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Indicações

Novo Colegiado no Mestrado em Comunicação
Em 14 de agosto, foi nomeado pelo reitor da
PUC Minas, Prof. Dom Joaquim Giovani Mol
Guimarães, novo colegiado do Programa de Pós
Graduação Stricto Sensu em Comunicação
Social, da Faculdade de Comunicação e Artes.
Constituído agora pelos professores doutores
Mozahir Bruck e Maria Ângela Mattos, o
colegiado está sob a coordenação do Prof. Dr.
Eduardo de Jesus. Mestre em Comunicação pela
UFMG (2001) e Doutor em Artes pela ECA/USP
(2008), Eduardo de Jesus é professor na PUC
Minas desde 1999, tem pesquisas na área de
audiovisual, arte contemporânea e tecnologia.

Por Thiago Pereira
Mestre pela PUC Minas

Disco‐ ''Grace'' ‐ Jeff
Buckley
Em agosto, celebrou‐se,
discretamente, os vinte anos
de lançamento desta obra‐
prima. Tamanha discrição
não combina, em absoluto,
com o impacto, a força e a
influência que a música deste
cantor e guitarrista norte‐
americano possui,
especialmente em um mundo
de Radioheads e Coldplays
tão admirados pela nova
geração de audiófilos. Dono
de uma biografia meio triste‐
já que morreu muito cedo,
aos 31 anos‐ Buckley fez de
"Grace" seu disco de estreia e
sua obra definitiva e
definidora, conjugando uma
inflexão vocal incomum e
virtuose, letras
romanticamente imperdíveis
e guitarras por vezes sutis,
por vezes raivosas, mas
sempre inesquecíveis. Um
disco (e um artista) para
sempre.

Exposição Visões na
Coleção Ludwig
Pode ter sido apenas o
impacto inicial de uma
primeira visita. Pode ter sido
a chance que tive de entrar
em contato com obras de
alguns artistas que, muito
recentemente, me serviram
de corpus para minha
pesquisa de mestrado. Mas
ainda acredito que, apesar de
das questões pessoais, o tom
superlativo que a Exposição
"Visões na Coleção Ludwig"
me causou, alcançará a todos
que forem ao CCBB na Praça
da Liberdade até o dia 20 de
outubro. Ali estão algumas

Leia mais

VII ECOMIG
Do dia 1º ao dia 3 de Outubro, será realizado na
PUC Minas, no Campus Coração Eucarístico, o VII
Encontro dos Programas de Pós‐Graduação em
Comunicação Social de Minas Gerais, organizado
pelos discentes dos programas da PUC Minas,
UFMG e UFJF.
Leia mais

FICA13
Também em outubro, será realizado nos dias 2 e 3 o Fica13, Festival de Comunicação e Arte.
Em sua terceira edição, o festival é organizado pelo Departamento de Comunicação Social da
Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. A ideia é estimular a participação dos alunos
em atividades artístico‐culturais complementares, interdisciplinares e de extensão.
Leia mais

Nossa Produção
Cenários complexos inaugurais no jornalismo
O pós‐doutorado na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do
Porto, Portugal, rendeu a Mozahir Salomão Bruck ‐ e a toda a
comunidade acadêmica ‐ avanços importantes na articulação do
conceito de cenários complexos inaugurais.
Leia mais

http://portal.pucminas.br/pos/fca/informativo/poscom/informativo.php?codigo=863
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obras do acervo incrível do
casal alemão Peter e Irene
Ludwig. Da arte pop até o
neo‐expressionismo alemão,
prepare seus olhos para obras
de Warhol, Picasso, Richter e
Linchtenstein. Uma visita
obrigatória, imperdível.

