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Grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura 
 
Líder do grupo: Eula D.T.Cabral 

Pesquisadoras sêniors: Eula Cabral, Denise Trindade e Cláudia Galhardi. 

Membros do grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura 
Direito à Comunicação 
- Lúcia 
- Karen 
- Carolina 
- Maria Eduarda 
- Danielle 
- Thainá 
- Landa 
- Juliana 

Direito à Cultura 
- Isabela 
- Karen Kristien 
- Mariana 
- Ana 
- Lana Mayer 
- Anderson 
- Marilda 
- Luana 

Direito à Informação 
- Bárbara 
- Renata 
- Cíntia 
- Madalena 
- Maria Byington 
- Lucas 

ATENÇÃO 
Todos os membros do grupo precisam ATUALIZAR  
Currículo lattes 
 - Formação 
 - Publicações 
 - Participação e organização de eventos 
 - Atividades científicas 
 - Atividades técnicas 
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I. Projetos de pesquisa do GRUPO 

1.1. Concentração midiática diante da democratização da comunicação e da diver-
sidade cultural: análise das estratégias dos grandes conglomerados 
Objetivo “analisar a concentração da mídia no Brasil e a importância da comunicação e da 
cultura como direitos humanos, verificando as estratégias dos conglomerados, o papel do 
governo e demandas das organizações sociais que defendem a democratização da co-
municação e a diversidade cultural”.  
Bolsistas: Danielle e Carolina (PIC) 

1.2. Políticas Culturais e contemporaneidade: criação de um centro de referência e 
de estudos em Política Culturais 2016-2020 
Objetivo “construir um Centro de Referência e de Estudos em Políticas Culturais, disponi-
bilizando as informações através de um repositório próprio hospedado no portal da Fun-
dação Casa de Rui Barbosa com o objetivo de ampliar o acesso aos diversos estudos 
existentes”. 
Bolsistas: Isabela e Anderson (PIC) e Mariana (PIPC) 

1.3. Cultura, Comunicação e Informação na era digital 
O objetivo é mostrar como a cultura, a comunicação e a informação são encaradas pela 
sociedade, políticos e empresários na era digital. Leva-se em consideração as questões 
sociais, culturais, políticas, econômicas e tecnológicas, verificando-se como vem sendo 
tratado o tema pela ciência, pelo empresariado e pelo governo a partir de pesquisas bibli-
ográficas, documentais, entrevistas e estudos de casos. 

É importante levar em consideração um dos projetos do grupo no desenvol-

vimento de sua pesquisa individual. 
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II - Relatórios e apresentações na FCRB 

2.1. Relatórios parciais (ago.2020 a jan.2021) 

2.1.1. Concentração midiática diante da democratização da comunicação e da di-
versidade cultural: análise das estratégias dos grandes conglomerados 
 Danielle Furlani (CNPq - PIC) 
 Karen Rodrigues 
 Juliana Meneses 

2.1.2. Políticas Culturais e contemporaneidade: criação de um centro de referência e 
de estudos em Política Culturais 2016-2020 
 Anderson Albérico (FCRB - PIC)     
Isabela de Freitas (FCRB - PIC) 

Envio para euladtcpesquisa@gmail.com 
Dia 15/01/2021 
Modelo enviado em agosto/setembro de 2020. 

2.2. Apresentações online 

15ª Jornada de Iniciação Científica 
A Jornada ocorrerá online, na semana de 8 a 12 de março, na parte da tarde (a 
princípio). 
Os resumos devem ser encaminhados para o Comitê até o dia 22 de fevereiro de 2021, 
para o email pic@rb.gov.br.  
 
Entregar para Eula Cabral ler e corrigir - 15 de fevereiro de 2021 

O Comitê oferece 2 possibilidades de apresentação: 
1)  os alunos apresentam ao vivo, com o tempo de até 10 minutos; será possível apresen-
tar imagens ou power point (que devem ser enviados ao Comitê com 24 horas de antece-
dência); 
ou 
2) os alunos farão a sua apresentação em vídeo (máximo de 10 minutos) e encaminharão 
para o Comitê até 48 horas do dia da Jornada; quem optar por este formato, deverá estar 
presente ao vivo, para responder às perguntas do avaliador externo; o vídeo deverá ser 
submetido ao orientador antes de se encaminhado para o Comitê; 

O evento não será transmitido e deverá acontecer pela plataforma Meet. 

Trabalharemos com um modelo para o Resumo escrito e para a apresentação. 
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III - Reuniões 

 

Enviar para euladtcpesquisa@gmail.com 

  

Dias e horários disponíveis para as reuniões. 

Quinta-feira às 14h 

Sexta-feira às 15h 

 Serão em grupo 

- Em algumas reuniões haverá análise de obras científicas de autores das áreas de Co-

municação, Informação e Cultura (ver tópico Leituras e Fichamentos). 

