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Aula Inaugural com Luis Sá Martino
O
pesquisador
Luis Mauro Sá
Martino visitou o
PPGCOM
da
PUC Minas, no
dia 22 de agosto,
para
conversar
com os mestrandos e os docentes
sobre o tema
“Pesquisar
a
Comunicação:
epistemologia como encontro com a alteridade".
Na ocasião, ele destacou os principais desafios,
limites e processos que permeiam os estudos da
área e também abordou alguns questionamentos
comuns entre os pesquisadores.

Luis Mauro Sá
Martino é professor do PPG
em Comunicação da Faculdade
Cásper
Líbero. Doutor
em
Ciências
Sociais
pela
PUC-SP, com
pós-Doutorado
na Universidade de East Anglia, na Inglaterra. Autor, entre
outros, dos livros "Teoria da Comunicação"
(Vozes, 2009), "Teoria das Mídias Digitais"
(Vozes, 2014) e “Mídia Religião e socidade”
(Paulus, 2017).

Professores do PPGCOM apresentaram trabalhos no
ALAIC 2018
Os professores, Mozahir Salomão Bruck e
Ivone de Lourdes Oliveira participaram do XIV
Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Investigadores de la Comunicación (Alaic), na
Universidade de Costa Rica, que abordou comunicação, inclusão e democracia. O professor
Mozahir apresentou o trabalho “Jornalismo em
reconfiguração: novos contratos e contratações”
no GT Estudos sobre Jornalismo.
Já a professora Ivone falou sobre o artigo
“Storytelling nas organizações: um recurso
estratégico para interagir com os interlocutores
no cenário contemporâneo”, escrito em parceria
com a mestranda Jeane Moreira, no GT Comunicação Organizacional e Relações Públicas.
Fotos:
Divulgação ALAIC
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3º CONEC na PUC Poços de
Caldas

Nos dias 30 e 31 de outubro de 2018, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
campus Poços de Caldas recebe a terceira edição
do Conec: Congresso Nacional de Estudos Comunicacionais. Em um cenário de crise política, o
congresso propõe neste ano a articulação entre os
conceitos de Convergência midiática e Monitoramento de dados.
O professor Caio Cesar G. Oliveira, membro
do PPGCOM, participa como um dos conferencistas do evento e oito mestrandos do programa
irão apresentar seus trabalhos. Acompanhe a programação completa no site: http://conec.pucpcaldas.br/apresentacao/.

PPGCOM tem novo grupo de
pesquisa
Criado em 2015, o Grupo de pesquisa Rede Rede de Estratégias Digitais Emergente é coordenado pelo professor Caio Cesar e passou a integrar
as atividades do PPGCOM desde o primeiro
semestre de 2018.
O grupo, tem como tema a Comunicação Digital e o foco das reuniões neste semestre é o projeto
de acompanhamento de personalidades no Twitter.
A ideia central deste projeto é compreender
melhor as manifestações sociais de apoio a candidatos e a personalidades políticas no Brasil na plataforma Twitter por meio da observação do conteúdo e também das eventuais redes que se formam
em torno da adoção de hashtags de apoio a personalidades do cenário político nacional.
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PPGCOM da PUC Minas
está com inscrições
abertas

O PPGCOM da PUC Minas está com
inscrições abertas até o dia 11 de novembro
para o Processo Seletivo do primeiro semestre
de 2019. São ofertadas 25 vagas, distribuídas
entre duas linhas de pesquisa. As inscrições
podem ser feitas pela página www.pucminas.br/pos/fca. A documentação exigida, a
bibliografia indicada e demais informações
podem ser conferidas no Edital 101/2018, que
também está disponível no portal do programa.

Mestrandos promovem
evento para diálogo com a
graduaçao
Entre os dias 22 e 26 de outubro de 2018, os
discente do PPGCOM realizaram o DISCO Seminário Discente do Programa de Pós-Grãduação em Comunicação Social da PUC
Minas, nos campus da PUC Minas no Coração
Eucarístico e na Praça da Liberdade.
No evento, os alunos da Pós graduaçao apresentaram suas pesquisas em andamento, além
de terem oferecido oficinas sobre a elaboração
de projetos de pesquisa.