Série de TV‐ The Big
Bang Theory
A série de TV norte‐
americana chega à sua oitava
temporada encantando
aqueles que, como eu, não
sabem mais viver sem os seus
adoráveis personagens. Numa
época em que as séries
televisivas ganham cada vez
mais dimensão importante no
entretenimento midiático,
com status que antes parecia
restrito ao cinema, como a
também imperdível True
Detective, TBBT me encanta
por seu humor inteligente,
seu carinho absurdo pela
cultura geek e pela
construção cuidadosa e
falsamente simplista de
figuras complexas como
Sheldon Cooper. Indico
também aos aficionados a
leitura de The Big Bang
Theory e a Filosofia de Dean
A. Kowalski, uma organização
de artigos que dissecam a
série com divertida densidade
acadêmica.
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Fique por dentro
Colóquio em Imagem e Sociabilidade
O Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade (GRIS), vinculado ao Departamento de
Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), completa 20 anos em
2014. Para celebrar, será realizado o III Colóquio em Imagem e Sociabilidade.
Leia mais

Mapeamento de obras audiovisuais em Joanesburgo
Na tentativa de traçar linhas de força entre os temas a serem abordados no Workshop de Teoria
e Crítica de Joanesburgo, realizado em julho em seis cidades africanas, foi feita uma seleção
de obras que construíssem diálogos com as bibliografias, autores e recortes que haviam sido
previamente discutidos na Summer Conversations, em São Paulo, realizado em janeiro deste
ano. Para agrupar os trabalhos e desenvolver esse recorte, que se constituirá em um dos
mapeamentos da Plataforma: VB (ferramenta online de pesquisa em arte, concebida para
operar paralelamente às ações da Associação Cultural Videobrasil), desenvolveu‐se a noção de
“avesso da imagem”.
Leia mais

Publicação de Artigos
Até 31 de setembro, a Revista Comunicação Midiática, do Programa de Pós‐Graduação em
Comunicação da Universidade Estadual Paulista (Unesp), recebe artigos para a edição janeiro‐
abril de 2015 (v.10, n.1).
Leia mais

Seminário de Semiótica e Comunicação
O Centro Internacional de Semiótica e Comunicação (Ciseco) realiza, de 22 a 26 de setembro,
em Japaratinga, no Estado de Alagoas, o seminário Dicotomia público/privado: estamos no
caminho certo? Na abertura, será feita uma homenagem ao filósofo e semiólogo argentino
Eliseo Verón, morto em abril deste ano. Mais informações sobre o seminário podem ser obtidas
no site www.ciseco.org.br.

Lançamentos
Celebridades no Século XXI: transformações no estatuto
da fama
Celebridades no Século XXI: transformações no estatuto da fama apresenta um conjunto de
artigos sobre a ascendência das celebridades no contexto social contemporâneo. Organizado
por João Freire Filho, Vera França, Lígia Lana e Paula Guimarães Simões, o livro foi publicado
em agosto passado. O prof. Dr. Márcio Serelle, do Programa de Pós‐Graduação da Comunicação
da PUC Minas, é autor do capítulo Inscrições de Che Guevara. Clique em "Leia Mais" para
conhecer o resumo do capítulo do professor Serelle.
Leia mais

Comunicação no Contexto das Organizações
O livro Propostas Conceituais para a Comunicação no Contexto das Organizações é organizado
pela prof. Dra. Ivone Oliveira, do mestrado de Comunicação PUC Minas, e Fábia Lima, da UFMG
http://portal.pucminas.br/pos/fca/informativo/poscom/informativo.php?codigo=863
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e ex‐aluna do nosso programa. O lançamento foi realizado em agosto, em Lima, no XII
Congresso da ALAIC (Associação Latino‐Americana de Investigadores de Comunicação). No
livro, 12 pesquisadores dão sua contribuição ao debate, apresentando ao leitor uma visão atual
e original sobre questões que permeiam o universo da comunicação organizacional. Dentre
eles, duas professoras da PUC Minas: Ana Luísa de Castro Almeida, do Programa de Mestrado
em Comunicação, e Maria Aparecida de Paula, da Faculdade de Comunicação e Artes e do
Instituto de Educação Continuada (IEC).

Expediente
POSCOM é um informativo produzido e editado pelo Colegiado do Programa de Pós‐Graduação
em Comunicação/FCA da PUC Minas.
Coordenador do Programa
Eduardo de Jesus
Membros do Colegiado
Mozahir Salomão Bruck
Maria Ângela Mattos
Bolsistas
Marlene Machado
Taísa Siqueira
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