- Reuniões no Google Meet 
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IV - Leituras e Fichamentos 

TODOS devem fazer leituras e fichamentos de artigos científicos.  

Em algumas reuniões abertas serão analisados em grupo, além das leituras individualiza-

das.  

 

É importante seguir o modelo do Fichamento. 

Por favor, enviem propostas de artigos para euladtcpesquisa@gmail.com 

Lembrem-se que já temos agendado: 

- Dia 12/02/2021 (sexta-feira - 15h às 17h) - 
Cultura e sociedade, de Raymond Williams. A obra completa está disponível em https://
mega.nz/folder/FcJjTbpK#gaZh5I662dhcZFSvZSJYCQ 

Abriremos o evento para o público. 
 

Eula Cabral enviará a apresentação para vocês antes olharem e se familiarizarem. 

Todos deverão fazer seus fichamentos e trazer contribuições sobre o tema. 

Responsáveis pela transmissão: Danielle, Renata e Thainá 

- Dia 19/02/2021 (sexta-feira - 15h às 17h) - 
Mídia, Poder e Contrapoder - da concentração monopólica à democratização da in-
formação, de Dênis de Moraes - https://b-ok.lat/book/11013365/4f9402  

Abriremos o evento para o público. 
 

Eula Cabral enviará a apresentação para vocês antes olharem e se familiarizarem. 

Todos deverão fazer seus fichamentos e trazer contribuições sobre o tema. 

Responsáveis pela transmissão: Danielle, Renata, Thainá, Carolina e Isabela. 
 

Carolina e Isabela vejam o Manual e tirem dúvidas com Danielle, Renata e Thainá. 

Danielle, Renata e Thainá, por favor, treinem as meninas. 

CABRAL, Eula D.T., SANTOS, Renata M. B. dos. Manual para transmissões de even-
tos online do grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da 
Cultura. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc/pes-
quisas 

https://mega.nz/folder/FcJjTbpK%23gaZh5I662dhcZFSvZSJYCQ
https://mega.nz/folder/FcJjTbpK%23gaZh5I662dhcZFSvZSJYCQ
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MODELO DO FICHAMENTO 
- Resumo do texto (em um parágrafo) 
- Quem é o autor 
- O que é a obra e como está dividida 
- Conceitos 
- Autores mencionados 
- Partes principais do texto (colocar entre aspas, na íntegra, e o número da página) 
- Suas considerações 
Enviar para o email euladtcpesquisa@gmail.com 

Cada membro do grupo ficará responsável pela apresentação da obra, sob a supervisão 

da coordenadora do grupo, Eula D.T.Cabral, e de Denise Trindade e Cláudia Galhardi. 

MARÇO 
Data: 12 de março de 2021 (sexta-feira) 
Horário: 15h às 17h 
Obra: 
Responsável: Denise Trindade 

ABRIL 
Data: 16 de abril de 2021 (sexta-feira) 
Horário: 15h às 17h 
Obra: 
Responsável: Cláudia Galhardi 

MAIO 
Data: 14 de maio de 2021 (sexta-feira) 
Horário: 15h às 17h 
Obra: 
Responsável: Ana Torrezan 

JUNHO 
Data: 25 de junho de 2021 (sexta-feira) 
Horário: 15h às 17h 
Obra: 
Responsável: Renata 



JULHO 
Data: 16 de julho de 2021 (sexta-feira) 
Horário: 15h às 17h 
Obra: 
Responsável: Mariana 

Propostas: 

Vejam nossa biblioteca - https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc/contato 

Cibercultura, de Pierre Lévy - https://elivros.love/livro/baixar-cibercultura-pierre-levy-epub-pdf-
mobi-ou-ler-online 

As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática, de Pierre Lévy - 
https://elivros.love/livro/baixar-as-tecnologias-da-inteligencia-pierre-levy-epub-pdf-mobi-ou-ler-on-
line 

O que é o virtual - Pierre Lévy - https://issuu.com/midia8/docs/o_que__o_virtual_-_pierre_lvy 

Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman - https://elivros.love/livro/baixar-livro-modernidade-li-
quida-zygmunt-bauman-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online 

Os Meios de Comunicação Como Extensões do Homem 
Marshall McLuhan - https://elivros.love/categoria/didaticos/3 

 Redes sociais na internet (Raquel Recuero) - https://issuu.com/midia8/docs/socialmedia  

Direitos do homem, imprensa e poder (Isabel Morgado) - http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/mor-
gado-direitos-homem.pdf 

Direitos humanos na mídia comunitária (UNESCO) - http://unesdoc.unesco.org/images/
0018/001841/184194por.pdf 

A cultura no plural - Michel de Certeau - no nosso drive 

Políticas culturales en América Latina - Canclini - no nosso drive 

Monopólios digitais: concentração e diversidade na Internet - https://intervozes.org.br/publicacoes/
monopolios-digitais-concentracao-e-diversidade-na-internet/ 

