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Biograﬁa contemporânea
O seminário “A emergência do biográfico:
imagens de si e do outro” é uma articulação entre
os programas de mestrado em Comunicação da PUC
Minas e de Artes da UFMG, com a participação dos
professores Mozahir Salomão Bruck, Eduardo de
Jesus e Mabe Bethônico.
Na contemporaneidade, o sujeito está em
evidência, o que alguns teóricos nomeiam de virada
subjetiva. Nesse contexto de subjetividades em extrema
visibilidade, como se colocam as biografias? Quais espaços
elas ocupam nos domínios da arte e da literatura?

Tomando essas questões e alimentados por
um conjunto de obras de natureza transdiciplinar, o
seminário irá refletir sobre a potência, a importância e as
características do gesto biográfico na contemporaneidade.
O seminário, de 15 horas/aula, ocorrerá às terças-feiras,
de 14h às 17h entre os dias 16 de setembro e 21 de
outubro, na UFMG e na PUC.

Mais informações em:

www.pucminas.br/pos/fca • www.eba.ufmg.br/pos
mestradofca@pucminas.br • ebapos@ufmg.br

Agenda

Disciplinas isoladas
Estão abertas, até 4 de agosto de 2014, as inscrições para as disciplinas isoladas, oferecidas pelo
Mestrado em Comunicação da PUC Minas para o
segundo semestre de 2014, e em 11 de agosto os
interessados deverão realizar a matrícula. As inscrições e matrículas poderão ser feitas na secretaria do mestrado, no horário de 9h às 11h e de
13h30 às 16h30.
Outras informações:

http://www.pucminas.br/pos/fca/index-padrao.php?pagina=4276

ECOMIG 2014

A prof. Dra. Fernanda Bruno, da
UFRJ, fará a abertura do VII Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
de MG (Ecomig), que será realizado na PUC Minas, dos dias 1º e
3 de outubro. Bruno fará uma palestra
sobre o tema geral do evento: “Megaeventos: entre os meios e as interações” e durante o evento
ofertará um mini-curso versando sobre vigilância, visibilidade e teoria ator-rede.
Outras informações:
http://ecomig2014.wordpress.com/inscricao/

FICA 13
Será realizado nos dias 1 e 2 de outubro
o II Festival de Arte e Cultura do Departamento
de Comunicação Social da PUC Minas – Fica 13.
Serão ofertadas atividades articuladas com as
disciplinas, como minicursos, oficinas, palestras
e mostras.
Os docentes e seus orientandos
interessados em coordenar alguma atividade
no Fica 13 têm até o dia 4 de agosto para
enviar suas propostas pelo e-mail cci@
pucminas.br. Trata-se de ótima oportunidade
para apresentar os objetos de estudo em curso
e dialogar com os participantes do evento,
colocando oconhecimento para circular.
O Fica 13 será realizado no campus
Coração Eucarístico. A programação é variada e
será divulgada em breve, assim como o endereço
para as inscrições dos alunos.
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Indicações

Por Pedro Vaz Perez
(Mestre pela PUC Minas)

Retrospectiva
Stanley Kubrick
Um dos cineastas mais cultuados
de todo o mundo, Stanley Kubrick
ganhará uma retrospectiva integral
de sua obra no Cine Humberto Mauro,
sala do Palácio das Artes, entre 8 e 28
de agosto. Oportunidade rara para ver
todos os seus 13 longas-metragens,
além de três curtas e de um documentário sobre o diretor, na tela grande e
em alta resolução (formato DCP). Destaque para a maratona de 35h diretas
com filmes de Kubrick, que abrirá a
programação. Veja a programação
completa no site do Palácio das Artes.
A entrada é gratuita, com direito a
filas quilométricas. Chegue cedo!

“A Divina Comédia”
por Salvador Dalí
BH recebe, até 17 de agosto, a exposição de mais de 100 gravuras e ilustrações criadas por Salvador Dalí para a
famosa obra do poeta Dante Alighieri.
São aquarelas, uma para cada poema,
que celebram os 700 anos de nascimento do autor de ‘A divina comédia’.
O material está disponível ao público
na Academia Mineira de Letras, com
entrada gratuita.

CD “Abaporu”
de Laura Lopes
Há pouco mais de um ano, a cantora mineira Laura Lopes lançou seu
primeiro álbum, intitulado “Abaporu”,
em diálogo com o famoso quadro de
Tarsila do Amaral. Destaque para as
belíssimas letras, verdadeiras poesias
musicadas, que percorrem toda a
obra, acompanhadas por paisagens
musicais bastante ricas. Participaram
da gravação diversos músicos da nova
cena mineira, como Thiakov, Rafael
Martini, Luiz Gabriel Lopes, entre
vários outros. O disco pode ser baixado gratuitamente no site da cantora:
www.lauralopes.art.br

Fique por dentro
Bancas de qualificação
Dia 11 de agosto (segunda-feira) é o prazo final para entrega dos volumes (dois
capítulos e introdução) das dissertações dos alunos do mestrado da turma
2013. As bancas serão realizadas entre os dias 1º e 5 de setembro.

Retorno do Prof. Mozahir à PUC

Após concluir o pós-doutorado na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do
Porto, em Portugal, Mozahir Salomão Bruck retorna neste semestre às atividades no Campus da PUC, onde leciona na Pós-Graduação em Comunicação e na
graduação em Jornalismo, além de ser secretário de Comunicação da Universidade. Em breve, PosCom dará mais detalhes da pesquisa do professor.

Nossa Produção

Profª. Teresinha Pires tem nova publicação
As professoras Dra. Teresinha Pires
(PUC-Minas) e Dra. Helcimara de Souza (UFMG) acabam de publicar o artigo “Eleciones Presidenciales en Brasil
– Transferência de prestigio ou eleciones desviados?”, en Foreign Affairs

Latinoamerica - Volumen 14, Número
3, p. 63-72. julio/septiembre 2014. A
publicação é organizada pelo Consejo
Mexicano de Assuntos Internacionales
(Conexi/Itam).

Mais um estágio pós-doutoral
é concluído no PPG-COM
A pesquisa pós-doutoral desenvolvida em 2013 pela Profa Dra. Maria Ângela Mattos, no Departamento de Estudios Socioculturales da Universidad
Jesuíta de Guadalajara/México, sob a
colaboração do Prof. Dr. Raúl Fuentes Navarro, diz respeito a um estudo
comparativo entre artigos publicados em periódicos brasileiros e mexicanos que abordam as interações
comunicacionais e/ou midiatizadas.
O corpus foi constituído por 20 artigos brasileiros e 14 mexicanos, publicados entre os anos 2000 e 2010,
ligados a seis áreas de interface com
a Comunicação: Sociabilidade, Media-

Expediente

ções Tecnológicas, Recepção, Arte e
Estética, Política, Teorias e Epistemologia. O estudo qualitativo analisa os
aportes teóricos dos artigos, apontando suas convergências e distinções,
bem como suas contribuições para
a constituição do capital teórico dos
processos interacionais. O resultado
parcial da pesquisa foi apresentado
na 4ª Conferência ICA América Latina, realizada na UNB/Brasília, em
março/2014, e publicado na revista
Culturas Midiáticas do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação da
Universidade Federal da Paraíba.
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