Foto: Divulgaçao Disco
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Grupos de pesquisa em atividade
Campo comunicacional e suas
interfaces

Mídia e memória: construção de
identidades

Coordenadora: Maria Ângela Mattos
Linha de Pesquisa: Processos midiatizados de interação social
Contato: mattos.maria.angela@gmail.com
Pág. no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8834852938420703

Coordenador: Mozahir Salomão Bruck
Linha de Pesquisa: Mediação, imagens e narrativas
Contato: mozahir@uol.com.br
Pág. no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1427325707755573

O Grupo de Pesquisa Campo Comunicacional e suas
Interfaces, está ampliando o número de integrantes, tendo
realizado duas reuniões durante o primeiro semestre e uma
reunião em agosto do presente ano. As atividades desenvolvidas
pelo Grupo compreendem seminários conceituais e metodológicos sobre metapesquisas, bem como sobre as interações comunicativas e midiatizadas. Essas atividades têm como finalidade
central ampliar, fundamentar e subsidiar teórica e metodologicamente à metapesquisa.
O grupo teve o projeto “O capital teórico das interações
comunicacionais e/ou midiatizadas na produção científica em
Comunicação no Brasil: análise dos papers apresentados nos
encontros anuais da Associação Nacional da Pós-Graduação em
Comunicação (Compós) de 2011 a 2016”, aprovado pela FAPEMIG em 2017 para ser realizado no período 2018-2019.

Dialorg

Coordenadora: Ivone de Lourdes Oliveira
Linha de Pesquisa: Processos midiatizados de
interação social
Contato: ivonepucmg@gmail.com
Pág. no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8568202218736145

O Grupo de pesquisa DIALORG - Comunicação no
contexto organizacional: aspectos teórico-conceituais (PUC
MG), coordenado pela professora Ivone de Lourdes Oliveira,
em parceria com o MOBILIZA - Grupo de Pesquisa em
Comunicação, Mobilização Social e Opinião Pública
(UFMG), coordenado pelo professor Márcio Simeone Henriques, realizam o IV SICO – 4º Seminário Internacional de
Comunicação Organizacional. O tema desta edição é “Comunicação Organizacional e Direitos Humanos”. O evento
ocorrerá entre os dias 07 e 09 de novembro, na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Mais informações no site:
http://www.fafich.ufmg.br/dcs/comunicacao-organizacional-2/.

Rede

Coordenador: Caio Cesar Giannini Oliveira
Linha de Pesquisa: Marketing, Inovação e Interatividade em
Redes e Mídias Sociais
Contato: caiocgo@pucminas.br
Pág. no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5757604526075847

As reuniões deste semestre irao acontecer sempre nas
últimas quartas de cada mês, no PPGCOM. A saber:
29/08
26/09
31/10
28/11

Neste semestre os encontros do GP Mídia e Memória estão sendo
dedicados à discussão sobre o testemunho. Acompanhe todas as
reuniões na programação abaixo:
- 31 de agosto - 15h
Exposição Prof. Mozahir Salomão
Um caminho de quatro estações: o real, a memória, o testemunho
e os sentidos da representação.
- 28 de setembro - 14h30
PIERRON, Jean-Philippe. Testemunho e linguagem. Transmissão: uma filosofia do testemunho. São Paulo: Loyola, 2010. p.
33-57.
- 26 de outubro - 14h30
SARLO, Beatriz. Crítica do testemunho: sujeito e experiência.
Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São
Paulo: Companhia das Letras e Belo Horizonte: Editora UFMG,
2007. p. 23-44.
- 23 de novembro - 14h30
AGAMBEN, Giorgio. A testemunha. O que resta de Auschwitz.
São Paulo: Boitempo, 2010. p. 25-44

Mídia e Narrativa
Coordenador: Márcio Serelle
Linha de Pesquisa: Mediação, imagens e narrativas
Contato: marcio.serelle@gmail.com
Pág. no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2315252699263799

