
PROFESSORES	  EFETIVOS	   ÁREAS	  DE	  INTERESSES,	  DE	  PESQUISA	  E	  EXPERIÊNCIA	   EMAIL	  

Alda	  Almeida	  	  

Doutora	  em	  Ciências	  pela	  USP.	  Tem	  experiência	  tanto	  acadêmica	  
quanto	  profissional	  nas	  áreas	  de	  administração,	  com	  ênfase	  em	  
Comunicação	  e	  Marketing.	  Atua	  em	  pesquisas	  na	  área	  de	  marketing	  
de	  serviços,	  endomarketing,	  marketing	  B2B,	  comportamento	  do	  
consumidor	  e	  comunidades	  de	  marca.	  

alda.almeida@eco.ufrj.br	  

Amaury	  Fernandes	  Da	  Silva	  Junior	  

Doutor	  em	  Ciências	  Sociais	  pela	  UERJ.	  Pós-‐doutorado	  em	  
Comunicação	  e	  Economia	  Política	  na	  Universidad	  Nacional	  de	  
Quilmes	  –	  Argentina.	  Possui	  experiência	  nas	  áreas	  de	  Comunicação	  
Social	  e	  Design,	  com	  ênfase	  na	  área	  de	  Linguagens	  Gráficas.	  Atua	  
principalmente	  nos	  seguintes	  temas:	  Direção	  de	  Arte,	  Produção	  
Gráfica,	  Semiologia,	  Antropologia	  e	  Sociologia	  da	  Comunicação	  e	  da	  
Imagem	  e	  Estudos	  Culturais.	  	  

amaury.fernandes@eco.ufrj.br	  

Beatriz	  Lagoa	  

Doutora	  em	  História	  Social	  da	  Cultura	  (História	  da	  Arte)	  pela	  PUC-‐
Rio.	  Pós-‐doutorado	  em	  Estudos	  Culturais	  e	  Mídias	  Digitais	  no	  PACC-‐
UFRJ.	  Com	  experiência	  em	  agências	  publicitárias,	  e	  em	  escritório	  
próprio,	  na	  área	  de	  direção	  de	  criação	  e	  direção	  de	  arte.	  Atua	  na	  
produção	  de	  projetos	  e	  textos	  críticos	  sobre	  artes	  visuais	  e	  gráficas,	  
desenvolvendo	  pesquisa	  em	  mídias	  digitais.	  

beatriz.lagoa@eco.ufrj.br	  

Eduardo	  Refkalefsky	  

Doutor	  em	  Comunicação	  pela	  ECO-‐UFRJ.	  Suas	  áreas	  de	  interesse	  
compreendem	  Comunicação	  e	  Marketing;	  Comunicação	  e	  Realidade	  
Brasileira;	  Gestão	  em	  Serviços;	  Serviços	  em	  Saúde	  e	  Comunicação	  e	  
Religiosidade	  Brasileira.	  

eduardo.refkalefsky@eco.ufrj.br	  

Frederico	  Augusto	  Tavares	  Junior	  

Doutor	  em	  Psicossociologia	  pela	  UFRJ.	  Pós-‐	  doutorado	  em	  
Psicossociologia	  na	  UFRJ.	  Profissional	  de	  Comunicação	  e	  Marketing	  e	  
publicitário.	  Áreas	  de	  interesse:	  consumo,	  Psicologia	  Social,	  
branding,	  sustentabilidade,	  Responsabilidade	  Social,	  Marketing,	  
Planejamento	  estratégico	  e	  Comunicação	  de	  marketing.	  

frederico.tavares@eco.ufrj.br	  



Ilana	  Strozenberg	  

Doutora	  em	  Comunicação	  pela	  ECO-‐UFRJ.	  Suas	  pesquisas	  investigam	  
temas	  relativos	  às	  diferenças	  culturais	  no	  contexto	  urbano	  brasileiro	  
contemporâneo,	  as	  articulações	  entre	  suas	  diferentes	  expressões,	  o	  
impacto	  das	  novas	  tecnologias	  sobre	  a	  cultura	  urbana	  e	  sobre	  as	  
relações	  hierárquicas	  tradicionais.	  Coordenadora	  do	  Programa	  de	  
Pós-‐Doutorado	  do	  PACC	  (Programa	  Avançado	  de	  Cultura	  
Contemporânea)	  do	  Fórum	  de	  Ciência	  e	  Cultura/UFRJ	  

ilana.strozenberg@eco.ufrj.br	  

Lucimara	  Rett	  

Doutora	  em	  Comunicação	  Social	  pela	  Universidade	  Metodista	  de	  São	  
Paulo.	  É	  publicitária	  com	  experiência	  nas	  áreas	  técnica	  e	  comercial	  
em	  televisão.	  	  Suas	  principais	  áreas	  de	  pesquisa	  são	  publicidade,	  
convergência	  das	  mídias	  e	  tendências	  em	  publicidade,	  TV	  Regional,	  
regionalização	  e	  desenvolvimento	  do	  mercado	  publicitário	  e	  
Folkcomunicação	  com	  foco	  em	  Folkmarketing.	  	  

