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Rodrigo Pizolotto
Um dos assuntos discutidos em textos do professor da Faculdade de Comunicação
Social (Famecos) da PUCRS Vitor Necchi, a identidade gaúcha será tema do livro
organizado juntamente com a professora da Universidade de Santa Cruz do Sul
(Unisc) Ângela Felippi. Mídia e identidade gaúcha, da editora Edunisc, procura
debater este tema de maneira mais ampla e relacionada com a mídia. “Os artigos
presentes no livro são resultados de pesquisas abordando a forma como a mídia
constrói esta identidade gaúcha existente”, afirma Necchi. O lançamento ocorrerá
no próximo sábado, 14 de novembro, às 16h30, na 55ª Feira do Livro, com
sessão de autógrafos dos dois organizadores.
A publicação reúne artigos de dez pesquisadores que refletem sobre a marca nos
meios de comunicação de uma identidade do Rio Grande do Sul, com destaque
para as manifestações dos anos 80 em diante. Entre os autores está a professora
da Famecos Dóris Fagundes Haussen. “Cada autor selecionou uma obra, um
veículo de comunicação, um suporte midiático ou um fenômeno para convertê-los
em matéria de análise”, diz o professor. Além disso, o livro traz um posfácio da
professora da Famecos e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social
da PUCRS Ana Carolina Escosteguy.

ASSESSORIAS
Inserir
. Pautas
. Coletivas

Mídia e identidade gaúcha está sendo vendido a R$ 32 e estará a venda no
estande da Edunisc da Feira do livro com 30% de desconto. A comercialização
também ocorre através do site da editora:
http://www.unisc.br/deptos/editora/index.htm..
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Muito interessante, com grande chance de aproveitamento.
Interessante, mas sem chance de aproveitamento no momento.
Corresponde ao foco do meu veículo, porém não a considero útil.
Não corresponde ao foco do meu veículo.
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