De 31 de outubro a 1 de novembro, o Grupo de
Pesquisa Mídia e Narrativa promove o VII Seminário Políticas
das narrativas.
Narrativas midiáticas, são centrais, hoje, na nossa
sociedade, com reverberações no cotidiano e implicações
éticas. Suas políticas são de diversas ordens, por vezes conflitantes, que abrangem questões de identidade e alteridade, de
representação e representatividade, programas e propostas
estéticas ou mesmo jogos de perspectiva e empatia, de aproximação e distanciamento, presentes no artifício das ficções. Em
face disso, o seminário pretende debater as mediações sociais
das narrativas observando a luta por reconhecimento na cultura midiática, os aspectos estéticos da narrativa e seu carater
humanizador e seu poder de engajamento, os mecanismos
estéticos e estruturais de convocação, que interpelam e
motivam os interlocutores.
O evento contará com 16 trabalhos de diferentes
instituições, sendo que seis trabalhos serão apresentados por
membros do grupo Mídia e Narrativa.
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Agenda de Periódicos
Fluxo contínuo
- A Revista Comunicação, Mídia e Consumo é trimestral, com Qualis A2, e
publicada digitalmente pelo Programa de
Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM-SP. O periódico aborda temas relevantes do campo da
Comunicação, classificada como processo e prática sociocultural complexa. A
revista aceita textos de autores doutores
ou de doutorandos e mestrandos em
co-autoria com doutores.
- A Revista Compolítica é uma publicação com Qualis B1 promovida pela Associação Brasileira de Pesquisadores em
Comunicação e Política com objetivo de
refletir sobre a confluência desses dois
campos. Os artigos devem ter, entre seus
autores, um mestre ou um doutor.
- Transinformação é uma Revista
quadrimestral editada pela Faculdade de
Biblioteconomia, Centro de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas, Pontifícia
Universidade Católica de Campinas.
Com Qualis A1, publica artigos originais,
revisões, ensaios traduções que contribuem para o estudo e o desenvolvimento
científico da Ciência da Informação, de
áreas afins.

- A Revista Comunicação & Sociedade é lançada pelo Programa de
Pós-Graduação em Comunicação da
Universidade Metodista de São
Paulo quadrimestralmente. Com
Qualis B1, lança artigos e resenhas
relacionados aos processos comunicacionais, com ênfase em pesquisas
empíricas e reflexões teóricas sobre
os meios de comunicação social,
seus fluxos de produção, difusão e
recepção e suas relações sócio-culturais. Mestres e mestrandos poderão submeter artigos co-assinados
por um doutor.
- A Revista MATRIZes é semestral
e publicada pelo Programa de
Pós-Graduação em Ciências da
Comunicação da Universidade de
São Paulo, com Qualis A2. A revista
aceita pesquisas teóricas e empíricas
sobre processos comunicativos,
meios e mediações nas interações
sociais, refletindo sobre culturas e
linguagens midiáticas e suas implicações sócio-políticas e cognitivas.
Os trabalhos devem ser assinados
por doutores, em autoria única ou
em coautoria com doutorandos.

expediente
Poscom News é um informativo do Programa de Pós-Gradução 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.
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Produção
Docente e
discente
- SENA, E. C. C.; GUSMAN, J. M.
E. R. . Disposições sobre anônimos: O sujeito ordinário na
história, na sociologia e na mídia.
REVISTA FRONTEIRAS (ONLINE), v. 20, p. 67-75, 2018. Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/artic l e / v i e w File/fem.2018.201.06/60746245
- SERELLE, M. V.. O culturalismo conservador em Narcos.
COMUNICACAO, MIDIA E
CONSUMO (ONLINE), v. 15, p.
118, 2018. Disponível: http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/1495/pdf
- HOOPER, SILVANA SEABRA.
Media, Cinema and Modernization in Brazil: The Case of
Carmen Miranda and Mazzaropi. Global Media Journal, v. 16, p.
1-6, 2018. Disponível em:
http://www.globalmediajournal.com/open-access/media-cinema-a-moderniza-on-in-brazilthe-case-of
-carmen-miranda-and-mazzaropi.p
hp?aid=86931&view=mobile
- OLIVEIRA, Caio Cesar G;
PIRES, T. M. C. C. Para além do
#FORADILMA: Atores, estratégias e discursos políticos conservadores no Twitter durante a
manifestação de 13 de março de
2016. Eptic On-Line (UFS), v. 20,
p. 142-163, 2018. Disponível em:
https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/9636
- MENDES, C. M.. Semiótica
Discursiva e Comunicação: questões sobre linguagem, texto e
interação. ESTUDOS SEMIÓTICOS (USP), 2018. (Artigo aceito
para a publicação)
- SENA, E. C. C.; SANTOS, J. M. .
Utopia no fim do homem soviético. In Texto (UFRGS. Online),
2018. (Artigo aceito para publicação)