lucimararett@uol.com.br	  

Luiz	  Solon	  
Doutor	  Comunicação	  e	  Cultura	  pela	  ECO-‐UFRJ.	  	  Áreas	  de	  interesse:	  
Propaganda,	  Marketing,	  Cultura	  e	  Economia	   solongallotti@gmail.com	  

Marcelo	  Serpa	  

Doutor	  Comunicação	  e	  Cultura	  pela	  ECO-‐UFRJ.	  Conta	  mais	  de	  25	  
anos	  de	  exercício	  profissional	  no	  universo	  empresarial	  e	  passagens	  
em	  importantes	  Grupos	  nacionais,	  atua	  hoje	  como	  Consultor,	  no	  
Brasil	  e	  no	  Exterior,	  com	  ênfase	  em	  Comunicação,	  Opinião	  Pública,	  
Publicidade	  e	  Ciência	  Eleitoral.	  	  

ms@marceloserpa.com.br	  

Milton	  N.	  Campos	  

Livre	  Docente	  em	  Ciências	  da	  Comunicação	  pela	  ECA-‐USP,	  Doutor	  
em	  Psicologia	  Social	  pelo	  Instituto	  de	  Psicologia-‐USP.	  Tem	  interesse	  
em	  pesquisas	  sobre	  teoria	  e	  metodologia	  da	  comunicação,	  assim	  
como	  em	  pesquisas	  empíricas	  relacionadas	  com	  trocas	  virtuais	  pela	  
Internet	  –	  tais	  como	  forums	  de	  discussão,	  redes	  sociais,	  what’s	  uo,	  
twitter,	  etc.	  –	  em	  diversos	  campos	  do	  conhecimento	  (cultura,	  
educação,	  saúde,	  etc.).	  

Milton.campos@eco.ufrj.br	  

Monica	  Machado	  

Doutora	  em	  Comunicação	  e	  Cultura	  pela	  ECO-‐UFRJ.	  Trabalha	  na	  
linha	  de	  pesquisa	  mídia	  e	  mediações	  socioculturais,	  com	  ênfase	  nos	  
temas:	  comunicação	  e	  política,	  juventude,	  política	  e	  consumo,	  
antropologia	  digital	  e	  estudos	  de	  consumo	  e	  tendências	  de	  
expressão	  publicitária.	  

monica@insider.com.br	  



Patricia	  Burrowes	  

Doutora	  em	  Comunicação	  e	  Cultura	  pela	  ECO-‐UFRJ.	  Tem	  experiência	  
na	  área	  de	  Comunicação,	  atuando	  principalmente	  nos	  seguintes	  
temas:	  publicidade	  e	  propaganda,	  subjetividade,	  consumo,	  
criatividade	  e	  teoria	  da	  comunicação.	  

patricia.burrowes@eco.ufrj.br	  

R.	  Marie	  Santini	  

Doutora	  em	  Ciência	  da	  Informação	  pelo	  IBICT.	  Pós-‐doutorado	  em	  
Economia	  da	  Cultura	  na	  Universitat	  Autonoma	  de	  Barcelona.	  Possui	  
experiência	  na	  área	  de	  Comunicação	  e	  Ciência	  da	  Informação	  com	  
ênfase	  em	  Mídias	  Digitais.	  Atua	  principalmente	  nos	  seguintes	  temas:	  
tecnologias	  de	  informação	  e	  comunicação;	  sociologia	  da	  internet;	  
estudos	  de	  rede;	  consumo	  cultural	  online;	  sistemas	  de	  
recomendação;	  redes	  sociais	  e	  produção	  colaborativa.	  Professora	  da	  
pós-‐graduação	  em	  Ciencia	  da	  Informação	  IBICT/ECO-‐UFRJ	  

marie.santini@eco.ufrj.br	  

Sócrates	  Nolasco	  
Doutor	  em	  Psicologia	  Clínica	  pela	  PUC-‐Rio.	  Possui	  experiência	  nas	  
áreas	  de	  masculinidade,	  cultura,	  violência,	  identidade,	  comunicação	  
e	  feminilidade.	  

socratesnolasco@gmail.com	  

	  


