
14º	Encontro	Nacional	de	Pesquisadores	em	Jornalismo	(SBPJor)	–	Comunicações	livres	
aceitas	
	

Adilson Rodrigues da Nobrega, Siria 
Mapurunga Bonfim 

Líder carismático ou diplomata: cobertura da mídia brasileira 
sobre atuação do papa Francisco na reaproximação EUA e 
Cuba 

Alciane Baccin, Maicon Kroth 
Radiomorfose no ecossistema móvel: mutações a passos 
lentos 

Alexandre Claser Elmi 
Leitura de jornalismo longform em ambientes digitais: 
considerações sobre propagabilidade 

Alexandre Zarate Maciel, Heitor Costa 
Lima da Rocha 

Revisando paradigmas: Livro-reportagem e o compromisso 
com uma visão jornalística mais plural da realidade 

Aline Grupillo Chagas Reis 
Tiro, porrada e bomba: o noticiário policial e a inserção do 
jornalista amador no telejornal 

Álvaro Larangeira 
Jornalismo de classe: por uma memória da gênese da 
imprensa operária feminina 

Amanda Souza de Miranda  
Hibridação no jornalismo especializado em saúde: 
resultados preliminares de uma experiência etnográfica 

Ana Carolina Kalume Maranhão, 
Daniel Gonçalves de Oliveira, Daniela 
Favaro Garrossini, Dianne Magalhães 
Viana 

Teoria e prática da leitura crítica dos meios: a utilização do 
agendamento e enquadramento no processo de 
impeachment 

Ana Carolina Vanderlei Cavalcanti 

Telejornalismo internacional em mobilidade: uma análise 
sobre o uso de celular pelo Jornal Nacional na Primavera 
Árabe 

Ana Maria Brambilla 
O conteúdo circulante nas redes sociais e a presença do 
jornalismo distorcida por bots humanos 

Ana Marta M. Flores Jornalismo de Inovação: um conceito múltiplo 
ANA Paula bornhausen da Silva 
BANDEIRA, Suzana Rozendo Bortoli 

TV Mulher após 30 anos: A comunicação da revista feminina 
com a telespectadora 

Anelise Schutz Dias 
Redução da maioridade penal no jornalismo de referência: 
uma análise das fontes acionadas 

Angela Ravazzolo 

Velhas práticas, novos saberes: os desafios e as 
possibilidades de atuação dos jornalistas como 
empreendedores 

Anna de Carvalho Cavalcanti, Cida 
Golin 

Jornalismo Cultural e Personalização: o acionamento do 
perito nas capas da revista Bravo! (1997-2013) 

Augusta Fehrmann Gern, Myrian Del 
Vecchio de Lima 

Jornalismo Ambiental nas salas de aula: um olhar sobre os 
currículos das universidades do sul do Brasil 

Boanerges Balbino Lopes Filho 
O ethos discursivo dos jornalistas em assessoria de 
imprensa 

Bruno Cavalcante Pereira 

Entre o Artifício e o Acaso nas fotografias noticiosas de 
conflitos: a Discursividade Visual nas imagens da guerra na 
Líbia 

Bruno César dos Santos 
Sincronizando o trânsito no dial do eixo Rio-São Paulo: CCR 
Nova Dutra e customização radiofônica 

Caio Cardoso Queiroz 
Jornalismo, esfera pública e a “blogosfera progressista” no 
Brasil 

Camila Lângaro Becker 
Comunicação e democracia: Reflexões sobre a legitimidade 
do jornalismo na era digital 

Carlito Costa 
Estamos todos juntos nisso? Deontologia profissional e o 
jornalismo feito por não jornalistas 



Carlos Andre Dominguez  Ethos, jornalismo e ambiente 

Carlos Eduardo Franciscato  
Desafios teóricos para pensar os estudos sobre jornalismo e 
tecnologia 

Carmen Regina Abreu Gonçalves 
Ditadura militar e Comissão Nacional da Verdade no 
discurso jornalístico 

Carolina Silva Costa, Mário Luiz 
Fernandes 

Análise crítica da narrativa: uma metodologia para análise de 
textos jornalísticos 

Catarina Schneider 
O silêncio como forma do dizer: um olhar discursivo sobre a 
imprensa e a epidemia de meningite na ditadura brasileira  

Chloé Leurquin 
A fala do subalterno silenciada na entrevista: meninas 
violentadas e os programas policiais 

