiatizadas 

Coordenadores: Carla Baiense e Ana Paula Bragaglia 

Apoio: Any Cometti 

O perigo da história única na abertura das Olimpíadas Rio 2016 
- uma breve análise 

Ohana Boy (Doutoranda - PPGCOM/UFF) 

Perenidade do discurso anticomunismo na política brasileira: 
reflexões a partir de fala à Comissão de Defesa de Direitos da 
Mulher 

Alina Ran (Mestranda – PPGCOM/Universidade Estadual de 
Londrina) 

ChanacomChana: o primeiro capítulo da história da imprensa 
lésbica brasileira 

Vinicius Ferreira Ribeiro Cordão (Doutorando - PPGCOM/UFRJ) 

Olhares da Misericórdia: relatos sobre midiatização, memória e 
lugar 

Rodrigo Morelato (Mestrando – PPGCOM/UERJ) 

Jovens memórias da periferia urbana. Intercâmbios entre Brasil 
e Colômbia 

Soraia Melo (Mestranda Mestranda no Programa de Educação, 
Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas/UERJ) 

De qual mulher estamos falando? Representação e o ideal de 
feminino em notícias brasileiras sobre o crime sexual 

Raquel Dornelas (Doutoranda PPGCOM/UERJ) 
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Marielle Franco na mídia: estratégias de apagamento da 
potência da preta, favelada e homossexual 

Geisa Rodrigues Leite da Silva (Doutora – Prof ª do Deptº 
Comunicação Social/UFF) 

Frida entre nós: uma celebridade em (megaexposição) 

Janaina Andrade (Mestranda - PPGCOM/UFRJ) 

Memória, história e narrativa 

José Otavio Lobo Name (Doutorando - Antropologia/UFF) 
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Dia 16 de Maio 

09h00 às 13h00 

GT1 - Mídia e discursos narrativos: educação, ludificação, 
informação 

Local: IACS II – R. Tiradentes, 148 – Ingá, Niterói – RJ 

Sessão 3 - Educação, mídias e cultura digital 

Coordenadora: Walcea Barreto Alves 

Apoio: Leandro Marlon Barbosa Assis 

 “Technology is, in itself not a revolution”: Dinâmicas de poder 
na sociedade midiatizada e o papel da Educação 

Leandro Marlon Barbosa Assis (Mestrando - PPGMC/UFF) e 
Alexandre Farbiarz (Doutor - PPGMC/UFF) 

Discurso midiático versus discurso organizacional: 
sobreposição de narrativas 

Marina Silva Brauna (Graduanda - UnB) e Maria Cecília Alves 
Martinez (Mestre - PPGT/UnB) 

Educação e jornalismo ambiental: novas práticas para uma 
cobertura crítica sobre o desenvolvimento sustentável 

Bibiana Maia (Mestranda - PPGPDS/UFRRJ) 

Educação e Redes Sociais: por que tanto ódio na internet? 

Valesca Lins (Especialista - CBP/ RJ), Keite Silva de Melo (Mestre 
- ISERJ/FAETEC; PPGE/PUC-Rio) e Elaine Pereira de Oliveira 
(Especialista - FAETEC) 

Sessão 4 - Publicidade, narrativas midiáticas e 
problematização social 

Coordenadora: Walcea Barreto Alves 
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Apoio: Leandro Marlon Barbosa Assis 

A construção narrativa no mundo do entretenimento: a revista 
“Intervalo” enquanto porta-voz dos produtos midiáticos dos 
anos 1960 

Talita Souza Magnolo (Mestre - PPGCOM/UFJF) 

Como saber se as roupas que você compra provêm de trabalho 
escravo? Um estudo de caso sobre o aplicativo Moda livre 

Jéssica Batista dos Santos Ventura (Mestranda - PPGCOM/UERJ) 

Intimidade compartilhada: discursos, práticas e resistências 
cotidianas ao assédio da indústria de alta tecnologia e das 
mídias digitais 

Rafael Torres Sobreira (Mestrando - PPGMC/UFF) 

Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O discurso 
jornalístico situado entre o medo e a utopia. 

