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Assuntos ligados ao mundo digital ganhou destaque no Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGCOM), 

no ano 2016. Temas como rede social, memes e tecnologias foram abordados para discutir 

as relações entre o indivíduo e a interface virtual, no mundo contemporâneo. 

O PPGCOM, oferecido pela faculdade de Comunicação Social, é um espaço de 

estudos e pesquisas científicas para os alunos desenvolverem práticas ligadas à área. Em 

suas linhas de pesquisas, são abordados temas (cultura de massa; cidade e representações 

sociais; tecnologias de comunicação e cultura) que discutem assuntos contemporâneos 

fundamentais às pautas acadêmicas do curso. 

Com uma média de vinte trabalhos, treze de mestrado e sete teses de doutorado, 

destacaram-se as dissertações: “Visualizada e Não Respondida”, uma metáfora para 

pensar a experiência do amor pelas tecnologias digitais da comunicação; e “O Potencial 

Comunicativo dos Memes: formas de letramento na   rede   digital”, que visa   entender   

como os memes são utilizados na contemporaneidade.  

A dissertação “Visualizada e Não Respondida”, apresentada ao PPGCOM/UERJ 

para obter o título de mestre, ganhou destaque especial por abordar uma temática que 

muito tem perturbado os relacionamentos no mundo contemporâneo, uma vez que uma 

simples mensagem lida e não respondida já diz muito no universo cibernético. Escrita por 

Francine da Rocha Tavares, a dissertação conta com entrevistas de 700 pessoas e aborda 

como as pessoas têm interpretado a questão do interesse dessa relação entre a resposta 

imediata no WhatsApp e o desinteresse quando a mensagem é visualizada e não 

respondida. A tese teve como professor orientador o Dr.  Vinicius de Andrade Pereira.  

Outra dissertação que teve destaque, escrita por Polyana Rodrigues Pessoa 

Escalante, foi “O Potencial Comunicativo dos Memes: formas de letramento na rede 

Digital”. O trabalho investigou de que modo os memes podem ser considerados um 

produto da cultura contemporânea que conecta conteúdos e saberes de diferentes campos.    

Orientada pela Fátima Régis, a pesquisa explicou as relações de importância da cultura 

participativa, cultura fã e das tecnologias de comunicação e informação.  

No ano de 2016, além de discutir as relações e interações que os indivíduos têm 

entre si e as tecnologias, como a plataforma do Facebook e WhatsApp, também se fizeram 

presentes assuntos como política, futebol, música, etc. 