Cilene Macedo 
Fotojornalismo e o funcionamento da/na mídia: uma análise 
da foto de JK publicada na revista O Cruzeiro 

Cintia Xavier, Afonso Verner 
Valores-notícia e internet: Um estudo exploratório sobre as 
notícias mais acessadas do portal aRede 

Clara Câmara 

Por uma análise do entretenimento na narrativa jornalística 
da política: caminhos possíveis a partir das aparições de 
Pixuleko na Folha de S. Paulo 

Clayton Silva Vidal  A peste e o castigo gay 

Criselli Montipó 
A referência à cidadania nas obras de Nelson Traquina 
sobre as Teorias do Jornalismo 

Cristiane Oliveira Reimberg O estresse no trabalho do jornalista 

Cândida de Oliveira 
Jornalismo e memória: potencialidades e intersecções 
teórico-conceituais 

Dairan Paul, Rogério Christofoletti 

Profissionais e amadores: uma abordagem teórica das 
virtudes, disputas éticas e confluências de valores no 
jornalismo 

Danilo Rothberg, Bibiana Alcântara 
Garrido 

As notícias e seus críticos: a complementaridade entre 
regulação e autorregulação como mecanismo de defesa 

Denise Cristina Ayres Gomes 
É melhor prevenir do que remediar: a doença imaginária no 
jornalismo 

Domingos Alves de Almeida 

Atuação da teleSUR na cobertura da visita de Barack 
Obama à Cuba e suas influências na integração regional 
latino-americana 

Débora Lapa Gadret A emoção no jornalismo e a organização do enquadramento 

Eduardo Baptista Amorim, Carolina 
Dantas Figueiredo 

Imagens pouco vistas da Copa em Pernambuco - Silêncios, 
políticas do silenciamento e a cobertura dos megaeventos 
no Brasil 

Eduardo Ritter 
Israel em abril: uma narrativa de viagem de Erico Verissimo 
na interseção entre jornalismo e literatura 

Elias Machado Gonçalves 

A contribuição de Die Politsche Presse Württemberg de Otto 
Groth para o desenvolvimento de metodologias de pesquisa 
aplicadas ao Jornalismo 

Elias Santos Serejo 
Mídia e identidade: os discursos jornalísticos sobre família 
homoafetiva 

Ester Athanásio 
Jogo de imagens na página 2: estudo preliminar da Lava 
Jato nos editoriais da Gazeta do Povo 

Evandro de Assis 
Seleção de conteúdos no jornalismo participativo: desafios e 
potencialidades na experiência do Coletivo Blumenau 



Everson Umada Monteiro 

Características do ciberjornalismo: estudo de caso da 
cobertura do cibermeio Campo Grande News dos conflitos 
de terra em Caarapó – MS 

Fernando Soares 
O crowdfunding no jornalismo brasileiro: um panorama sobre 
o uso de uma nova fonte de financiamento 

Filipe Peixoto 
A passagem pelo tempo: as transformações na atuação do 
repórter no telejornalismo brasileiro 

Flora Leite Freire Identidade profissional do jornalista: um embate ideológico 

Flávia Clemente de Souza 
O jornalismo e a voz oficial: Como a mediação das 
assessorias de comunicação interfere no dizer da imprensa 

Francisco Aquinei Timóteo Queirós 
Jornalismo literário: aproximações com o pensamento pós-
abissal e com a dupla ruptura epistemológica 

Fábio Rausch Técnicas para uma codificação do jornalismo sensacionalista 

Gabriel Galli Arévalo 
Reflexões sobre a importância da formação de comunidades 
no crowdfunding do jornalismo 

Gabriela da Silva Zago, Camila Polino 

Explorando a Memória no Jornalismo Online: Análise 
Comparativa da Arquitetura de Informação em Jornais 
Online 

Gean Oliveira Gonçalves Jornalismo e o retrato das vidas precárias das LGBT 

Giovana Borges Mesquita 
O que fazem o community manager e o editor de mídias 
sociais nos veículos de referência: jornalismo ou marketing? 

