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PPGCOM PROMOVE
INTERLOCUÇÃO ENTRE
PESQUISADORES
No dia 19 de setembro, o Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação Social da PUC Minas (PPGCOM) reali-
zou o I Encontro de Grupos de Pesquisa do PPGCOM. O 
evento contou com a presença da Prof.ª Dra. Ângela 
Prysthon, da UFPE, representante de área no CNPq, 
que ministrou a conferência “Recortes do mundo – o 
papel da paisagem na cultura visual contemporânea”. 
Na segunda parte do evento, os grupos de pesquisa do 
Programa apresentaram sua trajetória de trabalho, 
ressaltando os principais eixos temáticos estudados 
em cada GP. Após as apresentações, a professora 
Ângela Prysthon fez observações sobre os grupos.

Atualmente, o PPGCOM possui cinco grupos de pes-
quisa: Campo Comunicacional e suas interfaces, 

Dialorg – Comunicação no contexto organizacional: 
aspectos teórico-conceituais, Mídia e Memória - cons-

trução de identidades, Rede - Rede de Estratégias 
Digitais Emergentes e Mídia e Narrativa.

Organizado pelos docentes Conrado Mendes e
Maria Ângela Mattos, o encontro representou um 

importante momento para o Programa, propiciando 
aos grupos de pesquisa um espaço de conversações e 

trocas de conhecimento entre os pesquisadores.

Para mais informações sobre os grupos de pesquisa do PPGCOM PUC Minas,
acesse: https://www.pucminas.br/pos/fca/Paginas/Grupo-de-Pesquisa.aspx

Fotos: LabFoto Coreu
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Contracultura foi tema de seminário na
PUC Minas

Integrando esse mesmo conjunto de atividades,

o Prof. Dr. Conrado Mendes, do PPGCOM PUC Minas,

ofereceu o minicurso “Sociossemiótica: teoria e

aplicação no seriado Black Mirror” aos alunos do Programa

de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem do CEFET-MG.

Foram quatro encontros em que se buscou construir uma análise

de episódios do seriado Black Mirror a partir de conceitos da sociossemiótica. 

Professor Conrado Mendes ofertou
minicurso no POSLING/Cefet-MG

Foto: Acervo pessoal

INTERPROGRAMAS ARTICULA  PROGRAMAS MINEIROS
DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO

Foto: LabCom

O PPGCOM PUC Minas realizou o Seminário

“Comunicação em conflito: contraculturas e 

temporalidades, do cinema à música popular”, 

ministrado pelo Prof. Dr. Cláudio Coração, da UFOP, 

de 20 a 22 de agosto. O seminário debateu o 

conceito de contracultura no século 20 por meio da análise

 de manifestações cinematográficas, literárias e musicais 

brasileiras. Com isso, propôs reflexões que articularam arte e 

cultura midiática.

A iniciativa fez parte do Interprogramas que reúne PUC Minas/UFOP/CEFET/UFMG/UFJF 

em atividades que objetivam ampliar o intercâmbio entre docentes e discentes e, 

também, disseminar o conhecimento científico produzido no Estado.
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Integrando a programação, o professor Marcio Serelle lecio-

nou, no dia 11 de outubro, o minicurso “Anatomia da Reporta-

gem Contemporânea: princípios e escopos”. Na ocasião, o pro-

fessor propôs aos alunos uma reflexão acerca do estado atual 

da reportagem, abordando o lado subjetivo e metanarrativo 

que vem sendo observado nos novos modelos. Segundo Serelle, 

foi perceptível a demanda dos estudantes por estudos de novas 

narrativas que ultrapassem o esquema técnico das reportagens 

tradicionais.

XII EDIÇÃO DO ECOMIG É REALIZADA EM MARIANA 

Durante os dias 10 e 11 de outubro, aconteceu na Universidade de Ouro Preto, no 

campus Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA, em Mariana, o XII Ecomig – 

Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais. O tema 

deste ano foi “Comunicação e Memória: Narrativas em disputa.” 

A mesa de abertura contou com a presença dos coorde-

nadores dos programas das seguintes universidades: 

UFOP, Prof. Dr. Marcelo Freire; PUC Minas, Prof. Dr. 

Marcio Serelle; e CEFET, Prof. Dr. Renato Caixeta. Além 

disso, o evento teve também a participação da Prof. 