Fake News: como as plataformas enfrentam a desinformação - https://intervozes.org.br/publicaco-
es/fake-news-como-as-plataformas-enfrentam-a-desinformacao/ 

Direito à comunicação: contribuições para a definição de um conceito - https://www2.faac.unesp.-
br/comunicacaomidiatica/index.php/CM/article/view/176 

A COMUNICAÇÃO COMO DIREITO HUMANO: Um Conceito em Construção - http://www.dh-
net.org.br/direitos/textos/midia/gomes_comunicacao_como_dh.pdf 

 

https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc/contato
https://elivros.love/livro/baixar-cibercultura-pierre-levy-epub-pdf-mobi-ou-ler-online
https://elivros.love/livro/baixar-cibercultura-pierre-levy-epub-pdf-mobi-ou-ler-online
https://elivros.love/livro/baixar-livro-modernidade-liquida-zygmunt-bauman-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online
https://elivros.love/livro/baixar-livro-modernidade-liquida-zygmunt-bauman-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online
https://elivros.love/livro/baixar-livro-modernidade-liquida-zygmunt-bauman-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online
https://elivros.love/categoria/didaticos/3
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184194por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184194por.pdf
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V - Publicações 

5.1. Fichamentos de artigos científicos em podcasts no canal de podcasts do grupo 
- Sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura 

Manual de podcasts 

CABRAL, Eula D.T., RODRIGUES, Karen, MENESES, Juliana, RODRIGUES, 
Danielle. Manual de Podcasts. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em https://pesquisaicf-
crb.wixsite.com/epcc/pesquisas 

Vídeo - https://youtu.be/OYG0GzOStlQ  

Procedimentos 
1. Ler e fazer o fichamento do capítulo 
2. Fazer o roteiro 
3. Enviar para Eula Cabral corrigir 
4. Corrigido, gravar e publicar 

Monitoria dos podcasts: Danielle Rodrigues 

RESPONSÁVEIS pela publicação dos podcasts: 

FEVEREIRO 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 05/02/2021 
Data de publicação do podcast: 07/02/2021 
Responsável: Danielle 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 08/02/2021 
Data de publicação do podcast: 10/02/2021 
Responsável: Karen 

https://e4e47cdb-2958-4c86-b975-30657abd4737.filesusr.com/ugd/ad71bb_4bf3012c0b8444779d9f63092f312cbe.pdf
https://youtu.be/OYG0GzOStlQ
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- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 12/02/2021 
Data de publicação do podcast: 14/02/2021 
Responsável: Juliana 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 15/02/2021 
Data de publicação do podcast: 17/02/2021 
Responsável: Luana 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 19/02/2021 
Data de publicação do podcast: 21/02/2021 
Responsável: Maria Eduarda 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 22/02/2021 
Data de publicação do podcast: 24/02/2021 
Responsável: Marilda 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 26/02/2021 
Data de publicação do podcast: 28/02/2021 
Responsável: Maria 

MARÇO 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 01/03/2021 
Data de publicação do podcast: 03/03/2021 
Responsável:Carolina 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 05/03/2021 
Data de publicação do podcast: 07/03/2021 
Responsável: Renata 
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- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 08/03/2021 
Data de publicação do podcast: 10/03/2021 
Responsável: Thainá 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 12/03/2021 
Data de publicação do podcast: 14/03/2021 
Responsável: Isabela 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 15/03/2021 
Data de publicação do podcast: 17/03/2021 
Responsável: Cíntia 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 19/03/2021 
Data de publicação do podcast: 21/03/2021 
Responsável: Mariana 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 22/03/2021 
Data de publicação do podcast: 24/03/2021 
Responsável: Anderson 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 26/03/2021 
Data de publicação do podcast: 28/03/2021 
Responsável: Ana Torrezan 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 29/03/2021 
Data de publicação do podcast: 31/03/2021 
Responsável: Karen Kristien 
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ABRIL 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 02/04/2021 
Data de publicação do podcast: 04/04/2021 
Responsável: Danielle 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 05/04/2021 
Data de publicação do podcast: 07/04/2021 
Responsável: Karen 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 09/04/2021 
Data de publicação do podcast: 11/04/2021 
Responsável: Juliana 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 12/04/2021 
Data de publicação do podcast: 14/04/2021 
Responsável: Lucas 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 16/04/2021 
Data de publicação do podcast: 18/04/2021 
Responsável: Luana 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 19/04/2021 
Data de publicação do podcast: 21/04/2021 
Responsável: Lana Mayer 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 23/04/2021 
Data de publicação do podcast: 25/04/2021 
Responsável: Maria Eduarda 
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- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 26/04/2021 
Data de publicação do podcast: 28/04/2021 
Responsável: Marilda 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 30/04/2021 
Data de publicação do podcast: 02/05/2021 
Responsável: Maria 

