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Relação de TCCs - 2o semestre de 2022
Data da 
defesa

Horário da 
defesa Local Aluno(a) Curso Título do trabalho Caracterização do 

trabalho Resumo Orientador(a) Co-Orientador
(a) 1º convidado(a) 2º convidado(a) 3º convidado

(a)
4º 
convidado
(a)

12/12/2022 3:00:00 PM
auditório 
Freitas 
Nobre

Letícia dos Santos 
Cangane

Jornalismo 
Matutino

Os que fazem cinema - Histórias 
do trabalho coletivo no 
audiovisual brasileiro

livro-reportagem

O trabalho reúne relatos dos bastidores do cinema 
brasileiro pelos olhos de pessoas envolvidas em 
sua produção, passando pelo departamento de 
artes, atuação e mais, com foco no trabalho 
coletivo e nos causos por trás do audiovisual 
nacional.

Profa. Dra. 
Cremilda Celeste 
de Araújo Medina

Prof. Dr. Marcos 
Zibordi

Profa. Dra. Eun 
Yung Park   

12/12/2022 5:00:00 PM 38 Thaislane Ramos 
Xavier 

Jornalismo 
Matutino

Projeto editorial PRETAS:  
Revista de moda com recorte 
racial, negro, e de gênero, 
feminino

monografia, revista

Este documento aborda o projeto editorial de uma 
revista de moda com recorte racial, negro e de 
gênero, feminino que visa levar maior 
representatividade para essa parcela da 
população. Como parte da pesquisa foram 
realizadas análise das revistas de moda do 
mercado, evidenciando como as revistas retratam 
o publico negro e como elas funcionam. Tais dados 
forneceram subsídios para a elaboração do projeto 
editorial do veículo.

Prof. Dr. Luciano 
Guimarães

Prof. Dr. Dennis 
de Oliveira

Msc. Adriana 
Ferreira Silva

Sra. Maria 
Beatriz Barros

12/12/2022 5:00:00 PM 31 Tainah Ramos de 
Oliveira Cardoso

Jornalismo 
Noturno

Sulumanidades: vozes da luta 
socioambiental na América do 
Sul

série de 
reportagens 
digitais

Série de dez reportagens que traz um histórico de 
conflitos socioambientais em dez países da 
América do Sul (foram excluídos Guiana, Guiana 
Francesa e Suriname) e exemplos de grupos em 
resistência. Cada texto conversa com uma 
organização social que defende um território 
específico.

Prof. Dr. Dennis 
de Oliveira

Sra. Anna Beatriz 
Anjos

Prof. Dr. Wagner 
Souza e Silva   

12/13/2022 10:00:00 AM
auditório 
Freitas 
Nobre

Nathalia Giannetti Jornalismo 
Noturno

Richthofen: Quando o crime é 
notícia de primeira página livro digital (ebook)

A noite de 30 de outubro de 2002 marcou o início 
de uma série de acontecimentos que entraram 
para a história do jornalismo criminal brasileiro. O 
assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, 
pelo qual foram condenados a filha do casal 
Suzane von Richthofen e os irmãos Cristian e 
Daniel Cravinhos, recebeu uma enorme atenção 
por parte da imprensa e continua a ocupar espaços 
nos noticiários brasileiros até os dias atuais, mais 
de 20 anos depois. Este livro tem como proposta 
analisar criticamente o modo como alguns dos 
maiores veículos jornalísticos do país retrataram o 
caso Richthofen, abordando tópicos relacionados à 
espetacularização do crime e aos problemas da 
representação de mulheres criminosas na mídia. 

Prof. Dr. Vitor de 
Souza Lima 
Blotta

Profa. Dra. Flávia 
Fernandes de 
Carvalhaes 

Profa. Dra. Nara 
Lya Cabral 
Scabin

Profa. Dra. 
Rosana de 
Lima Soares

 

12/13/2022 2:00:00 PM
auditório 
Freitas 
Nobre

Matheus Souza Jornalismo 
Noturno

Cidade preta: um podcast sobre 
Racionais MC's e os negros na 
cidade de São Paulo

podcast

"Cidade preta" é um podcast seriado que analisa a 
obra dos Racionais MC's em relação ao processo 
de urbanização e crescimento de São Paulo. Cada 
episódio foca em uma fase da discografia do 
grupo, observando como o discurso sobre a cidade 
evolui e o que indica sobre a população urbana 
negra e periférica. Para o trabalho, foi produzido 
um episódio piloto.