Elijerton Rogério Chaves Veras (Mestre - PPGMC/UFF) 

A experiência publicitária através de tecnologias pervasivas 

Karen de Paula Santos (Mestranda - PPGMC/UFF) 

GT2 - Mídia e política: vozes, resistências, projetos 

Local: IACS I - R. Prof. Lara Vilela, 126 - São Domingos, Niterói - RJ 

Sessão 3: Práticas sociais e afirmação da cidadania 

Coordenadores: Adilson Cabral e Marco Schneider 

Apoio: Gabriel Faza 
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A Midiatização do Enfrentamento das Violências Contra as 
Mulheres 

Allan Carlos dos Santos (Mestrando – ECO/UFRJ) e Mariah 
Christine Rafael Guedes da Silva (Mestranda – ECO/UFRJ) 

"Estratégias para envolver a sociedade na luta pela 
democratização da mídia" 

Eula Dantas Taveira Cabral (Professora - PPG em Memória e 
Arquivo; Pesquisadora - Fundação Casa de Rui Barbosa/FCRB) 

Comunicação Cidadã e as Vozes das Favelas nas Redes Sociais 
em Tempos de Convergência e Megaeventos 

Andrea Medrado (Doutora – PPGMC/UFF) e Taynara Cabral 
(Graduanda - Comunicação Social/UFF) 

Os limites da visibilidade: um estudo sobre projetos sociais em 
Niterói e São Gonçalo 

Elisangela Bandeira (Especialista - Gestão Social/UCB), Paula da 
Franca Freitas (Mestre – LSE/Inglaterra) e Silvana Gobbi 
Martinho (Doutoranda - Ciências Sociais/PUC-SP) 

Jornadas de junho em Curitiba: dados de uma pesquisa 
quantitativa 

Mário Messagi Júnior (Professor - Curso de Comunicação 
Social/UFPR) 

Fala Coroado, unidos pelo bairro! Um estudo das formas de 
comunicação comunitária nas mídias sociais em São Gonçalo 

Renata Palitó de Carvalho (Mestranda – PPGMC/UFF) 

O uso da Web rádio comunitária na luta dos movimentos 
indígenas: um estudo de caso sobre a rádio Yandê 

Letycia Nascimento (Mestranda – PPGMC/UFF) 

“Somos parte disso também”: o jornalismo laboratorial como 
alternativa à representatividade local 
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Marco Túlio Pena Câmara (Doutorando - Linguística 
Aplicada/UNICAMP) 

Complexo do Alemão: as veias abertas da comunicação de 
sobrevivência de favelas na disputa de sentidos e narrativas de 
guerra e paz 

Tatiana Da Silva Lima (PPGCOM/UFF). 

(Novos) limites da Comunicação Comunitária: um estudo sobre 
as atuais disputas e mutações tecnopolíticas das mídias 
comunitárias 

João Paulo Carrera Malerba (Doutor – ECO/UFRJ)  

GT2 - Mídia e política: vozes, resistências, projetos 

Local: IACS I - R. Prof. Lara Vilela, 126 - São Domingos, Niterói - RJ 

Sessão 4 - Tensionamentos democráticos e críticas aos 
sistemas de Comunicação 

Coordenadores: Pablo Nabarrete Bastos e Márcio Castilho 

Apoio: Felipe Santos 

Indústria cultural e capitalismo: uma breve análise sobre o 
modo de produção cultural na atual crise do capital 

Maiara dos Santos Marinho (Mestranda - Comunicação e Cultura 
ECO/UFRJ). 

Caneta desmanipuladora, midiativismo e a crítica à imprensa 

Maria Cristina G. R. Do Amaral (Mestranda - Programa de Pós 
Graduação em Mídia e Cotidiano – UFF) 

Para pensar estratégias de neutralização do ódio: o caso 
Marielle Franco 
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Letícia Matheus (Doutora - PPGCOM/UERJ) 

A polarização das redes no debate eleitoral. O ceticismo 
político. Cenários eleitorais, imprevisibilidade na incerteza 

Amélia Aben-Athar (Mestre – PPGMC/UFF) 

Democratização para quem? Rio Estado Digital e a falácia do 
discurso político de acesso às redes 

Felipe Aloísio da Silva Santos (Mestrando – PPGMC/UFF) 

