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A editora facos – ufsm dedica-se ao 
fomento de publicações científi cas de 
diversas áreas do conhecimento com 
foco principal nos autores/pesquisado-
res com contribuição signifi cativa para a 
área de Comunicação. Além disso, incita 
a democratização do conhecimento por 
meio dos seus livros, estruturados em 
torno de temas específi cos, com impacto 
internacional. A editora compromete-se 
com a difusão de conteúdo científi co de 
qualidade e publica estudos de outros 
campos também.
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As obras publicadas pela Editora FACOS – 
UFSM reúnem coletâneas de cunho cientí-
fi co, organizadas de maneira a contribuir 
para a área de Ciências da Comunicação.
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apre(e)nder publicidade 
aproximações entre academia e 

mercado santa-mariense
Juliana Petermann;  

Milena Carvalho Bezerra Freire de 
Oliveira-Cruz (orgs.)

1ª edição / 2013
224 p.

ISBN: 978-85-98031-83-5

“Apre(e)nder publicidade” é fruto de um trabalho coletivo, 
realizado por professores e alunos do curso de Publicidade e 
Propaganda com a colaboração inestimável de profissionais que 
se dispuseram a compartilhar e refletir sobre suas práticas. Este 
livro é a proposta de uma reflexão crítica, o que pressupõe rever 
e repensar as atividades e relações dos profissionais com os mais 
diversos atores que compõem este campo: anunciantes, concor-
rentes, veículos, fornecedores, consumidores e, porque não, com 
a própria academia. As temáticas que orientaram os capítu-
los procuram dimensionar reflexões sobre diferentes áreas de 
atuação (atendimento, planejamento, criação, mídia), fluxos de 
trabalho nas agências e adaptação do mercado às novas mídias. 
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rádios
sociedade, fronteiras e educação
Ada Cristina Machado da Silveira;  
Maria Ivete Trevisan Fossá;  
Flavi Ferrreira Lisbôa Filho (orgs.)
1ª edição / 2013
328 p.
ISBN: 978-85-98031-84-2

O livro apresenta um conjunto de textos 
que analisa o rádio e a sua presença na 
sociedade, na fronteira e na educação. 
Organizado pelos professores doutores 
Maria Ivete Trevisan Fossá, Ada Cristina 
Machado da Silveira e Flavi Ferreira Lis-
bôa Filho, a obra editada em três partes 
procura investigar a realidade a partir do 
estudo do rádio, e conta com reflexões 
sobre o veículo, sua estrutura e suas 
relações externas. Também traz observa-
ções empíricas sobre o funcionamento 
de rádios comerciais, comunitárias e até 
mesmo radioescolas. 
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comunicação  
organizacional e cidadania

olhares sobre a presença das corporações 
e da comunidade na mída 

Maria Ivete Trevisan Fossá;
Patrícia Milano Pérsigo (orgs.)

1ª edição / 2013
207 p.

ISBN: 978-85-98031-89-7
e-book

O livro Comunicação organizacional e cidadania: olhares sobre 
a presença das corporações e da comunidade na mídia tem o 
propósito de apresentar um conjunto de reflexões acerca da co-
municação organizacional e suas interfaces com a cidadania em 
diferentes instituições. A obra está estruturada em duas partes.  
A primeira, com quatro capítulos, traz temas específicos da 
comunicação organizacional com presença marcante de discus-
sões pautadas pela esfera do digital. A segunda apresenta seis 
artigos que tematizam questões de comunidade e, por consequ-
ência, do comunitário também.
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tic aplicadas à educação
usos apropriações e convergências
Andreia Oliveira; 
Rosane Rosa (orgs.)
1ª edição / 2013
430 p.
ISBN: 978-85-98031-93-4

A obra consiste no primeiro volume da 
coleção “tic aplicadas à Educação”, sendo 
uma publicação periódica de artigos 
selecionados no final de cada edição do 
Curso Lato Sensu de Especialização em 
tic aplicadas à Educação/ufsm–uab.  
O conteúdo reúne pesquisas atualizadas 
que problematizam questões culturais e 
tecnológicas referentes à informação,  
comunicação e educação em uma pers-
pectiva interdisciplinar.
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concurso literário 
felipe d’oliveira 
Rosagela Beatriz Rechia (org.)
1ª edição / 2013
336p.
ISBN: 978-85-98031-91-0