Giovanna G. Benedetto Flores, Nádia 
Régia Maffi Neckel 

A escravidão, a república e o efeito de neutralidade da/na 
imprensa brasileira do século XIX 

Giovanni Guizzo da Rocha, André 
Fagundes Pase  

Jogar e viver a notícia. Caminhos para a construção de 
narrativas jornalísticas em ambientes digitais interativos 

Gisele Dotto Reginato 
As finalidades do jornalismo: percepções de veículos, 
jornalistas e leitores 

Giulia Sbaraini Fontes, Paulo 
Ferracioli 

Os enquadramentos do caso Cunha: uma análise da 
cobertura da Folha de S. Paulo 

Gloria Maria Baltazar, Andreia 
Oliveira 

A política do silenciamento: uma análise sobre a censura 
jornalística no período da Ditadura Militar 

Guilherme Carvalho 
Um outro jornalismo é possível: análise de conteúdos do site 
Brasil de Fato 

Guilherme de Paula de Paula Pires, 
Tattiana Teixeira Teixeira 

Jornalismo de ciência na revista piauí - uma análise de 
notícias reportagens e perfis 

Heleno Rocha Nazário Reflexões sobre a imprensa interiorana e fronteiriça 

Hendryo Anderson André 

Sensacionalismo e direito ao esquecimento na era digital: 
implicações éticas da estigmatização de criminosos no 
jornalismo 

Jacqueline da Silva Deolindo 
Contribuições para um estudo econômico da mídia regional: 
estrutura do mercado de jornais e sites no interior fluminense 

Janara Nicoletti 
Constrangimentos e censuras internos na produção 
jornalística 

Janaíne Kronbauer dos Santos 

Do jornalismo de informação ao jornalismo de comunicação, 
uma leitura sobre a necessidade (ou não) de regular um 
ecossistema 

Janine Marques Passini Lucht e 
Rosângela Florczak 

Radiovia Free Way, a primeira rádio estrada do Brasil: um 
estudo de caso 

Jeana Laura da Cunha Santos 
Da imersão nas ruas à janela virtual: a solidão e o silêncio 
na esfera jornalística  



Jeferson Luiz Corrêa, Liza Lopes 
Corrêa 

O texto da notícia em rádio: A prática da redação radiofônica 
comparada aos modelos teóricos. 

Jorge Kanehide Ijuim Por que humanizar o jornalismo (?) 

Josenildo Guerra 
Qualidade editorial: proposta de um ambiente e de uma 
ferramenta para avaliação de qualidade 

José Ferreira Junior, Anderson 
Roberto Corrêa Pinto 

A construção da memória e o legado dos romances-
reportagem de José Louzeiro 

José Isaías Venera 
O grande Outro como instância reguladora da imprensa nas 
revoltas de junho de 2013 

Juliana de Amorim Rosas, Kelly 
Prudencio 

A coluna do ombudsman como espaço de observação – o 
jornalismo paraibano entre ethos, censuras e 
potencialidades 

Juliana Fernandes Teixeira 

O Jornalismo Audiovisual para Dispositivos Móveis para 
além da análise de conteúdos: a perspectiva dos editores 
dos autóctones para tablets 

Karina de Souza Costa 
Gênero discursivo, a produção de sentido no jornalismo e o 
contrato de comunicação 

Karina Woehl de Farias 
O rádio como prática de liberdade: o direito à voz de jovens 
em conflito com a lei 

Kelly Scoralick 
Telejornalismo e acessibilidade comunicacional: um olhar 
para o outro com deficiência 

Kérley Winques 
A grande reportagem na internet e o consumo geracional: 
evolução e estratégias de estruturação 

Laena Azevedo Dias A representação do apresentador no telejornal brasileiro 

Lara Nasi 
A violência narrada no jornalismo de proximidade em Ijuí- 
RS 

Leonardo Feltrin Foletto 
Simetria e assemblage para estudar o jornalismo: Teoria 
Ator-Rede como guia teórico-metodológico 

Leonel David Jesus Camasão 
Sistemas de Aferição da Liberdade de Expressão: os casos 
do Freedom House e Repórteres Sem Fronteiras 

Li Chang Shuen, Emily Monique 
Puigseck 

A ideia de justiça nos comentários dos leitores da revista 
Veja: imaginário popular sobre o STF sob a presidência de 
Joaquim Barbosa 

Lorena Borges de Andrade 
NETV 1ª edição e o uso do Whatsapp: o espectador como 
coprodutor ou fonte do telejornal? 

