
Resultado da seleção – Artigos aprovados no 10º Encontro de 
Pesquisa em Comunicação

A equipe  do 10º  Encontro de Pesquisa  em Comunicação  divulga,  abaixo,  a  relação  de
artigos aprovados nos Grupos de Trabalho do evento, listados em ordem alfabética. Informamos
que alguns trabalhos foram transferidos de GT devido à adequação temática. 

Em alguns dias, os(as) autores(as) receberão, por e-mail, a carta de aceite, bem como o
artigo a ser relatado durante as apresentações.

Comunicação e Consumo

Trabalho aprovado Autor(es)

A mudança institucional no setor tabageiro: um olhar 
sobre a propaganda de cigarros

Carlos Jaelso Albanese Chaves
Carolina Schlumberger
Ana Barbosa de Souza

As relações de consumo pensadas sob o olhar da 
antropofagia Elisa Maranho
A tensionalidade das marcas como alternativa 
comunicacional ao endosso nos processos de consumo: 
um estudo de caso da campanha “Detector de Corrupção”
do Reclame Aqui

Letícia Salem Herrmann Lima
Joseane Amélia Pereira da Silva

A utilização de digital influencer como estratégia de brand 
contente e mídia espontânea na campanha “My Game My
Name” da organização americana “Wonder Woman Tech”

Letícia Salem Herrmann Lima
Mirella de Deus Almeida

“Cachorros são como pessoas”: o antropomorfismo no 
mercado de ração canina

Fernanda Passos Martins
Bruna Louise Salvaro Stenger
Isabelle Lorrana Simongini
Letícia Camargo
Murilo Weber Filho

Comunicação e relacionamento: análise das estratégias 
de comunicação sob a ótica do público gamer

Antônio Gervásio Lopes Neto
Fernanda Ferreira Cruz da Silva
Davi de Castro Rocha

Era uma vez, mas não era bem assim: as semelhanças e 
diferenças entre as narrativas “A Bela Adormecida” e 
“Malévola”

Marina Eing Barbosa
Adriana Stela Bassini Edral

Inovação, comunicação e o pensar empreendedor: grupo 
de jovens ABBA

Lucas Matsumura
Gabriel Lyra Ribeiro
Victor Finkler Lachowski

Práticas de metalinguagem na narrativa da ficção seriava 
televisiva “Jane, the Virgin”

Jéssica Pinheiro
Rafael Jose Bona

Publicidade, adaptação e transmídia na composição da 
narrativa do cinema infantil brasileiro no final da década 
de 1980 Rafael Jose Bona
O amor é maior que o medo: percurso gerativo de sentido
na propaganda do hospital de amor

Lucas Pereira de Souza
Ana Paula Donaton Ribeiro

O Harleyros em Curitiba: traços culturais, hábitos de 
consumo e conflitos de gênero

Àlan Recheleto
Clara Colla Bernardes
François Bénétullière
Victoria Santos Spengler

O uso de “product placement” na narrativa seriada: as 
marcas presentes em “House of Cards”

Camila Homem Colares
Larissa Schlögl



Signo, sangue e sincretismo: aproximações entre Zé do 
Caixão e Exu da mitologia da Umbanda

Eduardo Martins Zimermann Camargo

Comunicação e Gênero

Trabalho aprovado Autor(es)
Abuso no ônibus: análise de enquadramento noticioso de
assédio sexual no transporte coletivo na Gazeta do Povo

Vivian Teixeira de Faria
Aléxia Silva Saraiva

A lenda de Mulan: os possíveis ruídos Queer no longa-
metragem da Walt Disney

Romão Matheus Neto
Iris Yae Tomita

Deixa ela trabalhar! Repercussão da campanha lançada 
por mulheres jornalistas no Facebook por igualdade de 
gênero nas relações de trabalho

Giselle Camargo
Bruno Mendonça

Elas por elas - Africanidade na beleza das celebridades 
na visão das mulheres negras brasileiras

Alexsandra Souza
Laura Seligman     

Empoderamento feminino e representatividade LGBTQ+: 
uma análise da narrativa seriada Once Upon a Time

