
Boletim Pesquisa

I Jornada de Mídia e Literatura: narrativas em tempos de 

convergência

O evento foi coordenado pelos professores Marco Aurelio Reis (Unesa-RJ e Pesquisador do Programa de

Pesquisa Produtividade) e Cláudia de Albuquerque Thomé (UFJF), da faculdade de Comunicação, e buscou

debater a relação entre a produção jornalística e os demais campos culturais. O evento contou com a participação

de escritores e pesquisadores de Comunicação e Letras, promoveu o diálogo entre os estudos dos dois temas e

analisou as narrativas jornalísticas que vem surgindo, no contexto da convergência midiática.

Promovido pelo grupo Mídia e Literatura vinculado ao CNPq e, contando com o apoio da Pró-Reitoria de

Extensão da UFJF, a Jornada recebeu estudantes das diversas áreas abrangidas, ao longo dos dias 8 e 9 de

maio de 2017.

“Foi o primeiro evento do grupo de pesquisa, tendo o professor Marco Aurélio Reis (Unesa-RJ) como vice-líder, e

contando com pesquisadores da UFJF e de outras instituições, como a UFRJ, a Unesa-RJ e a UNISC.” comenta

Cláudia.

Carlos da Fonseca Nadais [Direito, ESTÁCIO SÃO

PAULO/SP]: artigo "O incidente da desconsideração

da personalidade juridica e suas peculiaridades",

publicado na revista Síntese de Direito Civil e

Processual Civil, ISSN 2179-166X, n. 107, maio/junho

de 2017, páginas 61 a 85.

Henrique de Oliveira Castro [Educação Física,

ESTÁCIO BRASÍLIA/DF] et al: artigo "Type of game

practiced in handball according to the positions of the

attackers: analysis of the Women’s World Handball

Championship 2015" publicado no International Journal

of Performance Analysis in Sport, Vol. 17, No. 3, 2017.

Disponível:

http://dx.doi.org/10.1080/24748668.2017.1345197

Luciano Procópio da Silva (docente) e Ana

Carolina Kreischer (aluna) [Ciências Biológicas,

UNESA/RJ]: artigo "Bioprospecção de bactérias

produtoras de biossurfactantes a partir de solo

contaminado por agrotóxicos" publicado na Revista

Eletrônica Estácio Saúde, Vol. 06, No. 01, 2017.

Disponível:

http://periodicos.estacio.br/index.php/saudesantacatari

na/article/viewFile/3640/1562

Marco Aurelio Reis [Jornalismo, UNESA/RJ]:

comunicações "Novas funções e competências no

rádio graças ao avanço das redes sociais digitais" e

"Jornalismo pós-industrial e o fim das atividades do

Jornal do Commercio do Rio de Janeiro", serão

apresentadas no Intercom 2017, em Curitiba, de 04 a

09 de setembro de 2017.

Maria de Fátima Alves São Pedro [Direito,

UNESA/RJ]: capítulo "A ecoética e o imperativo da

responsabilidade de Hans Jones no amparo ao meio

ambiente" no livro "Estudos em homenagem a André

Fontes: dignidade, direito e filosofia“.

Marilia de Sant’Anna Faria [Administração,

UNESA/RJ]: comunicação "Conflitos e vulnerabilidades

sócioambientais: trajetório do conflito na Vila de

Trindade-Parque Nacional da Serra da Bocaina -

Paraty (RJ)" apresentada no 6°. Simpósio de Gestão

Ambiental e Biodiversidade, no Rio de Janeiro, em 23

de junho de 2017.

Milena Cristina Aragão Ribeiro de Souza

[Psicologia, ESTÁCIO FASE/SE]: capítulo "A

Psicologia na formação continuada de coordenadores

pedagógicos: um relato de experiência" no livro

"Temas em debate".

Professora da UNESA, campus Nova Iguaçu, defende a primeira tese em cooperação internacional entre

Fiocruz e Universidade de Coimbra

No dia 26 de julho de 2017, foi defendida a primeira tese do Programa de Doutorado Internacional criado por um

convênio entre Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES) e a Fundação Oswaldo Cruz

(Fiocruz). A professora Flaviany Ribeiro da Silva (UNESA – Campus Nova Iguaçu) apresentou a pesquisa "O

enfrentamento à violência em escolas brasileiras e portuguesas: limites, impasses e possibilidades", orientada

pelas professoras doutoras Simone Gonçalves Assis e Ana Cristina Santos. A pesquisa discute questões sobre a

prevenção da violência nas escolas, fazendo uma análise comparada de experiências brasileiras e portuguesas.
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EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/7VE40d.

VOCÊ SABIA?

A importância de manter o Lattes atualizado.
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