Dra. Ana Paula Goulart Ribeiro, com a palestra “Verda-

de e Política: a memória e os imperativos morais do 

nosso tempo”.

O evento reuniu estudantes de diversas universidades, que apresentaram 

seus trabalhos nos seguintes GTs: Linguagens e Narrativas; Estudos de 

Cinema e Audiovisual; Comunicação e Culturas Digitais; Jornalismo;

e Estudos Interdisciplinares.

 

Além disso, a programação do evento trouxe a exposição “gente”, da 

fotógrafa Joyce Fonseca. A exposição reuniu 14 peças que retratavam a 

narrativa e memória de pessoas a partir dos quartos em que vivem.

Integrando também a programação do XII Ecomig, o cantor e compositor 

Matheus Santiago apresentou um show acústico na noite de 10 de outubro. 

Foto: Divulgação Ecomig

Foto: Divulgação Ecomig

“DIGNIDADE!”: um do textos trabalhados no curso
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A EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO EXTERIOR
No dia 4 de setembro, a professora Dra. Ivone de Lourdes 

Oliveira ministrou a palestra "Viver em outro país: uma 

forma de ampliar o olhar", na qual compartilhou com os 

alunos sua experiência como pesquisadora visitante no 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), da 

Universidade do Minho, em Portugal. A professora realizou o 

estágio durante o primeiro semestre de 2019.

Durante a palestra, em um diálogo aberto com os discentes 

do Programa, a Professora Dra. Ivone de Oliveira ressaltou 

também a importância da vivência acadêmica em outro país, 

esclarecendo dúvidas dos alunos e expondo as vantagens de 

conhecer novas formas de se pensar a comunicação no con-

texto das organizações a partir de outro olhar acadêmico.

O livro "Testemunhas e Testemunhos do Con-
temporâneo", produzido pelo grupo de pesquisa  
foi lançado no dia 05 de novembro, na PUC Minas. 
O trabalho é fruto do II Seminário realizado pelo 
GP durante o primeiro semestre de 2019 e conta 
com 10 artigos produzidos por membros do grupo.

O professor Mozahir Salomão, coordenador do 
GP, falou durante a abertura do evento sobre as 
abordagens do grupo e sobre seu artigo que 
integra o livro feito em parceria com a aluna de 
graduação Bárbara Lima, aborda as memórias 
do julgamento do assassinato de Ângela Diniz, 
em 1979.
O evento contou também com a presença de 
autores membros do grupo e alunos da gradua-
ção e mestrado do PPGCOM da PUC Minas.

GRUPO DE PESQUISA MÍDIA E MEMÓRIA LANÇA SEGUNDO LIVRO 

A página do grupo pode ser acessada aqui: https://midiaememoria.wordpress.com/

Foto: PUC Minas

Fotos: PUC Minas

Foto: CECS
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Nos dias 28 e 29 de outubro de 2019, a PUC Minas, campus 
Poços de Caldas, realizou a quarta edição do Congresso Nacio-
nal de Estudos Comunicacionais - CONEC, com o tema "Desafios 
da Pesquisa em Comunicação". Alunos e ex-alunos do PPGCOM 
da PUC Minas apresentaram artigo nos Grupos de Trabalho do 
evento. O congresso contou com a participação da professora 
Drª Ivone de Lourdes Oliveira, docente do Programa, que 
ministrou a palestra "Comunicação Organizacional no contexto 
dos rompimentos das barragens de mineração". O professor do 
PPGCOM, Prof. Dr. Conrado Moreira Mendes, membro das 
Comissões Científica e Organizadora do evento, marcou presen-
ça no Conec como coordenador do GT Comunicação e Discurso.

PROFESSORES, ALUNOS E EGRESSOS PARTICIPAM
DO 4° CONEC, EM POÇOS DE CALDAS

NA SALA DE AULA
DISCO

A edição 2019 do Seminário Discente de Pes-

quisa em Comunicação – DISCO contou com 

um novo formato em que os discentes do 

PPGCOM foram às salas de aula e apresenta-

ram seus projetos de pesquisas aos graduan-

dos da FCA. O evento aconteceu nos dias 30 

de outubro, 5, 6, 7 e 13 de novembro. Segun-

do a Comissão Organizadora do DISCO, a rea-

dequação de formato buscou assegurar a par-

ticipação de mais alunos da FCA e possibilitar 

um diálogo mais próximo e interativo dentro 

das turmas.