MAIO 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 30/04/2021 
Data de publicação do podcast: 02/05/2021 
Responsável: Bárbara 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 03/05/2021 
Data de publicação do podcast: 05/05/2021 
Responsável: Carolina 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 07/05/2021 
Data de publicação do podcast: 09/05/2021 
Responsável: Lúcia Novaes 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 10/05/2021 
Data de publicação do podcast: 12/05/2021 
Responsável: Renata 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 14/05/2021 
Data de publicação do podcast: 16/05/2021 
Responsável: Thainá 
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- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 17/05/2021 
Data de publicação do podcast: 19/05/2021 
Responsável: Isabela 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 21/05/2021 
Data de publicação do podcast: 23/05/2021 
Responsável: Cíntia 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 24/05/2021 
Data de publicação do podcast: 26/05/2021 
Responsável: Mariana 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 28/05/2021 
Data de publicação do podcast: 30/05/2021 
Responsável: Anderson 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 31/05/2021 
Data de publicação do podcast: 02/06/2021 
Responsável: Ana Torrezan 

JUNHO 
- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 31/05/2021 
Data de publicação do podcast: 02/06/2021 
Responsável: Karen Khristien 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 04/06/2021 
Data de publicação do podcast: 06/06/2021 
Responsável: Lucas 
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- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 07/06/2021 
Data de publicação do podcast: 09/06/2021 
Responsável: Lana 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 11/06/2021 
Data de publicação do podcast: 13/06/2021 
Responsável: Bárbara 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 14/06/2021 
Data de publicação do podcast: 16/06/2021 
Responsável: Lúcia Novaes 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 18/06/2021 
Data de publicação do podcast: 20/06/2021 
Responsável: Danielle 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 21/06/2021 
Data de publicação do podcast: 23/06/2021 
Responsável: Karen 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 25/06/2021 
Data de publicação do podcast: 27/06/2021 
Responsável: Juliana 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 28/06/2021 
Data de publicação do podcast: 30/06/2021 
Responsável: Luana 
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JULHO 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 02/07/2021 
Data de publicação do podcast: 04/07/2021 
Responsável: Isabela 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 05/07/2021 
Data de publicação do podcast: 07/07/2021 
Responsável: Mariana 

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 09/07/2021 
Data de publicação do podcast: 11/07/2021 
Responsável: Ana Torrezan  

- Texto a definir (da área Biblioteca do nosso site EPCC) 
Data de envio do Fichamento e do texto do roteiro do podcast para Eula 
corrigir: 12/07/2021 
Data de publicação do podcast: 14/07/2021 
Responsável: Karen Kristien 

5.2. Artigos para revistas científicas 

Verificar os periódicos científicos que estão com chamadas abertas e submeter artigos. 

 

Eula Cabral, Denise Trindade e Cláudia Galhardi poderão auxiliar vocês. 

Para quem está na Pós-graduação, verifique periódicos da área do seu curso e os que 

têm maior pontuação. 

 

Veja as regras dos periódicos (texto etc). 
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5.3. Artigos para dois ebooks do grupo com o resultado das pesquisas dos bolsistas e 
voluntários, além dos artigos dos palestrantes dos eventos que serão organizados pelo 
grupo. 

 
Ebooks 
1.Cultura, Comunicação e Informação 
Mestres e mestrandos - individuais 
Graduados e graduandos - em dupla 
Proposta - dia 5/3 
Versão 1 - dia 5/4 
Versão 2 - dia 5/5 
Versão final - dia 5/6  

2.Cultura, Comunicação e Informação 
Artigos individuais 
Proposta - dia 5/8 
Versão 1 - dia 5/9 
Versão 2 - dia 5/10 
Versão final - dia 5/11  

Eula Cabral deixou disponibilizado no nosso drive material sobre como escrever artigo 
científico, normas da ABNT etc. 

O(S) artigo(s) é/são o que vocês já começaram a escrever. Não precisa ser um assunto 

novo. Lembrem: vocês precisam fazer a relação com o projeto de pesquisa do grupo.  

** O artigo terá de 13 a 15 páginas, levando em consideração as Referências Bibliográfi-

cas. 

Formatação: Tamanho da página: A4, margens esquerda e superior - 3 cm; margens di-
reita e inferior - 2cm; citações diretas com mais de 3 linhas deverão ser escritas em corpo 
11, entrelinhamento simples, com recuo de 4 cm à esquerda; texto em Arial, corpo 12 e 
entrelinhamento 1,5 cm, alinhamento justificado; Título do artigo centralizado, em negrito, 
corpo 14; Autor (nome e sobrenome) em corpo 12, abaixo do título e alinhado à direita 
com nota de rodapé (corpo 10 com entrelinhamento simples) descrevendo o nome com-
pleto, o curso que faz hoje, que é membro do grupo de pesquisa Economia Política da 
Comunicação e da Cultura e o email.   
Após o nome, trabalhar com os tópicos: Introdução ou 
Apresentação; Desenvolvimento (colocar os tópicos de acordo com o tema do 
artigo); Considerações finais; e Referências bibliográficas. 
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5.4. Notas e matérias no site do grupo EPCC 

Todos devem publicar no nosso site matérias sobre Cultura, Informação e Comunicação. 