Elisa Maria Chiarello
Lorraine Dias

Estudos de recepção que articulam identidade e gênero: 
análise do GT de recepção da Compós desde 2010

Larissa Drabeski
Joana Gall
Valquiria Michela John

Intersecções entre masculinidade, futebol e fanpages Elyson Richard Gums
Mulheres negras: grupo no Facebook como ferramenta de
valorização e afirmação da identidade da mulher negra Ana Luísa Pereira
Pesquisa da pesquisa: passos iniciais para uma pesquisa 
sobre comunicação, gênero e infância Luiza Guimarães
Pulsões voyeus e exibicionista no contemporâneo: um 
debate acerca das pulsões

Mariana da Silva Valente
Everly Pegoraro

Representação da mulher latina nas séries originais 
Netflix: reforços e rupturas de estereótipos

Caroline Kuviatkoski de Barros
Regiane Regina Ribeiro

Semiótica e vídeoclipe: os símbolos em Animals
Sabrina Ferrari da Silva 
Nincia Cecilia Ribas Borges Teixeira

Violência contra a mulher- incidências e tratamentos 
dados por portais de notícias no interior do Paraná

Graziela Bianchi
Naiara Namma Perdigão Persegona

Visibilizar o invisível: um diálogo acerca dos feminicídios 
na mídia brasileira

Kamilla Cristina da Cunha Santos
Ângela Teixeira de Moraes

Comunicação e Sociedade

Trabalho aprovado Autor(es)

A imagem como ponte entre a língua de sinais e a língua 
escrita na obra "Carta da terra para crianças: um novo 
olhar - O filme"

Derliz Hong Hung Moreno
Sônia Inês Vendrame
Rosani Borba
Anne Carolina Festucci
Nadjanara Ana Basso Morás

Alimentação, consumo e cultura: uma análise preliminar 
da Casa da Videira

Arthur C. Franco
José Carlos Fernandes

A metapesquisa em comunicação: sobre a representação 
do trabalho doméstico nas publicações acadêmicas Louize Nascimento
A utilização de vídeos escolares no YouTube: um 
proposta de metodologia e análise

Romer Mottinha Santos
Elson Faxina

Comunicação e educação ambiental: uma experiência de Danielle Scheffemeier Mei



trabalho com adolescentes e jovens
Cotidiano e recepção no meio rural: um estudo 
etnográfico entre agricultores familiares goianos

Gilmara Roberto Moreira
Nélia Rodrigues Del Bianco

Cultura Participativa e User-Generated Content no 
Youtube: uma análise do caso "pílula do câncer" Gabriel Spenassatto
Dispositivos Prefs: a configuração de um espaço 
interacional entre atores e instituição nas redes sociais 
digitais Eduardo Covalesky Dias
e-Sports: um panorama dos estudos sobre esportes 
eletrônicos nos cursos de pós-graduação em 
comunicação na região Sul do Brasil Fabia Ioscote
Estética urbanista e periférica nos videoclipes de 
Fernanda Abreu Roger Luiz Pereira da Silva
Jornalismo literário em ambiente digital: os recursos 
multimídia como forma de enriquecer a narrativa Cíntia Silva da Conceição
Olhares sobre o ensino da comunicação: os princípios de 
reflexão e refração à luz dos conhecimentos teóricos na 
prática comunicacional Sarah Hiratsuka Rezende
Personagem popular: o interesse do cinema pela 
profissão e o profissional do jornalismo João Victor Zabot Quartiero
Quatro meses sem Marielle Franco: a violência em 
comentários sobre a execução da vereadora na rede 
social Facebook Rafaela Sinderski

Crítica de Mídia

Trabalho aprovado Autor(es)
As narrativas sobre a questão social: uma reflexão sobre 
a prática educomunicativa. Wellington Nardes

Caso Zodíaco: narrativas e critérios de noticiabilidade no 
jornalismo sensacionalista

Gisele Krodel Rech
Karina Zanyck
Silvia Valim

Direito à imagem: ver e ser visto no cinema negro Vinícius Alves de Oliveira
Empresas jornalísticas e as mídias digitais: um 
mapeamento nos cibermeios noticiosos de Campo 
Grande

Ana Barbosa de Souza
Daniela Cristiane Ota
Aline de Oliveira Silva

Entre o diálogo e a desconfiança: a crítica da recepção 
sobre o reposicionamento da Skol

Filipe Bordinhão dos Santos
Nathalia Akemi Lara Haida

Escrevendo na história: os comentários na plataforma 
youtube da primeira partida transmitida na Plaforma.

