
Grupo de estudos livres de leituras para ingresso na Pós-Graduação em 

Ciências da Comunicação da ECA-USP 

 

Olá! 

Meu nome é Simone Alves de Carvalho, sou graduada em relações públicas (ECA-

USP), mestre e doutora em Ciências da Comunicação (PPGCOM-USP), na área de 

pesquisa de Interfaces Sociais da Comunicação. Atualmente, sou docente na 

graduação e na pós-graduação lato sensu1 na área de Comunicação 

Esse grupo de estudos livres tem o propósito de discutir um texto diferente a cada 

encontro, dentre aqueles exigidos em processos seletivos anteriores do PPGCOM-

USP, para que os participantes consigam desenvolver suas estratégias pessoais de 

estudos para o ingresso no programa de pós-graduação stricto sensu2. 

Em nenhuma hipótese participar desse grupo de estudos é garantia do ingresso no 

programa. Saliento que essa atividade não contabiliza créditos acadêmicos3 e não 

está, de maneira alguma, oficialmente ligada ao programa. Ressalto também o 

caráter voluntário da atividade, não onerando os participantes. Alguns textos 

utilizados estarão disponíveis legal e gratuitamente na internet. 

 

Público-alvo: pessoas com graduação completa em qualquer área, que estejam 

estudando para entrar no Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Comunicação da ECA-USP (PPGCOM-USP), nos níveis de mestrado e doutorado. 

Limite de 30 vagas por encontro. 

 

Normas para participação: ter projeto de pesquisa voltado para as Ciências da 

Comunicação, pontualidade, assiduidade e participação ativa. 

 

Custos: a participação no grupo de estudos é gratuita, porém a eventual compra de 

livros e demais materiais de estudos é responsabilidade do participante. 

 

Encontros: os encontros são presenciais e a presença não é obrigatória, pois não 

oferecemos certificado de participação nem cobramos avaliações de aprendizado.  

                                                           
1
 Pós-graduação lato sensu compreende as especializações e MBAs. 

2
 Pós-graduação stricto sensu são os cursos de mestrado e doutorado acadêmico. 

3
 Na ECA-USP são contabilizados créditos obrigatórios para a composição do histórico escolar. 



Escolha das leituras: selecionadas com base nos últimos processos seletivos e 

estão sujeitas a mudanças de acordo com o edital 2019, com previsão para 

publicação em agosto de 2019. 

 

Comunicação: será feita através do WhatsApp, que deve ser utilizado estritamente 

para os objetivos e conteúdos estudados; seu uso inadequado será passível de 

desligamento do grupo virtual. As leituras e o eventual cancelamento/ troca de datas 

de algum encontro serão comunicados por esse meio. 

 

Local dos encontros: Zuraffa Espaço de Cultura e Artes (Cervejaria Zuraffa – R. 

Artur de Azevedo, 1902 – Pinheiros – próximo às estações Fradique Coutinho e 

Faria Lima da linha amarela). 

Dia: sexta-feira (as datas dependem da disponibilidade de espaço e podem ser 

alteradas mediante aviso prévio de até 72 horas). 

Horário: das 19h às 21h. 

 

Dinâmica dos encontros: os participantes devem ler previamente os textos, fazer 

anotações, correlações e perguntas. No dia do encontro, a docente fará uma 

explanação de 30 minutos sobre o(a) autor(a) e o texto e o restante do encontro será 

dedicado à discussão com os participantes. 

 

1º encontro: dia 18/01/2019 

Pauta:  

1) Apresentar o grupo de estudos livres; 

2) Redação sobre o projeto de pesquisa e objetivos acadêmicos; 

3) Diferenciações entre os programas do PPGCOM-USP; 

4) Funcionamento do PPGCOM-USP; 

5) Normas para ingresso no PPGCOM-USP; 

6) Projeto de pesquisa; 

7) Dicas de como ler um texto acadêmico; 

8) Estabelecimento de cronograma de leituras e discussões. 

 

  



Cronograma dos 16 encontros no ano de 2019 

Data* Atividades previstas** 

18/01 Apresentações do grupo de estudos livres 

01/02 Refeudalização revisitada: a destruição da democracia deliberativa 
Graham Murdock - v. 12 n. 2 (2018) 

15/02 Os modos de existência do gameplay: um exercício de aplicação com 
Cities: Skylines 
Suely Fragoso - v. 12 n. 2 (2018) 

08/03 Paradoxos da (des)possessão: capitalismo, ambivalências e dimensões 
mágicas do consumo na contemporaneidade 
Rose de Melo Rocha - v. 12 n. 2 (2018) 

22/03 Dos meios às mediações: 3 introduções 
Jesús Martín-Barbero - v. 12 n. 1 (2018) 

05/04 A teoria barberiana da comunicação 
Maria Immacolata Vassallo de Lopes - v. 12 n. 1 (2018) 

26/04 Estudos culturais latino-americanos e Jesús Martín-Barbero: mais 
afinidades do que disputas 
Ana Carolina Damboriarena Escosteguy - v. 12 n. 1 (2018) 

10/05 Os meios em Martín-Barbero: antes e depois das mediações 
Nilda Jacks, Daniela Schmitz - v. 12 n. 1 (2018) 

24/05 O fracasso da mídia em representar a classe trabalhadora: as explicações 
da produção de mídia e mais além 
David Hesmondhalgh - v. 11 n. 3 (2017)** 

07/06 Os lugares onde os estudos de audiência e os estudos de produção se 
encontram 
Vicki Mayer - v. 11 n. 3 (2017)** 

28/06 Ficção e resistência na cultura de arquivo 
Vera Lúcia Follain de Figueiredo - v. 11 n. 3 (2017)** 

26/07 Análise do acontecimento: possibilidades metodológicas 
Vera Veiga França, Suzana Cunha Lopes - v. 11 n. 3 (2017)** 

09/08 Livro 1** 

23/08 Livro 2** 

13/09 Livro 3** 

27/09 Livro 4** 

* As datas podem ser alteradas mediante aviso prévio de até 72 horas. 
** As leituras poderão ser alteradas para melhor se adequar ao edital de 2019, 
com publicação prevista para agosto. 

 

 