Se você ainda não escreve no site, envie email para euladtcpesquisa@gmail.com para 
encaminhar o convite do site para seu email para você ser editor do site. 

As matérias devem ser escritas no 
editor.wix.com 

1. Entrou na página  

2. Clicar em Ações do Site. E, em seguida, em Editar Site 

 

3. Entrando na página de EDIÇÃO, clicar na aba à esquerda na seta e ir à NOTÍCIAS 

 

mailto:euladtcpesquisa@gmail.com
http://editor.wix.com
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4. Entrando na página de EDIÇÃO de NOTÍCIAS,  clicar duas vezes em cima de uma ma-

téria. Quando aparecer GERENCIAR POSTS… 

 

5. Quando clicar em GERENCIAR POSTS, entrará em uma nova página.  

Clicar em CRIAR NOVO POST. 

 

6. Ao clicar em CRIAR NOVO POST, clique na área superior onde fica o nome e, se ain-

da, não tiver seu nome, registre-o. 
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7. Na área de TÍTULO - escrever o título (deve ter um verbo no presente) 

Na hora de escrever o texto, traga relação com outros links. 

Quando for colocar um link, clique na(s) palavra(s)  

Em seguida, clique na penúltima imagem à direita - vai aparecer a palavra LINK 

 

 

8. Vai aparecer uma tela onde você deverá registrar o link 

 

9. As palavras que estarão linkadas ficarão azul. Clique nessas palavras e mude a cor. 
 

 

 

Se quiser colocar imagem ou vídeo, vá na barra inferior e clique, seguindo os passos que 
serão solicitados. 
 
Em seguida, clicar em PUBLICAR. 
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VI - Apresentação dos resultados dos projetos em eventos nacionais e inter-
nacionais 

 - Verificar quais estarão abertos 

 - Organizar e submeter trabalho 

 - Fazer a inscrição 

 - Participar e apresentar trabalho 

 - Divulgar no nosso site EPCC e nas redes sociais 

VII - Organização e participação em eventos científicos 
 Serão realizados eventos científicos, em parceria com instituições de ensino e pesquisa, 

analisando as temáticas Cultura, Comunicação e Informação. Estão disponíveis em 

https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc/eventos  

Todos devem participar da organização do evento.  

- Inscrição 

- Email para os inscritos (na véspera do evento, relembrando) 

- Fotos 

- Envio dos certificados 

- Transmissão do evento 

- Peças de divulgação nas redes sociais e no Youtube 

Veja a lista dos eventos programados até JULHO de 2021. 

 

Lembrem que na Lista falta colocar outros eventos, como o lançamento dos dois ebo-
oks (será feito em parceria com a editora). Assim que estiver OK, colocaremos aqui no 

nosso site EPCC. 

Confira onde cada um estará participando como palestrante. 
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FEVEREIRO 
I Seminário Ciência, Cultura, Comunicação e Informação 
Encontro com autores de obras científicas 
Lançamento da obra "Panorama reflexivo da Cultura e da Comunicação" 
Palestrantes: organizadora e autores da obra 
Data: 04/02/2021 (quinta-feira) 
Horário: 18h 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/i-seminario-ciencia-cultura-co-
municacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

II Seminário Ciência, Cultura, Comunicação e Informação 
Encontro com autores de obras científicas 
Lançamento da obra "Comunicação, Cultura e Informação em perspectiva" 
Palestrantes: organizadora e autores da obra 
Data: 05/02/2021 (sexta-feira) 
Horário: 18h 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/ii-seminario-ciencia-cultura-co-
municacao-e-informacao-encontro-com-autores-de-obras-cientificas-1  
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

I Seminário de Pesquisas Científicas - Cultura e sociedade 
Análise da obra "Cultura e sociedade" de Raymond Williams 
Data: 12/02/2021 
Horário: 15h às 17h 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/i-seminario-de-pesquisas-cienti-
ficas--cultura-e-sociedade 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