Profa. Dra. 
Rosana de Lima 
Soares

Prof. Dr. Eduardo 
Vicente

Sr. Paulo 
Talarico

Sr. Natália 
Belizario Silva    

12/13/2022 6:30:00 PM 38 Beatriz Sayuri Nagai 
Crivelari

Jornalismo 
Matutino

Aplicação da mentalidade de 
produto nas empresas 
jornalísticas: um estudo de caso 
do JOTA

monografia

O trabalho traça um panorama da evolução dos 
modelos de negócio jornalísticos até os dias atuais 
e busca entender de que forma ocorre a aplicação 
da mentalidade de produto nas empresas 
jornalísticas, bem como seus impactos, utilizando 
como estudo de caso o veículo JOTA.

Profa. Dra. 
Elizabeth Nicolau 
Saad Corrêa

Prof. Dr. Rodrigo 
Pelegrini Ratier

Profa. Dra. Roseli 
Aparecida Figaro 
Paulino

Sra. Luciana 
Cardoso   

12/13/2022 7:00:00 PM
auditório 
Freitas 
Nobre

Mariana Amaral 
Arrudas

Jornalismo 
Noturno

À Margem da Cidade 
Depoimentos de Jornalistas 
Periféricos

livro digital (ebook)
O livro reúne 8 depoimentos de jornalistas 
nascidos e crescidos nas periferias de São Paulo, 
divididos nas quatro zonas da cidade.

Prof. Dr. Dennis 
de Oliveira

Profa. Dra. 
Cláudia Nonato

Profa. Dra. 
Cláudia Lago

Prof. Dr. 
Ricardo 
Alexino

Profa. Dra. 
Edilaine 
Félix
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12/13/2022 8:00:00 PM 31 Renata de Souza 
Silva

Jornalismo 
Matutino MORAR DIREITO website

Através de depoimentos de moradores de 
ocupações do Movimento Sem-Teto do Centro, o 
site "Morar direito" investiga a importância da 
moradia na garantia dos direitos sociais. O projeto 
se concentra em estudar o déficit habitacional na 
cidade de São Paulo, especialmente na região 
central da capital paulista, e o impacto do endereço 
na vida de uma pessoa. Na equação, também se 
soma a atuação dos movimentos sociais por 
moradia.

Prof. Dr. Rodrigo 
Pelegrini Ratier

Sra. Laura 
Capriglione

Sr. Wellington 
Ramalhoso   

12/14/2022 9:00:00 AM 8 Victoria Pacitti 
Thomé Editoração Arte da Revisão de Provas 

Tipográficas
monografia, livro 
impresso

Este trabalho trata da reedição da Arte da Revisão 
de Provas Tipográficas, de Antônio de Medeiros, 
cuja primeira edição data de 1881, publicada pela 
Typographia Universal de Laemmert, no Rio de 
Janeiro. A obra foi reeditada com vistas a compor o 
oitavo volume da coleção Memória Tipográfica, da 
Com-Arte, e trata de questões relativas ao trabalho 
de revisores nas oficinas, como a divisão do 
trabalho; a marcação de provas; a ortografia, que 
ainda não era regulamentada; e consultas 
variadas. Neste trabalho, procuramos também 
estabelecer critérios de reedição que se 
aplicassem a esta e a outras obras de natureza 
semelhante, de forma a criar um roteiro de trabalho 
para os futuros editores da coleção, de forma a 
conservar a historicidade das obras reeditadas e, 
ao mesmo tempo, torná-las mais acessíveis aos 
leitores de hoje.

Prof. Dr. Plinio 
Martins Filho

Prof. Dr. Thiago 
Mio Salla

Profa. Dra. 
Marisa Midori 
Deaecto

Dr. Paulo 
Nascimento 
Verano

 

12/14/2022 9:30:00 AM 38 Beatriz Gatti de 
Castro

Jornalismo 
Noturno

Buscarita: como as Abuelas de 
Plaza de Mayo recorreram à 
genética para enfrentar o plano 
de roubo de crianças na ditadura 
argentina

website, projeto 
midiático 
multiplataforma

O site Buscarita é o produto final de um trabalho de 
pesquisa, apuração e produção multimídia a 
respeito do Banco Nacional de Dados Genéticos, 
solução científica encontrada por um grupo de 
mulheres argentinas para buscar os netos 
desaparecidos durante a última ditadura militar no 
país (1976-1983). O projeto mostra como as 
Abuelas de Plaza de Mayo uniram a ciência aos 
direitos humanos para superar o plano sistemático 
de roubo de crianças, que eram sequestradas 
pelas forças armadas e entregues a famílias sem 
nenhum vínculo biológico.