O livro “Concurso literário Felippe D’Oliveira” reúne autores de 
crônicas e contos, dentre os quais os acadêmicos dos Cursos de 
Comunicação Social da UFSM. Eles têm/tiveram sua formação 
em Jornalismo, Relações Públicas, Produção Editorial e Publici-
dade e Propaganda, quando desenvolveram competências para 
além da comunicação. Queremos dizer que nos orgulhamos 
do papel e espaço que ocupam na sociedade. Em virtude da 
relevância da participação é oportuno que a FACOS, por meio 
do Departamento de Ciências de Comunicação, possa apoiar a 
publicação de todos os textos produzidos e premiados no con-
curso de 2009 a 2012. Neste sentido, a FACOS reitera sua atuação 
na construção da história cultural do município com presença 
marcante na Feira do Livro de Santa Maria e nas atividades 
culturais da cidade.
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histórias da mídia
campos da publicidade e da 
comunicação institucional 

Ana Luiza Coiro de Moraes;
Marília de Araujo Barcellos; 

Flavi Ferreira Lisbôa Filho (orgs.)
1ª edição / 2013

548 p.
ISBN: 978-85-98031-82-8

e-book
e-ISBN 978-85-98031-92-7

Esta obra traz artigos inéditos, referenda-
dos nos originais apresentados no Grupo 
de Trabalho (GT) História da Publicidade 
e da Comunicação Institucional, do 8º 
Encontro Nacional da ALCAR, no ano de 
2011, reescritos por seus autores após o 
momento de reflexão proporcionado 
pelo evento. E, ao apresentar Histórias 
da mídia: campos da Publicidade e da 
Comunicação Institucional, a Editora 
FACOS–UFSM comemora os 40 anos dos 
cursos de Comunicação Social da UFSM, 
agregando ao livro artigos de autoria de 
professores e alunos dos cursos de Rela-
ções Públicas, Publicidade e Propaganda, 
Jornalismo e Produção Editorial.
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ecologia da mídia
Eugenia Mariano da R. Barichello; 

Anelise Rublescki (orgs.)
1ª edição / 2013

176 p.
ISBN: 978-85-98031-81-1

O livro Ecologia da Mídia parte de uma 
perspectiva da mídia como ecossistema, 
incluindo os novos formatos que têm 
como suporte as tecnologias digitais. 
São processos de circulação das informa-
ções caracterizados pela superação das 
dicotomias entre emissor/receptor, meio/
mensagem, sujeito/mídia, presentes nos 
estudos sobre os meios de comunicação 
de massa, procurando compreendê-los 
sob a perspectiva de uma nova ambiência 
e do processo de midiatização da socie-
dade contemporânea, no qual as lógicas 
midiáticas parecem regular as interações 
sociais. A obra conta com a contribuição 
de importantes interlocutores internacio-
nais na temática da Ecologia da Mídia.
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práticas e discursos midiáticos
representação, sociedade e tecnologia

Adair Caetano Peruzzolo;
Fabiano Maggioni;  
Laura H. Wottrich; 

Patrícia M. Pérsigo (orgs.)
1ª edição / 2012

256p.
ISBN: 978-85-98031-72-9

e-book

O e-book reúne textos oriundos de extensas pesquisas realizadas 
por dez alunos do Programa de Pós-graduação em Comunicação 
da UFSM, que defenderam suas dissertações no início de 2011. Sob 
a chancela de diversos vieses teórico-metodológicos, os autores 
deslindam as práticas, fluxos e implicações de transitar no que 
conhecemos por “sociedade midiática”, em que os meios adqui-
rem protagonismo fundante na estruturação do espaço público, 
na configuração das identidades e na legitimação das instituições. 
A diversidade temática das pesquisas apresentadas no livro suge-
re a amplitude da questão e aponta a contribuição do POSCOM/
UFSM para investigá-la. A obra é resultado de um esforço coletivo 
do corpo docente e discente do POSCOM para socialização da 
pesquisa e progressão nos estudos com ênfase na “Comunicação 
Midiática”, área de concentração do Programa.