II Seminário de Pesquisas Científicas - Mídia, Poder e Contrapoder 
Análise da obra "Mídia, Poder e Contrapoder - da concentração monopólica à de-
mocratização da informação" de Dênis de Moraes 
Data: 19/02/2021 
Horário: 15h às 17h 
Palestrante: Eula D.T.Cabral 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/ii-seminario-de-pesquisas-cien-
tificas--midia-poder-e-contrapoder 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

https://doity.com.br/i-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://doity.com.br/i-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://doity.com.br/i-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/ii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao-encontro-com-autores-de-obras-cientificas-1
https://doity.com.br/ii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao-encontro-com-autores-de-obras-cientificas-1
https://doity.com.br/ii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao-encontro-com-autores-de-obras-cientificas-1
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/i-seminario-de-pesquisas-cientificas--cultura-e-sociedade
https://doity.com.br/i-seminario-de-pesquisas-cientificas--cultura-e-sociedade
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/ii-seminario-de-pesquisas-cientificas--midia-poder-e-contrapoder
https://doity.com.br/ii-seminario-de-pesquisas-cientificas--midia-poder-e-contrapoder
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
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MARÇO 
III Seminário Ciência, Cultura, Comunicação e Informação 
Encontro com autores de obras científicas 
Data: 25/03/2021 
Horário: 18h às 20h 
Palestrante: Ana Luiza Coiro Moraes - organizadora e autora na obra TVs públicas: 
memórias de arquivos audiovisuais 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/ii-seminario-ciencia-cultura-co-
municacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

ABRIL 
IX Colóquio de Economia Política da Comunicação e da Cultura - 
“Pesquisas científicas sobre Cultura, Comunicação e Informação" 
Data: 28/04/2021 
Horário: 18h às 21h 
Palestrantes: Francisco Sierra Caballero (ULEPICC), Adilson Cabral (EMERGE/PPGMC 
- UFF), Eula D.T.Cabral (EPCC/PPGMA - FCRB) 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/ix-coloquio-de-economia-politi-
ca-da-comunicacao-e-da-cultura--pesquisas-cientificas-sobre-cultura-co 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

MAIO 
IV Seminário Ciência, Cultura, Comunicação e Informação 
Encontro com autores de obras científicas 
Data: 27/05/2021 
Horário: 18h às 20h 
É importante ESCOLHER o autor que será convidado. 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/iii-seminario-ciencia-cultura-
comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

JUNHO 
V Colóquio de Culturas Digitais - 
“Pesquisas e projetos sobre culturas digitais” 
Data: 07/06/2021 
Horário: 18h às 21h 
Palestrantes: Eula D.T.Cabral, Lúcia Novaes, Maria Byington, Luana Matos, Cíntia Freire 
e Thainá Queiróz. 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/v-coloquio-de-culturas-digitais--
pesquisas-e-projetos-sobre-culturas-digitais 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

https://doity.com.br/ii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://doity.com.br/ii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://doity.com.br/ii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/ix-coloquio-de-economia-politica-da-comunicacao-e-da-cultura--pesquisas-cientificas-sobre-cultura-co
https://doity.com.br/ix-coloquio-de-economia-politica-da-comunicacao-e-da-cultura--pesquisas-cientificas-sobre-cultura-co
https://doity.com.br/ix-coloquio-de-economia-politica-da-comunicacao-e-da-cultura--pesquisas-cientificas-sobre-cultura-co
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/iii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://doity.com.br/iii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://doity.com.br/iii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/v-coloquio-de-culturas-digitais--pesquisas-e-projetos-sobre-culturas-digitais
https://doity.com.br/v-coloquio-de-culturas-digitais--pesquisas-e-projetos-sobre-culturas-digitais
https://doity.com.br/v-coloquio-de-culturas-digitais--pesquisas-e-projetos-sobre-culturas-digitais
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
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III Seminário de Pesquisas em Cultura, Comunicação e Informação 
Data: 14/06/2021 
Horário: 18h às 21h 
Palestrantes: Eula D.T.Cabral, Danielle Rodrigues, Karen Rodrigues, Maria Eduarda 
Guedes, Juliana Celestino, Renata dos Santos e Lucas Machado. 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/iii-seminario-de-pesquisas-em-
cultura-comunicacao-e-informacao 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

IV Seminário de Pesquisas em Cultura, Comunicação e Informação 
Data: 21/06/2021 
Horário: 18h às 21h 
Palestrantes: Eula D.T.Cabral, Isabela de Freitas, Karen Kristien, Mariana Teixeira, Ana 
Torrezan, Anderson Ferreira e Carolina Magalhães 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/iv-seminario-de-pesquisas-em-
cultura-comunicacao-e-informacao 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

JULHO 
IV Seminário de Pesquisas Científicas em Memória e Acervos 
Data: 05/07/2021 
Horário: 18h às 21h 
Palestrantes: Eula D.T.Cabral, Lana Mayer, Bárbara, Marilda e os alunos da disciplina 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/ivseminario-de-pesquisas-cien-
tificas-em-memoria-e-acervos 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