Mídia independente: atuação e desafios de sobrevivência na 
cobertura de manifestações no Rio de Janeiro 

Fafate Costa (Professora de Criação Audiovisual, Telejornalismo 
e Projetos Profissionais - Curso de Jornalismo/UFRRJ) e Jaqueline 
Suarez (Graduanda do último período de Jornalismo - UFRRJ) 

Educação em touch screen: os (des) caminhos do “sistema-
mundo” de Lemann 

Tatiane Bomfim (Mestranda - Comunicação e Cultura 
PPGCom/UFRJ) 

O líder de opinião e a política: Malafaia e as redes sociais 
online como instrumento para influenciar fiéis 

Larissa de Oliveira Cesar (Mestranda – PPGMC/UFF) 

O distanciamento entre a lei e a prática de Comunicação 
Pública no Brasil 

Anderson Andreata (Mestrando – PPGMC/UFF) 

Os sentidos sobre a intervenção militar nas narrativas de O 
Globo 

Márcio Castilho (Doutor - Curso de Comunicação Social/UFF) 
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GT3 - Mídia e práticas sociais: representações, memórias, 
personagens 

Local: IACS II – R. Tiradentes, 148 – Ingá, Niterói – RJ 

Sessão 4: Circulações em rede: processos, produtos, 
personagens 2  

Coordenadores: Denise Tavares e Flávia Clemente 

Apoio: Patrícia Fernandes 

Territórios Midiáticos e mídia tática no contexto da Favela da 
Providência após as remoções 

Luíza Barata (Mestre PPGMC/UFF) 

Riscando o Círculo Mágico: a criação de lugares através da 
apropriação feita pela atividade lúdica 

Jesiel Araújo (Mestrando PPGMC/UFF) 

Cotidiano e apropriação criativa de elementos culturais entre 
“Netflixers” 

Patrícia Fernandes (Mestranda PPGMC/UFF) 

A performance de si no aplicativo Tinder: a percepção das 
mulheres acerca das narrativas dos usuários homens na 
plataforma 

Fernanda Costantino (Mestre PPGMC/UFF) 

Homem de Deus e das Redes Sociais? A comunicação e a 
interação mediadas do Papa Francisco com seus fiéis através 
do Instagram 

Letícia Vieira (Mestranda PPGMC/UFF) 
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O retorno do autor: financeiro e pessoal 

Flora Viguini Amaral (Doutoranda PPGLetras/UFES) 

Dom Paulo Evaristo Arns: morte, memória e celebração no site 
e nas redes sociais do Instituto Vladimir Herzog 

Marcella Vieira (Mestranda PPGMC/UFF) 

Espelho, espelho meu, quem é mais fã do que eu? Uma análise 
da fidelização entre fãs e histórias em quadrinhos. 

Rayana Miccolis (Mestranda PPGMC/UFF) 

Através dos espelhos escuros: Black Mirror e a visão 
contemporânea narcísica, monitorada e docilizada 

Lilian Rebello Tufvesson  (Doutoranda ECO/UFRJ) 

Aplicativos de conteúdo efêmero e subjetividade 
contemporânea 

Manuela Arruda Galindo (Doutoranda PPGCOM/UFF) 

GT3 - Mídia e práticas sociais: representações, memórias, 
personagens 

Local: IACS II – R. Tiradentes, 148 – Ingá, Niterói – RJ 

Sessão 5: Teorias, práticas e representações cotidianas no 
jornalismo. 

Coordenadores: Patrícia Maurício e Larissa Morais 

Apoio: Cristina do Amaral 

O agendamento em foco: A construção de um olhar sobre o 
cotidiano nas colunas de opinião produzidas por mulheres 

Maryellen Badarau (Bacharel - UFPB) e Sandra Raquew dos Santos 
Azevêdo (Docente - UFPB) 
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Teoria do agendamento e o dogmatismo da ortodoxia em 
Economia: uma abordagem interdisciplinar 

Maísa Goulart (Doutoranda -  Unicamp), Iara Schiavi (Mestranda 
PPGCHS /UFABC) e Ramón García Fernández (Doutor - PPGCHS 
/UFABC) 