Luan José Vaz Chagas  

Há um Rádio Gate? As especificidades produtivas no 
ambiente radiofônico sob o olhar da seletividade e da Teoria 
do Gatekeeper 

Lucas Eduardo Lima Dantas 

A criminalização da rua: uma análise acerca da repre-
sentação da população de rua dentro da mídia de vitória da 
conquista 

Luciano Gonçalves da Costa, William 
Robson Cordeiro  

“You are there!”: Infografia e Realidade Virtual no Jornalismo 
Imersivo 

Luiz Artur Ferraretto  
O papel do âncora no radiojornalismo: uma reflexão 
necessária 

Luiz Fernando de Oliveira O webdocumentário como fruto de intervenções sociais 

Lívia Cirne, Thaísa Bueno, Vitor 
Belém 

Mariana Godoy Entrevista: uma análise sobre as mudanças 
no gênero e a inserção no ambiente de convergência como 
estratégias de aproximação 



Marcionize Elis Bavaresco 

As escalas do Jornalismo: o Oeste catarinense na imprensa 
local e nacional a partir de dois episódios noticiosos (1948 – 
1950) 

Marcos Zibordi 
Livro-reportagem: formato jornalístico para pautas 
humanitárias? 

Maria Elisabete Antonioli 
Jornalismo e jornalistas: uma discussão acerca do perfil do 
profissional 

Mariana Corsetti Oselame, Fábio 
Cannata De Souza 

Cartas da TV Sul Programas: uma análise da participação 
dos leitores da revista 

Mariana Guedes Conde 

O texto jornalístico nas mídias impressa e digital: uma 
análise do jornal O Globo, O Globo Online e do aplicativo 
para tablet O Globo a Mais 

Mariana Segala Jornalismo de dados: uma revisão conceitual 

Marislei da Silveira Ribeiro 

Mídia-educação e a experiência de oficinas no ambiente 
escolar como forma de Inclusão: Recursos de Plataformas 
Comunicacionais e Multimídia Interativa na área de 
WebRádio e WebTV 

Marli Santos, jessica de Oliveira 
Collado Mateos 

Mulheres no jornalismo pós-industrial: a relação com as 
tecnologias digitais e o JGD 

Marta Eymael Garcia Scherer 
O fazer jornalístico na comunicação institucional: um debate 
acadêmico necessário 

Marília Gehrke 
Jornalismo de dados e conhecimento científico: uma 
aproximação possível 

Mateus Yuri Passos e Fernanda 
Castilho Santana 

Pessoas de paisagem: a caracterização de destinos 
portugueses na revista Fugas 

Matheus Simões Mello 
Entre Pioneirismos e Retrocessos: Breves Apontamentos 
Sobre a História do Jornalismo Esportivo Argentino 

Mauricio Tonetto 

A imagem do Congresso brasileiro representada no 
Instagram e Twitter em meio ao processo de impeachment 
de Dilma 

Maurício Frighetto 
Reflexões sobre o ensino do ofício do jornalista em uma 
experiência de estágio docência 

Melina de la Barrera Ayres  
Nos “falemo” portunhol? Jornalismo e identidade na fronteira 
Rivera (Uruguai) e Livramento (Brasil). 

Mirian Redin de Quadros, Márcia 
Franz Amaral 

Especificidades e estratégias enunciativas do narrar 
radiofônico em tempo real: análise narrativa do Caso do 
Rodado 

Márcio Barbosa Norberto 
Representações sociais e cultura na perspectiva dos portais 
de notícias da região da Tríplice Fronteira 

Márcio Carneiro dos Santos 
Projeto Jumper e Internet das Coisas - Notas sobre um 
experimento de jornalismo imersivo 

Naiara Longhi Maia 
A análise pragmática dos (rel)atos jornalísticos sobre o 
Instituto Federal do Paraná na Gazeta do Povo 

Patrícia Regina Schuster 
Temas sindicais no jornalismo de Veja: entre ditos e 
silenciados 

Pedro Aguiar 
Pesquisa Brasileira sobre Agências de Notícias: revisão 
bibliográfica de um subcampo 

Pedro Carlos Ferreira de Souza, 
Letícia Lopes da Silveira 

Simple is the new Trend: a simplificação do Nexo como 
possibilidade de inovação no jornalismo digital 

Poliana Pasa 

A cobertura jornalística da apologia à ditadura militar: 
enquadramentos televisivos sobre o deputado federal Jair 
Bolsonaro 



Pâmela Caroline Stocker, Silvana 
Copetti Dalmaso 

Jornalismo, gênero e disputa de sentidos: a naturalização da 
“cultura do estupro” no discurso dos leitores do Diário 
Gaúcho 

Rafael Kondlatsch 
A mudança do algoritmo do Facebook e o silenciamento do 
jornalismo na rede 

Rafael Rangel Winch 
Sentidos construídos e movimentados na discursivização de 
Superinteressante sobre a mudança climática 