V Seminário de Pesquisas Científicas em Memória e Acervos 
Data: 12/07/2021 
Horário: 18h às 21h 
Palestrantes: Eula D.T.Cabral e os alunos da disciplina 
Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/vseminario-de-pesquisas-cienti-
ficas-em-memoria-e-acervos 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

https://doity.com.br/iii-seminario-de-pesquisas-em-cultura-comunicacao-e-informacao
https://doity.com.br/iii-seminario-de-pesquisas-em-cultura-comunicacao-e-informacao
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/iv-seminario-de-pesquisas-em-cultura-comunicacao-e-informacao
https://doity.com.br/iv-seminario-de-pesquisas-em-cultura-comunicacao-e-informacao
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/ivseminario-de-pesquisas-cientificas-em-memoria-e-acervos
https://doity.com.br/ivseminario-de-pesquisas-cientificas-em-memoria-e-acervos
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/vseminario-de-pesquisas-cientificas-em-memoria-e-acervos
https://doity.com.br/vseminario-de-pesquisas-cientificas-em-memoria-e-acervos
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw


 

AGOSTO 
V Seminário Ciência, Cultura, Comunicação e Informação 
Encontro com autores de obras científicas 
Data: 19/08/2021 
Horário: 18h às 20h 
Palestrantes: DEFINIR

Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/v-seminario-ciencia-cultura-co-
municacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas  
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 
  

SETEMBRO 
IV Ciclo de Palestras "Paradigmas Culturais Hoje" 
Data: 23/09/2021 
Horário: 18h às 20h 
Palestrantes: DEFINIR

Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/iv-ciclo-de-palestras-paradig-
mas-culturais-hoje  
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

OUTUBRO 
VI Seminário Ciência, Cultura, Comunicação e Informação 
Encontro com autores de obras científicas 
Data: 28/10/2021 
Horário: 18h às 20h 
Palestrantes: DEFINIR

Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/vi-seminario-ciencia-cultura-
comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

NOVEMBRO 
VII Seminário Ciência, Cultura, Comunicação e Informação 
Encontro com autores de obras científicas 
Data: 18/11/2021 
Horário: 18h às 20h 
Palestrantes: DEFINIR

Inscrições (para garantir Certificado): https://doity.com.br/vii-seminario-ciencia-cultura-
comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas 
Local: Canal no Youtube EPCC Brasil 

https://doity.com.br/v-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas%C2%A0
https://doity.com.br/v-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas%C2%A0
https://doity.com.br/v-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas%C2%A0
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/iv-ciclo-de-palestras-paradigmas-culturais-hoje
https://doity.com.br/iv-ciclo-de-palestras-paradigmas-culturais-hoje
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/vi-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://doity.com.br/vi-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://doity.com.br/vi-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw
https://doity.com.br/vii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://doity.com.br/vii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://doity.com.br/vii-seminario-ciencia-cultura-comunicacao-e-informacao--encontro-com-autores-de-obras-cientificas
https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPTpr24THJx-hiw


 

 
 

 
VIII - Cinco mini-repositórios no OMEKA 

 Os bolsistas e voluntários do projeto “Políticas Culturais e contemporaneidade: criação de 

um centro de referência e de estudos em Política Culturais 2016-2020” estão organizando 

no OMEKA cinco mini-repositórios para manter cópia dos documentos científicos e legais 

sobre cultura que são disponibilizados na comunidade Centro de Referência de Políticas 

Culturais do Repositório Rui Barbosa de Informações Culturais (RUBI) da FCRB. 

Nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 o grupo pretende trazer uma cópia de todo o 

material que está na comunidade Centro de Referência de Políticas Culturais do RUBI 

para o OMEKA. A partir do mês de março serão depositados documentos no RUBI e no 

OMEKA, proporcionando à sociedade o maior acesso à documentação.  

Política Cultural Global (politicaculturalglobal.omeka.net) 

Produção científica sobre cultura (producaocientificacultura.omeka.net) 

Cultura nacional (culturanacional.omeka.net) 

Cultura regional (culturaregional.omeka.net) 

Cultura e sociedade civil (https://culturasociedadecivil.omeka.net/) 

IX - Site EPCC 

 O site EPCC (https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc) trabalha com informações, notícias 

e pesquisas sobre Comunicação, Cultura e Informação.  

Oferece à sociedade informações que são atualizadas diariamente, dando suporte às 

pesquisas realizadas pelo grupo e pela sociedade brasileira. 