A proposta do evento foi mostrar as diversas 

perspectivas e possibilidades da pesquisa em 

comunicação, por meio do relato de experi-

ência dos discentes do PPGCOM.

O novo formato agradou os participantes e 

recebeu elogio da coordenadora do Curso de 

Relações Públicas da FCA, professora Aléssia 

Franco. Para a coordenadora, o seminário 

discente na sala de aula proporcionou mais 

interação com os alunos: "A interlocução da 

pós-graduação com a graduação é essencial 

para a iniciação científica de nossos alunos. A 

proximidade das abordagens nas salas de aula 

cria um ambiente onde os alunos se sentem 

mais à vontade para trocar ideias, fazer per-

guntas, expor suas dúvidas para os mestran-

dos. Do mesmo modo, os mestrandos encon-

tram nas salas de aula o seu futuro espaço de 

atuação.”. 

Fotos: LabCom

O seriado Black Mirror e o Jornal Nexo são alguns

dos temas trabalhados pelos discentes do PPGCOM
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MÍDIA, NARRATIVA E CRÍTICA SOCIAL

Com o objetivo de debater os conceitos de ideologia, reconhecimento e racionali-
dade neoliberal por meio de leitura crítica a partir da comunicação, o Grupo de 

Pesquisa Mídia e Narrativa realizou, no dia 13 de novembro, o
VIII Seminário Mídia e Narrativa: Comunicação e Crítica Social.

A primeira mesa do evento debateu os desafios do 
pensamento crítico em comunicação, com apre-
sentações dos pesquisadores Profa. Dra. Vera 
França (UFMG), Profa. Dra. Rosana de Lima 
Soares (ECA-USP), Profa. Dra. Gislene Silva 
(UFSC) e Prof. Dr. Marcio Serelle (PUC Minas).

Com assuntos atuais, o seminário também trouxe a mesa 
“Leituras de Bacurau entre textos e contextos”, em que 
se analisaram trilha sonora, dimensões ficcionais e polariza-
ção política nas reverberações do filme. As discussões da 
mesa foram mediadas pelo Prof. Pedro Vaz (PUC Minas), e 
contou com apresentação dos pesquisadores Prof. Dr. 
Rodrigo Fonseca (Fumec), Prof. Dr. Ercio Sena (PUC 
Minas), Eduardo Paschoal (USP), Thiago S. Venanzoni 

(USP) e Juliana Gusman (PUC Minas).

A terceira mesa, mediada pelo Prof. Dr. Mário Viggia-
no (PUC Minas), debateu a “Crítica das narrativas 
midiáticas”, com apresentação de Ivan Paganotti 
(FIAM-FAAM), Julia Lery (PUC Rio), Henrique Perini 
(PUC Minas) e Fernanda Rossi (PUC Minas). As discus-
sões trouxeram para o debate importantes questões 
sobre representação, estereótipos, mediação, discur-
so e ideologia sendo analisados a partir da perspecti-
va de diferentes objetos.  

Foto: Gabriela Barbosa

Cartaz de
divulgação
Bacurau

Foto: LabFoto Coreu
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Em outubro, o PPGCOM, em parceria com o Centro de Crítica da Mídia (CCM) 

da Faculdade de Comunicação e Artes (FCA), lançou a série de vídeos que 

objetiva valorizar e divulgar a pesquisa na pós-graduação. O primeiro vídeo 

foi feito com o professor da FCA e ex-aluno do Programa, Pedro Vaz. Outros 

trabalhos acadêmicos também serão divulgados a partir da série que também 

será postada no blog do Centro.

O vídeo tem o intuito de ressaltar o valor da pesquisa científica no campo da 

Comunicação Social para o cotidiano, assim como afirmou a  Prof.ª Drª.Ângela 

Prysthon, no I Encontro de Grupos de Pesquisa, "[...] a pesquisa é a base da 

pós-graduação, a pesquisa é a base do que se forma, do que se chega até as 

pessoas, dos avanços da área de comunicação.".Primeiro vídeo da série

PPGCOM LANÇA VÍDEO QUE DESTACA A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA

No dia 6 de novembro, na FCA, aconteceu o primeiro seminá-

rio Crítica em Pauta. O evento, promovido pelo Centro de 

Crítica da Mídia, CCM, se inspirou nos estudos realizados pelo 

Grupo Mídia e Narrativa no primeiro semestre de 2019. A 

partir de estudos sobre ideologia e resistência, Juliana 

Gusman, mestra em Comunicação Social pela PPGCom PUC 

Minas, apresentou uma reflexão a respeito do documentário 

“Lute como uma menina”, dirigido por Flávio Colombini e 

Beatriz Alonso. Peça de divulgação

DOCUMENTÁRIO SOBRE RESISTÊNCIA DAS
SECUNDARISTAS É TEMA DO CRÍTICA EM PAUTA

O Grupo de Pesquisa Mídia e Narrativa, em parceria com o Centro de 

Crítica da Mídia, promoveu o evento Mídia e Narrativa em Diálogo: 

narrativas de Chernobyl, no dia 23 de outubro, na FCA. A partir das 

relações entre o livro Vozes de Chernobyl (1997), de Svetlana Alexiévi-

ch, e a série televisiva Chernobyl (HBO, 2019), os palestrantes Fábio 

de Carvalho, Gabriela Barbosa e Renata Garbocci falaram sobre os 

impactos sociais do acidente nuclear na cidade de Pripyat, correlacio-

nando-os com os desastres recentes que aconteceram em Mariana e 

Brumadinho. Debateram-se questões humanas e ambientais implica-

das nesses violentos acontecimentos.

MÍDIA E NARRATIVA EM DIÁLOGO: NARRATIVAS DE CHERNOBYL

Fotos: PUC Minas
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PROFESSORES PARTICIPAM DE CONGRESSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

O Prof. Dr. Mozahir Salomão participou de dois congressos 

durante o mês de novembro. Nos dias 6,7 e 8, o professor 

esteve em Goiânia para a 17ª edição do SBPJor. Na ocasião, 

apresentou o trabalho “O jornal Porantim e o agendamento da 

questão indígena: os alternativos e o ecossistema midiático 

digital”, feito em parceria com a pesquisadora Lílian Saback 

(PUC Rio). Já nos dias 27, 28 e 29 de novembro, o pesquisador 

esteve na XVI Ibercom, que aconteceu na cidade de Bogotá, 

na Colômbia, evento em que coordenou GT de Jornalismo. 

Na primeira semana de dezembro, o Prof. Dr. Marcio Serelle esteve em Lima, no Peru, para parti-

cipar do XXXII Congresso Internacional Alas Peru 2019. Na ocasião, apresentou o trabalho “Cultura-

lismo conservador e mito da ‘brasilidade’: aspectos de uma ideia-força na mídia dominante”, no 

GT Imaginarios y memorias criticas descoloniales. O trabalho despertou interesse de professores 

da Universidad Santo Tomás, Colombia, que propuseram publicação em livro acerca do tema do GT. 

Entre os dias 10 a 13 de dezembro, o Prof. Dr. Conra-

do Mendes participou do XXV Colóquio do Centro de 

Pesquisas Sociossemióticas - CPS, que aconteceu na 

cidade de São Paulo. O professor apresentou o traba-

lho “Interações programáticas em 15 Milhões de Méri-

tos, de “Black Mirror””. Além disso, o professor coor-

denou também o Ateliê “Semiótica, comunicação e 

educação”. O CPS contou ainda com a participação 

de outros dois orientandos do professor, que também

Divulgação SBPJor

Divulgação CPS

apresentaram seus trabalhos : os mestrandos André Maricato (PUC Minas), com o artigo 

““Mesmo proibido olhai por nós!”: regimes de visibilidade em um bal masqué feito de lixo”, e 

Mariana Vitti (PUC Minas), com o artigo “Punição e violência espetacularizadas: uma análise das 

interações no episódio White Bear, de Black Mirror”.



OLIVEIRA, I. L. ; 
DORNAS, L. . Diálogo: 
Processo interacional s 
suas noções no contexto 
das organizações. REVIS-
TA LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS DE LA COMUNI-
CACIÓN, v. 16, p. 180-
-189, 2019.

SERELLE, M. . Reconhe-
cimento como categoria 
de crítica cultural. ESTU-
DOS DE JORNALISMO E 
MÍDIA, v. 16, p. 11-20, 
2019.

SILVA, R. P. E. ; MENDES, 
C. M. . Hayao Miyazaki: o 
estilo autoral do anima-
dor japonês. TRÍADE: 
COMUNICAÇÃO, CULTU-
RA E MÍDIA, v. 7, p. 137-
-157, 2019.