Profa. Dra. 
Rosana de Lima 
Soares

Profa. Dra. 
Elizabeth Nicolau 
Saad Corrêa

Msc. Eduardo 
Reina   

12/14/2022 10:00:00 AM 31 Marina Reis Jornalismo 
Matutino

COMUNICAÇÃO E 
DIPLOMACIA PÚBLICA: estudo 
de caso sobre a participação do 
Reino Unido no conflito entre 
Rússia e Ucrânia e suas relações 
com a mídia e a opinião pública 
no Brasil

monografia

Este trabalho faz uma análise sobre as ações de 
comunicação oficiais do Governo Britânico em 
relação à guerra na Ucrânia durante os primeiros 
100 dias do conflito e sua repercussão em dois dos 
mais populares veículos jornalísticos digitais 
brasileiros, a fim de compreender o uso da 
comunicação na diplomacia pública em momentos 
de crise, suas relações com o jornalismo e as 
tentativas internacionais de controle das narrativas 
políticas correntes na mídia e a formação de 
opinião pública.

Prof. Dr. Vitor de 
Souza Lima 
Blotta

Prof. Dr. Dennis 
de Oliveira

Profa. Dra. 
Mariângela 
Furlan Haswani

  

12/14/2022 10:00:00 AM
auditório 
Freitas 
Nobre

Lucas Campos de 
Almeida

Jornalismo 
Noturno

Trip do Clipe: Projeto de podcast 
em vídeo sobre a história do 
videoclipe no Brasil

podcast

Projeto de série de podcasts em vídeo sobre a 
criação e evolução do videoclipe no Brasil. Dividido 
em quatro episódios, o trabalho apresenta as 
transformações das produções audiovisuais da 
indústria musical, contextualizando o cenário da 
comunicação que serviu como suporte para a 
exibição dos videoclipes desde a década de 1970, 
das emissoras de televisão às plataformas digitais.

Prof. Dr. Luiz 
Fernando 
Santoro

Sr. Pedro 
Antunes

Sra. Gabriela 
Zocchi Ciorlia

Prof. Dr. 
Wagner Souza 
e Silva

Profa. Dra. 
Mônica de 
Fátima 
Rodrigues 
Nunes 
Vieira
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12/14/2022 6:00:00 PM 31 Mariah Lollato 
Corrêa

Jornalismo 
Matutino

Jornalismo e tecnologia: a 
compreensão da tecnologia 
como característica do jornalista 
MTP

website

Quais habilidades o jornalista deve ter para 
sobreviver num ambiente cada vez mais digital? 
Por meio de entrevistas com jornalistas, leituras e 
muita conversa (inclusive fora do expediente desse 
trabalho), o uso da Tecnologia aparece como a 
mais nova delas. Além dela, outras duas: o 
conhecimento da prática Multimídia e do Produto. 
O profissional com essas características 
chamamos de jornalista MTP. 
Por aqui você encontra um apanhado das áreas 
em que atua: multimídia e redes sociais — como 
parte do comportamento do jornalista — e SEO 
técnico, experiência do usuário, jornalismo de 
dados, checagem de fatos e métricas — como 
novos campos com presença forte da tecnologia. 
Por meio de experiências em veículos no Brasil, 
essa série de reportagens busca uma atualização 
de quem é o jornalista hoje — alguém que não só 
produz conteúdo, mas se apropria cada vez mais 
da tecnologia.

Profa. Dra. 
Elizabeth Nicolau 
Saad Corrêa

Prof. Dr. Rodrigo 
Pelegrini Ratier

Sr. Lucas 
Ximenes

Prof. Dr. Ivan 
Paganotti   

12/15/2022 9:00:00 AM modo 
remoto Renan Sousa Jornalismo 

Noturno

Jornalismo econômico-financeiro 
e publicidade: quando o texto 
jornalístico se torna peça 
publicitária com o fenômeno do 
branded content

monografia

O trabalho pretende analisar a relação entre o 
jornalismo econômico-financeiro e a publicidade no 
meio digital, tomando por base a evolução da 
linguagem e o mecanismo de branded content 
(conteúdo de marca)

Prof. Dr. André 
Chaves de Melo 
Silva

Prof. Dr. 
Benedito Dielcio 
Moreira

Msc. Olívia Bulla   

12/15/2022 10:00:00 AM
auditório 
Freitas 
Nobre

Isabel Santos de 
Magalhães Teles

Jornalismo 
Matutino

DISTANCIAMENTO 
OBRIGATÓRIO - Reportagem 
em formato de podcast sobre o 
encarceramento durante a 
pandemia de Covid-19 no Brasil

podcast

Distanciamento Obrigatório é um podcast de três 
episódios sobre os impactos da pandemia de 
Covid-19 no sistema carcerário brasileiro. A 
reportagem levantou dados e ouviu especialistas, 
egressos do sistema prisional e familiares para 
entender os impactos que as restrições para conter 
a pandemia tiveram sobre essa parcela da 
população, que já é historicamente marginalizada.