A ‘arte de sujar os sapatos’ com a pauta social: grande 
reportagem e cotidiano dos indivíduos ordinários 

Luiza Gould de Souza (Mestranda - PPGMC/UFF) 

Todas as notícias na palma da mão: o uso do celular nas 
práticas jornalísticas 

Ruhan Victor Oliveira dos Santos (Mestrando - UFS) e Maria 
Beatriz Campos (Bacharel - UFS) 

Mais rápido e mais devagar: como o paradoxo da aceleração 
afeta o ciclo de notícias do jornalismo 

Mônica Chaves (Mestranda - PUC-Rio) 

Mudanças e novas percepções do cotidiano: uma construção 
midiática da qualidade de vida para o consumo 

Ana Carolina Seabra (Mestranda - PPGMC/UFF) 

O processo de impeachment através das charges: um estudo de 
caso do jornal Folha de São Paulo 

Silvana Gobbi Martinho (Doutoranda - PUC-SP) 

A notícia na apresentação dos telejornais a novela da vida real 
Brena Pires (Mestranda - Fiocruz) 

 

 



 
VII Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 

GT3 - Mídia e práticas sociais: representações, memórias, 
personagens 

Local: IACS II – R. Tiradentes, 148 – Ingá, Niterói – RJ 

Sessão 6: Sentidos da representação 

Coordenadores: Carla Baiense e Ana Paula Bragaglia 

Apoio: Any Cometti 

A ação infocomunicacional e atuação de Mario Juruna para a 
emancipação política dos povos indígenas 

Rodrigo Piquet (Doutorando - PPGCI/IBICT/UFRJ) 

Cinema e juventude: a representação dos jovens de favela nos 
filmes 5x Favela 

Igor Lacerda (Mestrando - PPGCOM/UERJ), Carolina Alves 
Fontenelle (Mestranda - PPGCOM/UERJ) 

Das ruas vão às bancas: memórias e representações do 
jornalismo sobre as ocupações estudantis de 2016 nas 
universidades cearenses 

Daniel de Macêdo (Mestando – PPGCOM/UFC), Márcia Nunes 
Vidal (Professora PPGCOM/UFC) 

Memória e raça na telenovela: contexto histórico da 
representação do negro no Horário nobre 

Tatiana Siciliano (Professora – PPG/PUC-Rio), Valmir Moratelli 
(Mestrando – PPG/PUC-Rio), Ana Paula Gonçalves (Doutoranda 
– PPG/PUC-Rio) 

Memórias mediadas pelo audiovisual: uma interseção entre 
passado, presente e futuro 

Regina Carmela (Doutoranda - EICOS-UFRJ) 



 

22 

 

VII Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 

Chegou o Carnaval e, dessa vez, ela desfilou: Análise 
comparativa da exibição das musas, passistas e rainha de 
bateria da Mangueira no desfile de 2016 nas TVs Brasil e Globo 

Ana Carolina Cometti Olioz (Mestranda - PPGMC/UFF) 

Debaixo da floresta, tem gente: Rede Mocoronga, oficinas de 
vídeo e autorrepresentação das juventudes ribeirinhas do Pará 

Marcella Rodrigues Tovar da Silva (Mestranda - PPGMC/UFF) 

Representações do “menor de idade”: contribuição da mídia 
em práticas sociais que modificam a circulação pela cidade do 
Rio de Janeiro 

Érica Oliveira Fortuna (Doutoranda - PPGCOM/UERJ) 

Representações Socioespaciais, Poder Simbólico e 
Gentrificação: compreendendo o papel da mídia na produção 
de cidades segregadas 

João Flávio Menezes Amaral (Mestrando - PPGCOM/UFC) 

Futebol na Baixada Fluminense: perspectivas sobre consumo, 
representação e território 

Mellyna Andréa Reis dos Santos Borges (Mestranda - PPCULT-
UFF) 

Choque de Cultura; e o fim do cânone: O motorista de van 
como crítico de cinema no humor de ficção da sociedade 
midiatizada 

Pamela Passos Mascarenhas (Mestranda - PPGMC/UFF), Lilian 
Wilson Tropiano (Mestranda - PPGMC/UFF), Luciana A. C. 
Ribeiro (Mestranda - PPGMC/UFF) 