Thiago A. Caminada
Danilo V. Andrade 

Interação e seus desdobramentos teóricos no jornalismo 
digital Keyse Caldeira de Aquino Macedo
Mídia Sofista: As aproximações entre Filosofia e 
Jornalismo - Um estudo do jornal da Band Rubem Silva
“Monitor da Doutrinação” e o distanciamento do modelo 
de jornalismo objetivo Aline D’Avila
Opinião pública – a desaprovação de Rafael Greca na 
Prefeitura de Curitiba Mariana Figueiredo
O porte nobre de Fernanda: análise de enquadramento 
da cobertura midiática do assassino de uma mulher em 
situação de rua no Rio de Janeiro Luciane Leopoldo Belin
Os sentidos da nitidez: análise da profundidade de campo Gustavo Minho Nakao



em Amores Imaginários
O uso de affordances em aplicativos de notícias: um 
panorama dos principais apps brasileiros Erivelto Diego do Amarante
Simulacros na publicidade: uma análise dos anúncios da 
coca-cola e dos sucos del valle

Marcos Bernardes, Murilo Scoz, Célio 
Teodorico dos Santos, Guilherme Sauthier

Mídia, Democracia e Eleições

Trabalho aprovado Autor(es)
Análise da cobertura internacional dos portais Folha de 
São Paulo e O Globo na editoria ‘mundo’

Marina Michelis
Camilla Quesada Tavares

As novas tendências midiáticas para a gestão pública: o 
caso do aplicativo institucional Câmara Participativa

Marco José de Souza Almeida
Luiz Ademir de Oliveira

As possibilidades e limitações do Facebook como esfera 
de interações democráticas

Fernanda Cavassana de Carvalho
Vitor Matheus Beira Machado

Caiu na rede é voto: uma análise da campanha de Márlon
Reis, no Facebook, para governador do Tocantins na 
eleição suplementar de 2018

Carlos Oliveira Santos
Leocândido Silva Santos

E-cidadania: o Senado quer sua opinião. Quer mesmo? Tadeu Sposito do Amaral
Estratégia de comunicação e transparência 
governamental em redes sociais digitais: um estudo 
exploratório do Facebook e do Twitter do ministério da 
transparência, fiscalização e Controladoria-Geral da 
União (CGU) Andressa Butture Kniess
Eu quero votar para presidente: uma análise de 
enquadramento de editoriais sobre o movimento por 
eleições diretas no Brasil em 2017 Renato Sordi Tolentino da Silva
O tema da transparência nos posts de Facebook dos 
candidatos à prefeitura de Curitiba em 2016

João Guilherme Frey
Yachan Pinsag

Personalismo, o discurso do “não político” e a estratégia 
da renovação: uma análise da comunicação eleitoral no 
Facebook em casos de sucesso nas eleições de 2016 Rafael Rocha
Política no YouTube: observação e análise dos conteúdos
“em alta” na plataforma de vídeos Nilton Cesar Monastier Kleina
Quais os conceitos de deputado estadual, oposição e 
situação nas páginas dos jornais rondonienses em 1983? Vinicius Rodrigues Dias
Temas de pré campanha no Facebook: o caso dos 
candidatos ao governo do paraná Cida Borghetti e 
Ratinho Júnior

Daniela Neves
Juliane Lima
Kelwin Cardoso

Transparência digital aplicada ao Poder Judiciario: um 
levantamento dos mecanismos de transparência do 
Conselho Nacional de Justiça André Felipe Schlindwein

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para enpecomufpr@gmail.com.

Comissão Organizadora do 10º Enpecom
Prof. Dra. Carla Rizzotto
Prof. Dra. Kelly Prudencio
Prof. Dr. Maurício Liesen

Curitiba, 22 de agosto de 2018.
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