Prof. Dr. Vitor de 
Souza Lima 
Blotta

Dr. Bruno Paes 
Manso

Dra. Giane 
Silvestre

Sr. Gustavo 
Higa

Sra. 
Cristina 
Uchoa

12/15/2022 10:00:00 AM modo 
remoto

Yasmin Oliveira 
Caetano

Jornalismo 
Noturno

Tropicália à Paulista: como a 
contracultura marcou a São 
Paulo dos anos 1960

podcast

A cidade de São Paulo foi palco de 
acontecimentos-chave para um dos movimentos 
mais importantes da música brasileira: o 
Tropicalismo. O podcast "Tropicália à Paulista" 
recupera esses eventos sob o olhar cultural e 
político da época.

Prof. Dr. Eduardo 
Vicente

Profa. Dra. 
Mônica de 
Fátima 
Rodrigues Nunes 
Vieira 

Dr. Daniel 
Gambaro   

12/15/2022 10:00:00 AM 31 Juliana dos Santos 
Gonçalves da Silva

Jornalismo 
Matutino

um pixel mais magra: Redes 
sociais, imagem corporal e 
comportamento alimentar

podcast

Um projeto de podcast sobre os impactos das 
redes sociais na autoestima e alimentação, os 
perigos de conteúdos que promovem a cultura da 
dieta, e os influenciadores que tentam nadar contra 
a corrente e disseminar a aceitação corporal

Prof. Dr. Luiz 
Fernando 
Santoro

Msc. Patricia 
Gipsztejn 
Jacobsohn

Msc. Fernanda 
Imamura Porreca   

12/15/2022 3:30:00 PM
auditório 
Freitas 
Nobre

Leonardo Lopes da 
Silva

Jornalismo 
Noturno

Augusta, que saudade: Como o 
avanço imobiliário age na 
descaracterização de um dos 
principais pontos de fervo cultural 
de São Paulo

livro digital (ebook)

Um dos cinemas mais tradicionais da Augusta está 
para ser demolido. A história do Anexo do Espaço 
Itaú de Cinema, que deve dar lugar a um 
condomínio gigante de apartamentos, não é inedita 
para a rua. A região chamada de "Baixo Augusta", 
que virou referência mundial como ponto de 
efervescência de cultura urbana, sofre há anos 
com o avanço do mercado imobiliário. Esse 
processo age em favor da descaracterização da 
própria região. 
Em "Augusta, que saudade", pesquisadores, 
urbanistas, agentes culturais e outros personagens 
da Augusta recontam a história de como esse 
importante local se construiu para a cultura 
paulistana e como ele é ameaçado.

Prof. Dr. Dennis 
de Oliveira

Msc. Laralys 
Monteiro Sr. Ronald Sclavi Profa. Dra. 

Eun Yung Park
Prof. Dr. 
Vitor Blotta
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12/15/2022 4:00:00 PM 8 João Gabriel Villa 
Real Telles Batista

Jornalismo 
Matutino

Rubem Braga e a Imprensa 
Brasileira em Transformação nos 
Anos 1950

monografia

Baseando-se em textos críticos, biográficos e 
estudos históricos, a pesquisa busca analisar as 
crônicas de Rubem Braga durante o período dos 
anos 1950 e relacioná-las às transformações que 
ocorreram na imprensa no mesmo período, a fim 
de explicitar como as duas coisas se influenciaram 
de modo recíproco e intenso, mesmo que por vias 
opostas. Ao fim, de maneira complementar, 
procura lançar um olhar sobre as possibilidades da 
crônica nos dias de hoje a partir de entrevistas 
realizadas com reconhecidos cultores do gênero 
entre nós.

Prof. Dr. Thiago 
Mio Salla

Prof. Dr. Jean 
Pierre Chauvin

Msc. Rafael da 
Cruz Ireno   

12/15/2022 5:00:00 PM 39 Pietra Carvalho 
Pinheiro

Jornalismo 
Noturno

As Fiéis - A história do 
Corinthians sob o olhar das 
mulheres

website

O website "As Fiéis - A história do Corinthians sob 
o olhar das mulheres" narra três dos momentos 
mais marcantes do clube paulista na voz de 
personagens femininas, em relatos que misturam 
os fatos com a vivência dessas torcedoras, 
destacando também a construção individual de sua 
relação com o futebol e com o time do coração.

Profa. Dra. 
Rosana de Lima 
Soares

Profa. Dra. 
Mônica de 
Fátima 
Rodrigues Nunes 
Vieira

Sra. Leonor 
Macedo

Profa. Dra. 
Eun Yung Park Prof. Dr. 

12/15/2022 6:00:00 PM 35 Letícia Flávia 
Guedes Pinheiro

Jornalismo 
Matutino

Os desafios e caminhos para 
conquistar e manter a boa 
autoestima de mulheres jovens 
adultas brasileiras usuárias do 
Instagram

website

O site desse projeto tem como objetivo discutir o 
impacto do Instagram na autoestima de brasileiras 
jovens adultas e fornecer caminhos para a 
conquista de uma relação mais saudável dentro – e 
fora – dessa rede social. 