SIMÕES, P. G. ; FRANÇA, 
V. R. V. ; OLIVEIRA, A. K. 
; LIMA, A. L. ; SEPULVE-
DA, L. B. ; AFONSO, M. L. 
; LOPES, S. C. ; LOBATO, 
M. ; BASÍLIO, P. ; BON-
TEMPO, C. ; PEREIRA, S. 
. Estudos de televisão no 
Brasil: uma abordagem 
de autores/as e teorias. 
C O N T E M P O R A N E A : 
COMUNICAÇÃO E CULTU-
RA, v. 17, p. 190-213, 
2019.

VIANA, P. M. F. ; BELMI-
RO, D. M. M. . MIDIATIZA-
ÇÃO DO RACISMO BRASI-
LEIRO: Todecachinho, 
consumo, cidadania no 
caso da Youtuber Ana 
Clara Barbosa. ÍCONE 
(RECIFE. ONLINE), v. 17, 
p. 189, 2019.

Produção Docente e Discente em periódicos
(Jun-Dez/2019)

página 9 Edição 22POSCOM NEWS - DEZEMBRO 2019

SENA, E. C. C. . Limites 
do discurso identitário 
na disputa eleitoral. 
RUMORES, v. 13, p. 
34-57, 2019.

PACHECO, G. B. . Media-
ções no clube de leitura 
Leia Mulheres: encontro 
sobre Canção de ninar, 
de Leïla Slimani. RUMO-
RES, v. 13, p. 190-206, 
2019.

BRUCK, M. S. . Journa-
lism in Transition: Notes 
on Contracts and Con-
tracting. BRAZILIAN 
JOURNALISM RESEARCH 
(ONLINE), v. 15, p. 400-
-417, 2019.

BRUCK, M. S. ; COELHO, 
D. . Outros tons do serta-
nejo: misoginia e femini-
cídio como marcas do 
cancioneiro brasileiro. 
COMUNICAÇÃO & SOCIE-
DADE (ONLINE), v. 41, p. 
235, 2019.

HOOPER, S. S. . Novas 
tecnologias da informa-
ção, escalabilidade e 
métodos quantitativos e 
qualitativos nas ciências 
humanas. RUMORES, v. 
13, p. 233-253, 2019.

GUSMAN, J. . Por um 
jornalismo transformati-
vo: dinâmicas do reco-
nhecimento em Presos 
que menstruam. RUMO-
RES, v. 13, p. 146-168, 
2019.

OLIVEIRA, I. L. ; VOUGUI-
NHA, M. . Comunicação e 
administração. NOVOS 
OLHARES (USP), v. 8, p. 
97-108, 2019.

MATTOS, M. A. ; OLIVEI-
RA, M. E. . Metapesquisa 
nos textos da Compós 
(2001-2010): por um 
capital teórico do intera-
cional. E-COMPÓS, v. 22, 
p. 1-21, 2019.



EXPEDIENTE
Poscom News é um informativo do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação Social da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas.
É produzido e editado por bolsistas do programa com a supervisão de professores.
Coordenador do Programa
Marcio de Vasconcellos Serelle
Membros do Colegiado
Ivone de Lourdes Oliveira
Mozahir Salomão Bruck
Conselho Editorial
Ercio do Carmo Sena Cardoso
Bolsistas
Ana Paula Fernandes Pimenta
André Vianna Maricato
Jussara Aparecida Santos de Assis

PUC Minas

página 10 Edição 22POSCOM NEWS - DEZEMBRO 2019

Edital  PPGCOM 2020: Vagas Remanescentes

O PPGCOM da PUC Minas estará com inscrições abertas para vagas remanescentes 

entre os dias 20 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020. Serão 19 vagas e a 

seleção irá ocorrer entre os dias 05 de fevereiro a 05 de março de 2020. 

Nova professora do PPGCOM
A Prof. Dra. Fernanda Nalon Sanglard foi aprovada no

último concurso docente promovido pelo PPGCOM da

PUC Minas. A pesquisadora era bolsista PNPD/UFMG

pelo grupo EME - Grupo de Pesquisa em Mídia e

Esfera Pública, e desde o mês de novembro de

2019 integra o corpo docente do programa na linha

de pesquisa "Processos Midiatizados de Interação Social".

Foto: Ana Paula Rivello