Raphaela Xavier de Oliveira Ferro, 
Jordânia Bispo Rocha 

O impresso em tempo de mudanças estruturais do 
jornalismo: estudo de caso do jornal O Popular 

Ricardo José Torres 
Jornalismo sobre política: Uma concepção alargada dos 
temas políticos 

Rodrigo Daniel Levoti Portari Corpos e sensações no jornalismo popular 
Rodrigo Nascimento Reis, Carlos 
Willians Jaques Morais  

Tensões e convergências entre a Teoria da Agenda e as 
características centrais da ‘Ciência dos Jornais’ 

Rodrigo Pelegrini Ratier 
Jornalistas de educação: Quem somos? De onde viemos? 
Para onde vamos? 

Rosane Martins de Jesus 

Telejornais e suas redes sociais: os primeiros olhares de um 
percurso de pesquisa sobre as vozes do público de 
telejornais, em suas páginas no Facebook 

Roseane Arcanjo Pinheiro e Antonio 
Hohlfeldt 

Um discurso sobre o leitor nas páginas de O Conciliador do 
Maranhão 

Rui Caeiro 

Quem existe e como existe no jornalismo: análise dos 
discursos sobre transexualidade e travestilidade em dois 
jornais de Pernambuco. 

Sabrina Franzoni 

A produção de sentidos sobre comunicação pública no 
período da destituição do diretor-presidente da Empresa 
Brasil de Comunicação 

Samira Moratti Frazão, Gláucia de 
Oliveira Assis 

Análise de representações de fluxos (i)migratórios 
contemporâneos na narrativa (tele)jornalística brasileira sob 
a perspectiva do conceito de pânico moral 

Sandra Maria Lúcia Gonçalves No limite da representação: entre a informação e a arte 

Silvio da Costa Pereira Uma breve reflexão sobre a objetividade no fotojornalismo 

Simone Rodrigues Barreto 
Considerações acerca das apropriações das Redes Sociais 
Digitais como fonte de informação no jornalismo 

Sionelly Leite da Silva Lucena, 
Susana Branco de Araújo Santos 

Novas Mídias e Relações Contagiosas: O caso dos 
imigrantes na União Europeia 

Sofia Costa Rêgo 
Construção do ethos e estratégias transmídidas lado a lado 
no Jornal da Record News 

Susana Azevedo Reis A revista Bizzu no cenário da imprensa contracultural 

Talita Souza Magnolo 
O Festival da Record nas páginas de “O Cruzeiro”: a 
narrativa jornalística e o espetáculo televisual 

Tarcísio Saldívar Silveira, Greicy 
Mara França, Maria Luíza Cáceres 

A importância do Jornalismo Ambiental na transformação da 
sociedade. Um diálogo entre o interacionismo simbólico, a 
psicologia social e a Teoria do “Umwelt” 

Tayane Abib e Mauro de Souza 
Ventura 

Intersubjetividade e reconhecimento do Outro na narrativa 
de Eliane Brum 

Taís Seibt, Ana Paula Lückman, 
Francisco de Paula Rocha Amorim 

Portais, coletivos e agências de conteúdo: apontamentos 
sobre as [novas] estratégias de sobrevivência do jornalismo 
alternativo em São Paulo 

Terezinha Silva 
Modos de endereçamento em programas de rádio - uma 
análise preliminar 



Thaís Helena Furtado 
A presença (ou não) da voz das crianças como fontes 
jornalísticas em Zero Hora 

Vanessa Kannenberg, Maíra 
Evangelista de Sousa  

O fantasmagórico site de rede social: como o Snapchat está 
sendo apropriado para a circulação de conteúdo jornalístico 

Vicente William da Silva Darde, 
Fernando Albino Leme  

A produção colaborativa no telejornalismo: um estudo sobre 
a apropriação de conteúdos produzidos pelo telespectador-
usuário pelo SPTV 

Vinicius Batista de Oliveira 
Verdade, vigilância e poder: as relações entre as imagens-
flagrantes amadoras e o jornalismo 

Vivian de Carvalho Belochio, Eugenia 
Barichello, Tanise Arruda 

Aplicativos autóctones em franquias jornalísticas: estratégias 
e trans-formações a partir da convergência com meios 
digitais 

Yara Medeiros dos Santos (In)visibilidades da grande reportagem 
Thays Assunção Reis, Sérgio Luiz 
Gadini Aproximações entre o framing e o Jornalismo cultural 
	