Prof. Dr. Rodrigo 
Ratier

Msc. Natália 
Engler Prudêncio 

Sra. Bárbara dos 
Anjos Lima

Profa. Dra. 
Rosana de 
Lima Soares

 

12/15/2022 7:00:00 PM 38 Beatriz Gomes 
Furtunato

Jornalismo 
Noturno

“A Responsa de renascer das 
cinzas após o cárcere”

vídeo-
documentário

O documentário “A Responsa de renascer das 
cinzas após o cárcere” se propõe a mostrar o 
trabalho desenvolvido pelo projeto social 
Responsa, sediado em Pinheiros, na capital 
paulista, que visa a (re)inserção de egressos do 
sistema prisional no mercado de trabalho.

Profa. Dra. 
Mônica de 
Fátima 
Rodrigues Nunes 
Vieira

Profa. Dra. 
Rosana de Lima 
Soares

Sra. Gabriela de 
Oliveira Varella

Sra. Mariana 
Alves dos Reis 
Fernandes

 

12/15/2022 8:00:00 PM 31 Fernanda Silva 
Pinotti

Jornalismo 
Noturno Mar de dentro podcast

Um podcast que busca entender como nos 
relacionamos com a "loucura" no Brasil. Cada 
episódio traz um recorte diferente e tem como 
gancho uma obra da literatura brasileira sobre o 
tema.

Prof. Dr. Luiz 
Fernando 
Santoro

Sr. Guilherme 
Alpendre

Sra. Paula 
Carvalho   

12/16/2022 9:00:00 AM
auditório 
Freitas 
Nobre

Danilo Moliterno 
Milton

Jornalismo 
Matutino

Votando Atrás: Histórias de 
paulistanos que se arrependeram 
de eleger Bolsonaro à 
Presidência

livro-reportagem

Quem são os eleitores que votaram em Jair 
Bolsonaro em 2018 e não repetiram a escolha em 
2022? Esta é a pergunta que dá base a este livro, 
que tem como objetivo estudar a relação entre o 
comportamento eleitoral do brasileiro, 
acontecimentos da história recente da política do 
país e a popularidade do capitão reformado.

Profa. Dra. Eun 
Yung Park

Sr. Mateus 
Netzel

Sra. Carla 
Jimenez   

12/16/2022 10:00:00 AM 38 Sofia Ruiz de Aguiar Jornalismo 
Noturno

Populismo como estratégia de 
comunicação política: Uma 
análise do perfil de Jair 
Bolsonaro no Twitter no período 
pré-eleições de 2022

monografia

Discute-se o populismo como estratégia de 
comunicação política utilizada por Jair Bolsonaro, 
que cumpre mandato na presidência da República 
entre 2018 a 2022, desde sua ascensão ao 
Executivo até o início da campanha eleitoral de 
2022. Busca-se investigar em que medida o Twitter 
se tornou o espaço público de Jair Bolsonaro, 
como ele se vale do populismo digital como uma 
estratégia política, e se essa rede social de fato 
contribui para a consolidação da democracia no 
Brasil. 

Prof. Dr. Vitor de 
Souza Lima 
Blotta

Prof. Dr. Eugênio 
Bucci

Profa. Msc. 
Eliana Sanches

Prof. Dr. 
Rodrigo Ratier

Prof. Dr.  
Paulo 
Roberto 
Nassar de 
Oliveira
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12/16/2022 11:30:00 AM
auditório 
Freitas 
Nobre

Júlia Silva de 
Carvalho

Jornalismo 
Matutino Pantanal: rever e ressignificar vídeo-

documentário

O documentário "Pantanal: rever e ressignificar" 
tem como objetivo analisar as mudanças de 
representação de alguns temas sociais nas 
telenovelas nos últimos 30 anos. A partir das duas 
versões da novela Pantanal - a original, de 1990, e 
o remake, de 2022 - foram selecionados três temas 
principais a serem tratados: meio ambiente, direitos 
das mulheres e homossexualidade. O projeto conta 
com entrevistas com especialistas em cada um dos 
aspectos selecionados, além da contribuição 
também de jornalistas e pesquisadores de 
telenovelas e do autor do remake de Pantanal, 
Bruno Luperi.