- Publicar diariamente 

- Ver o passo a passo nas páginas anteriores 
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X - Canal de podcasts - Sobre Economia Política da Comunicação e da Cultu-
ra (https://open.spotify.com/show/4yJ9nyAbo9h1G0GLyDe8cw?si=Oa_e7neMQeeqz-
DZZsN_zUw) 

-  Fichamentos  

-  Roteiro 

-  Obras de autores das áreas de Comunicação, Informação e Cultura 

-  Calendário para todo(a)s - ver nas páginas anteriores 

-  Revisão: dois dias antes da publicação 

-  Publicação: quarta e domingo 

XI - Encontro com autores e análise de obra 

- Precisamos definir os nomes 

-  Coordenação e mediação: Eula D.T.Cabral 

-  Análise e debate da obra: dois membros do grupo (além da Eula) 

-  Definir obra e autor e quem fará dupla (e enviar o texto) 

-  Envio do nome do autor e do texto o mais rápido possível 

-  Transmissão e exibição: StreamYard e Youtube 
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XII - Aulas no Mestrado e atividades do grupo 

 Seminários de Projeto de Pesquisa - PPGMA/FCRB (abril a julho de 2021) 
 Aulas com Eula D.T.Cabral, Denise Trindade e Cláudia Galhardi 
 Eventos: organização, participação e palestras: grupo de pesquisa EPCC 

DISCIPLINA: SEMINÁRIOS DE PROJETO DE PESQUISA  
Profa. Dra. Eula D.T.Cabral 
Horário das aulas: 18h às 22h  

ABRIL 
05 - Ciência e senso comum. Pesquisa e pós-graduação. Área de CI - Dra. Eula D.T.Cabral 
07 - Projetos de Pesquisa - Dra. Eula D.T.Cabral 
12 - Projetos de Pesquisa; Lattes - Dra. Eula D.T.Cabral 
14 - Texto científico; Publicações - Dra. Eula D.T.Cabral 
19 - Eventos (Enancib, eventos da FCRB etc); Como fazer seminários - Dra. Eula D.T.Cabral 
26 - Como fazer seminários; FCRB - Dra. Eula D.T.Cabral 
28 - IX Colóquio de Economia Política da Comunicação e da Cultura - “Pesquisas científicas sobre Cultura, 
Comunicação e Informação" - Dra. Eula D.T.Cabral com pesquisadores convidados  

MAIO 
03 - Pesquisas e projetos sobre Cultura, Comunicação e Informação - Dra. Eula D.T.Cabral 
05 - Memória, Política e Artes - teorias, pesquisas e cotidiano - Dra. Denise Trindade 
10 - Memória, Política e Artes - teorias, pesquisas e cotidiano - Dra. Denise Trindade 
12 - Memória, Política e Artes - teorias, pesquisas e cotidiano - Dra. Denise Trindade 
17 - Pesquisas e projetos sobre Memória, política e artes - Dra. Eula D.T.Cabral 
19 - Tecnologias, memória e acervos - pesquisa, metodologia e produto - Dra. Cláudia Galhardi  
24 - Tecnologias, memória e acervos - pesquisa, metodologia e produto - Dra. Cláudia Galhardi  
26 - Tecnologias, memória e acervos - pesquisa, metodologia e produto - Dra. Cláudia Galhardi  
31 - Como usar a tecnologia nas pesquisas - Dra. Eula D.T.Cabral  

JUNHO 
07 - V Colóquio de Culturas Digitais - “Pesquisas e projetos sobre culturas digitais” - Dra. Eula D.T.Cabral 
com pesquisadores convidados 
14 - III Seminário de Pesquisas em Cultura, Comunicação e Informação - Dra. Eula D.T.Cabral com pesqui-
sadores convidados 
21 - IV Seminário de Pesquisas em Cultura, Comunicação e Informação - Dra. Eula D.T.Cabral com pes-
quisadores convidados 
28 - Pesquisas científicas e projetos em Memória e Acervos - Dra. Eula D.T.Cabral  

JULHO 
05 - IV Seminário de Pesquisas Científicas em Memória e Acervos - Dra. Eula D.T.Cabral com alunos da 
disciplina 
12 - V Seminário de Pesquisas Científicas em Memória e Acervos - Dra. Eula D.T.Cabral com alunos da 
disciplina 
19 - Avaliação final - Dra. Eula D.T.Cabral  
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Site EPCC - https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc 

 
Canal no Youtube - EPCC Brasil - https://www.youtube.com/channel/UC7niIPYHyPT-
pr24THJx-hiw 

Página no Facebook - EPCC - Economia Política da Comunicação e da Cultura - 
https://www.facebook.com/EPCC-Economia-Pol%C3%ADtica-da-Comunicação-e-da-Cul-
tura-103277717906193/?
pageid=103277717906193&ftentidentifier=131630225070942&padding=0 

Página no Instagram - EPCC.Brasil - https://www.instagram.com/epcc.brasil/ 

Canal de podcasts - Sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura -  
https://open.spotify.com/show/4yJ9nyAbo9h1G0GLyDe8cw?si=Oa_e7neMQeeqzDZZs-
N_zUw 

https://open.spotify.com/show/4yJ9nyAbo9h1G0GLyDe8cw?si=Oa_e7neMQeeqzDZZsN_zUw
https://open.spotify.com/show/4yJ9nyAbo9h1G0GLyDe8cw?si=Oa_e7neMQeeqzDZZsN_zUw