Profa. Dra. Eun 
Yung Park

Sra. Rosana 
Hermann Sr. André Fran   

12/16/2022 2:00:00 PM 39 Giovanna Simonetti 
Silva

Jornalismo 
Matutino

Entre as quatro paredes da 
maturidade – Como as mulheres 
têm vivido a sexualidade depois 
dos 50

website

O objetivo deste trabalho, em forma de reportagem 
on-line, é contar histórias que ilustram (e 
desestigmatizam) como as mulheres vivem a 
sexualidade na maturidade – independentemente 
se acompanhadas ou sozinhas. Além de discutir os 
tabus, estereótipos e preconceitos etaristas que 
cercam o assunto do sexo com o avanço da idade 
(especialmente para o público feminino), o projeto 
traz relatos de cinco mulheres brasileiras acima 
dos 50 anos que compartilharam suas intimidades, 
angústias, crises e prazeres nessa etapa de vida, 
com diferentes origens e visões de mundo. A partir 
dessas histórias individuais, é possível ter um 
retrato macro de como as mulheres maduras 
encaram a própria sexualidade atualmente, se 
estão satisfeitas com ela e os tipos de 
especificidades físicas, biológicas e psicológicas 
que essa faixa etária se confronta durante a 
transição para a chamada “terceira idade”. 

Profa. Dra. 
Rosana de Lima 
Soares

Profa. 
Especialista Ana 
Cristina Canosa 
Gonçalves

Profa. Dra. Cintia 
Liesenberg

Dra. Andrea 
Limberto Leite  

12/16/2022 2:00:00 PM
auditório 
Freitas 
Nobre

Tamara Yussif Abou 
Nassif

Jornalismo 
Noturno

Além-mar: As mulheres e a 
imigração sírio-libanesa em São 
Paulo 

livro-reportagem

O livro-reportagem "Além-mar: as mulheres e a 
imigração sírio-libanesa em São Paulo" versa 
sobre uma história comum a milhões de brasileiras 
e brasileiros que, repelidos do Líbano e da Síria 
por fatores inúmeros desde o século XIX, 
encontraram no Brasil um local seguro para fazer a 
vida. O número dos chamados "brimos" – árabes 
naturalizados ou nascidos aqui –, porém, é 
impreciso: não há um censo que compile esse 
dado com exatidão. Tem cálculo que estima que 
são em torno de 3 milhões, outro, em 12 milhões. 
Mas, se na base quantitativa o terreno é titubeante, 
na qualitativa ele é fértil e capaz de fornecer bons 
nortes sobre em que pé a cultura árabe aqui se 
ergueu, muito pela força feminina de cultivar 
hábitos tradicionais dentro de casa. Exemplo disso 
é a forma com que a culinária típica do 
Mediterrâneo se embrenhou Brasil afora, como 
esfihas, quibes, pastas de grão-de-bico e berinjela, 
e na própria formação da capital paulista, dotada 
de pontos como a Rua 25 de Março, o bairro 
Ipiranga e o Hospital Sírio-Libanês. O trabalho olha 
com atenção especial para as brimas, tão 
fundamentais para a permanência aqui, mas não 
raro colocadas de canto por documentos que 
procuram relatar a história da diáspora no Brasil. 

Profa. Dra. Eun 
Yung Park

Profa. Dra. 
Samira Adel 
Osman

Sra. Flávia 
Mantovani

Prof. Dr. 
Rodrigo Ratier

Profa. Dra. 
Rosana 
Soares
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4º 
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12/16/2022 3:30:00 PM 31 Guilherme Pimentel 
Pereira Bolzan 

Jornalismo 
Matutino

O estatuto da aura da obra de 
arte diante da ascensão dos 
NFTs: Interlocuções entre Walter 
Benjamin e a criptoarte

monografia

Os NFTs, ou tokens não-fungíveis, revolucionaram 
a maneira como a arte digital é comercializada – e 
também geraram mudanças importantes na 
maneira como essa arte é consumida, reproduzida 
e configurada. Alguns chegam até a afirmar que 
essa tecnologia, dentro das capacidades da 
blockchain, é capaz de restaurar a aura da obra de 
arte. Para verificar a validade dessa afirmação e 
entender melhor os impactos dos NFTs nas 
características das obras de arte, este trabalho 
busca articular os conceitos de Walter Benjamin 
para analisar a criptoarte, seu conceito de 
autenticidade, unicidade e legitimidade.  Afinal, 
essa tecnologia realmente valoriza e democratiza o 
acesso à arte?

Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Souza 
Aguiar

Profa. Dra. 
Dayana Melo

Prof. Dr. Tiago 
Casado   

12/16/2022 4:00:00 PM 38 Gabrielle Yumi 
Futema de Oliveira 

Jornalismo 
Noturno Revista O Quarto Nerd revista

O Trabalho de Conclusão de Curso da Gabrielle 
Yumi Futema de Oliveira, graduanda de Jornalismo 
na ECA-USP é uma extensão de seu site criado 
em 2018 conjuntamente ocm Marta Fresneda. Com 
o constante crescimento do consumo por cultura, o 
jornalismo cultural foi segmentado, dividido em 
veículos de puro entretenimento, militantes, 
eruditos e dos mais diversos nichos. Em paralelo, 
seus públicos também se dividiram, criando alguns 
estereótipos de tipos de públicos que consumiam 
determinado conteúdo, esnobando e ignorando a 
parcela de pessoas que não se encaixavam neste 
público, mas que também consumiam tal conteúdo. 
O segmento cultural intitulado “cultura pop” 
abrange vários segmentos da cultura, cada um 
com um público muito bem definido no imaginário 
coletivo - muitos deles com o homem, hétero, cis e 
branco em mente. No entanto, essa pré-concepção 
de público prejudica uma maior participação 
daqueles que não se encaixam nesse padrão. Por 
isso, o Trabalho de Conclusão de Curso da 
Gabrielle se dedica a propor uma extensão em 
revista de um veículo já existente, o “O Quarto 
Nerd”, para propagar a utilização do jornalismo 
como ferramenta para incluir mulheres e outros 
grupos sub-representados não só na profissão 
como também dentro da cultura pop. Seu intuito é, 
em linguagem simples e acessível, trazer 
conteúdos que vão além da informação superficial, 
propondo debates e trazendo ao protagonismo os 
grupos sub-representados do segmento, com 
textos, imagens e infográficos que os colocam em 
evidência.

Prof. Dr. Luciano 
Guimarães

Prof. Dr. Rodrigo 
Pellegrini Ratier

Profa. Msc. 
Tássia Caroline 
Zanini 

  

12/16/2022 5:30:00 PM 39 João Victor Miranda 
Mello

Jornalismo 
Matutino

A Guerra de Troia em 280 
Caracteres livro digital (ebook)

Livro-reportagem que conta a história das eleições 
presidenciais no Brasil em 2022 pelo Twitter, a 
partir das perspectivas das bolhas informacionais 
lulista e bolsonarista.

Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Souza 
Aguiar

Prof. Dr. Rodrigo 
Pelegrini Ratier

Sra. Clara 
Cavalcanti 
Rellstab

Profa. Dra. 
Eun Yung Park

Prof. Dr. 
Vitor Blotta
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12/16/2022 5:30:00 PM
auditório 
Freitas 
Nobre

Pedro Ezequiel 
Barros dos Santos 
Carvalho

Jornalismo 
Noturno

Os ‘nóiz’ amarrados entre Lélia 
Gonzalez, Mano Brown e 
Emicida para uma comunicação 
popular

monografia

Nosso trabalho desenvolve a ligação entre três 
gerações de intelectuais negros brasileiros: Lélia 
Gonzalez, Mano Brown e Emicida. O elo, ou o nó, 
entre eles é feito pelo pretuguês, conceito de Lélia 
Gonzalez sobre a presença negra na língua 
portuguesa, internalizado pelos dois rappers e 
compartilhado com o público quando eles se 
assumem como apresentadores dos podcasts 
Mano a Mano e AmarElo - O Filme Invisível. Com 
três episódios de cada programa, arriscamos 
aprender como – e com – o pretuguês, o rap e a 
comunicação se unem para uma forma decolonial 
e popular de se informar, levando o legado de Lélia 
Gonzalez adiante para as gerações.

Profa. Dra. 
Dayana Karla 
Melo da Silva

Prof. Dr. Dennis 
de Oliveira

Profa. Dra. 
Cláudia Lago   

12/16/2022 6:00:00 PM 31 Pedro Santos 
Teixeira

Jornalismo 
Noturno

Jornalistas em campo minado: 
como o bolsonarismo jogou a 
imprensa para a defensiva

livro digital 
(ebook), projeto 
midiático 
multiplataforma

Em um cenário de violência eleitoral recorde contra 
jornalistas, segundo dados da Associação 
Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), este 
trabalho investiga se o Estado Brasileiro oferece 
proteção aos profissionais de imprensa, como se 
compromete a fazer em acordos internacionais. 
Estão no escopo deste TCC apenas os ataques 
contra profissionais de imprensa perpetrados em 
redes sociais, aos quais políticos, sobretudo da 
base do governo Bolsonaro, recorrem com 
frequência. Para chegar aos resultados, a pesquisa 
utilizou análise de dados, de discurso e entrevistas 
com personagens e especialistas.

Prof. Dr. Eugênio 
Bucci

Profa. Dra. 
Daniela Osvald 
Ramos

Dra. Maria 
Cleidejane 
Esperidião

Prof. Dr. 
Leonardo 
Foletto

Dra. 
Cristina 
Zahar

12/16/2022 8:30:00 PM
auditório 
Freitas 
Nobre

Gabrielle Souza 
Torquato

Jornalismo 
Noturno

Protagonistas: Uma análise da 
cobertura da Folha de São Paulo 
e O Estado de São Paulo no 
primeiro turno das eleições 
presidenciais de 2022

website

Já imaginou poder ficar por dentro das decisões 
tomadas pelos jornais mais influentes do país 
durante as eleições? Em um período de tanta 
descrença na grande imprensa, o Projeto 
Protagonistas produziu um banco de dados com 
todos os principais tópicos das notícias produzidas 
pelos jornais Folha de São Paulo e O Estado de 
São Paulo durante o primeiro turno das eleições 
presidenciais de 2022. 

Profa. Dra. 
Dayana Karla 
Melo da Silva.

Prof. Dr. Vitor de 
Souza Lima 
Blotta

Sra. Bárbara 
Libório   

12/19/2022 10:30:00 AM 8 Thais Moreno 
Ferreira Editoração

Witch: editora especializada na 
publicação de livros de horror via 
financiamento coletivo

criação de editora 

A presente pesquisa tem como objetivo estruturar 
uma editora especializada em literatura horror via 
financiamento coletivo, a qual foi nomeada de 
“Witch”, buscando focar na diversidade de títulos – 
antigos e contemporâneos – e autores – nacionais 
e estrangeiros –, bem como criar a capa e planejar 
a primeira campanha da editora: edição de 
colecionador de "O Castelo de Otranto", de Horace 
Walpole.

Profa. Dra. 
Marisa Midore 
Deaecto

Prof. Dr. Jean 
Pierre Chauvin

Prof. Dr. Paulo 
Nascimento 
Verano

Dr. Oscar 
Nestarez   

12/20/2022 10:00:00 AM
auditório 
Freitas 
Nobre

Wender Starlles 
Ferreira Dias

Jornalismo 
Matutino Religare vídeo-

documentário

Influenciados pelo trabalho do padre Júlio 
Lancellotti com a população em situação de rua da 
cidade de São Paulo, o sheik Rodrigo Jalloul e o 
pastor evangélico Leandro Rodrigues unem 
esforços para distribuir alimentos para pessoas em 
vulnerabilidade social, independente de qual 
religião elas pertençam.  

Prof. Dr. Renato 
Levi Pahim

Msc. Mônica 
Pinheiro

Sra. Eliane 
Scardovelli

Profa. Dra. 
Rosana de 
Lima Soares 

Profa. Dra. 
Mônica de 
Fátima 
Rodrigues

1/23/2023 7:00:00 PM
auditório 
Freitas 
Nobre

Karina Merli Jornalismo 
Noturno

Corinthians: O Time do Povo e 
das Mulheres

website, Galeria 
fotográfica

O Corinthians tem a segunda maior torcida do 
Brasil. Cerca de 53% de sua torcida é composta 
por mulheres. Embora desde a sua fundação, o 
clube carregue a premissa de ser o time do povo, 
pouco se sabe sobre figuras femininas que tiveram 
ligação com o clube. Através de uma galeria online, 
este trabalho é um registro das mulheres 
corintianas que frequentam as arquibancadas.

Prof. Dr. Wagner 
Souza e Silva 

Prof. Dr. Atilio 
José Avancini

Profa. Msc. 
Débora 
Klempous
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1/27/2023 8:30:00 PM
auditório 
Freitas 
Nobre

Matheus Morgado Jornalismo 
Noturno

Deixe-me Ver - Um retrato da 
visibilidade trans no Brasil

vídeo-
documentário

“Deixe-me Ver - Um retrato da visibilidade trans no 
Brasil” é um documentário que busca evidenciar o 
impacto da representatividade — nas mais 
diversas áreas — para a construção da identidade 
e entendimento de gênero das pessoas que estão 
sob o guarda-chuva da transgeneridade. 

Prof. Dr. Renato 
Levi Pahim Sr. Liel Marín Sra. Natuza Nery   

2/1/2023 8:00:00 PM
auditório 
Freitas 
Nobre

Vinicius Garcia 
Ferreira

Jornalismo 
Matutino

História do pós-túmulo: Como 
crenças pessoais afetam a 
experiência do luto

livro-reportagem

O livro histórias do pós-tumulo pretende, ao reunir 
5 histórias distintas, exemplificar a complexidade 
humana através da relação do homem com a 
morte e, consequentemente, o luto. Para isso, 
cinco personagens de religiões diferentes 
rememoram a perda de entes queridos e explicam 
suas crenças.

Prof. Dr. Vitor de 
Souza Lima 
Blotta

Prof. Dr. À definir Prof. Dr. À definir Prof. Dr. À 
definir

Prof. Dr. À 
definir

2/6/2023 5:00:00 PM
auditório 
Freitas 
Nobre

José Carlos Ferreira 
da Silva

Jornalismo 
Noturno

A precarização do trabalho na 
grande SP website

Por meio de uma série de reportagens multimídia, 
o site vai abordar o aumento da informalidade e da 
precarização do trabalho na região metropolitana 
de São Paulo.

Prof. Dr. Dennis 
de Oliveira Prof. Dr. Prof. Dr.  