E-book premiado no xiii Congresso de Ciências da Comunicação 
na Região Sul (Intercom Sul) na categoria de Edição de Livros.



lançamentos

16

estratégias midiáticas 
Ada Cristina Machado da Silveira;

Eugênia Mariano da Rocha Barichello;
Flavi Ferreira Lisbôa Filho;

Maria Ivete Trevisan Fossá (orgs.)
1ª edição / 2012

262 p.
ISBN: 978-85-98031-74-3

A obra reúne treze textos que envolvem 
as relações do campo das mídias com os 
demais, especialmente as estratégias que 
este campo aciona ou dele são tomadas 
como empréstimo para construir o espa-
ço público. O livro agrega estudos sobre 
gestão da comunicação, modelos de 
comunicação institucional, novas formas  
de suportes e ambientes comunicacionais, 
dimensões macro analíticas da indústria 
cultural e seus efeitos na realidade social, 
relações da cultura das mídias com tempo-
ralidades e espacialidades. 
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identidades midiáticas 
Ada Cristina Machado da Silveira;

Eugênia Mariano da Rocha Barichello;
Flavi Ferreira Lisbôa Filho;

Maria Ivete Trevisan Fossá (orgs.)
1ª edição / 2012

228 p.
ISBN: 978-85-98031-73-6

A obra reúne doze textos que possuem em comum o estudo da 
incidência da esfera midiática da conformação das identidades 
contemporâneas com ênfase na construção de representações 
e significados. O livro apresenta estudos interpretativos sobre o 
papel da comunicação midiática na construção de dinâmicas  
sociais, matrizes identitárias, experiências de interação e proces-
sos de consumo/apropriação que passam pela mediação  
do discurso das linguagens midiáticas. 
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Comunicação e mídia reúne a produção 
científi ca, em torno da área, organizada 
ou estruturada com obras dotadas de 
originalidade e impacto internacional.
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narrativa hipertextual multimídia: um modelo de análise
Marcelo Freire 
(e-book) / 2010 • 105 p. • ISBN: 978-85-98031-71-2

Caminhos da publicidade e propaganda 
Ada Cristina Machado Da Silveira; Graciela Inés Presas Areu; 
Adair Caetano Peruzzolo (orgs.)
2007 • 204 p. • ISBN: 978-85-98031-55-2

Glossário das comunicações públicas
Caroline Delevati Colpo; Patrícia Franck Pichlier (org.)
2007 • 40 p. • ISBN: 978-85-98031-48-4

Memórias de um tempo veloz
Rogério Ferrer Koff 
2007 • 168 p. • ISBN: 978-85-98031-50-7

Olhares sobre o jornalismo: a contribuição de Adelmo 
Genro Filho 
Marcia Franz Amaral (org.)
2007 • 128 p. • ISBN: 978-85-98031-54-5

Grupos de discussão: grupos focais 
Ricardo Thornton
2005 • 110 p. • ISBN: 85-98031-34-8

Mídia insurgente em terras de fronteiras 
Ada Cristina Machado Da Silveira
2005 • 272 p. • ISBN: 85-98031-16-X
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Trajetórias: memórias dos cursos de comunicação da UFSM
Eugenia Mariano da Rocha Barichello
2005 • 170 p. • ISBN: 85-98031-19-4

Identidades: da representação à virilidade
Ada Cristina Machado da Silveira
(e-book) / 2004 • ISBN: 85-98031-12-7

Visibilidade midiática, legitimação e responsabilida-
de social
Eugenia Mariano da Rocha Barichello
2004 • 280 p. • ISBN: 85-98031-14-3

Comunicação & cultura midiática
Ada Cristina Machado da Silveira; Eugenia Mariano da Rocha 
Barichello; Amarildo Luiz Trevisan
2003 • 224 p. • ISBN: 85-98031-05-4

Divulgação científica e tecnologias de  
informação e comunicação
Ada Cristina Machado da Silveira 
2003 • 252 p. • ISBN: 85-98031-07-0

Jornalismo Além da Notícia
Ada Cristina M. S.; Veneza V. M. Ronsini;  
Paulo Roberto de O. Araujo
2003 • 136 p. • ISBN: 85-98031-03-8

práticas, identidades e memória: 30 anos da rp na ufsm
Ada Cristina Machado da Silveira 
2003 • 280 p. • ISBN: 85-98031-02-x
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A linha editorial Diálogos com a Comuni-
cação reúne estudos e pesquisas voltadas 
para áreas como Educação, História, Arqui-
vologia, Antropologia dentre outras.
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História, regiões e fronteiras
Ana Frega Novales; Maria Medianeira Padin; Fabio Kühn; Maria 
Celia Bravo; Sonia Rosa Tedeschi (orgs.)
2013 • 544 p.• ISBN: 978-85-98031-77-4

Boas práticas para fabricação de queijos artesanais 
Silvia Cristina Ferreira Iop et al. (orgs.)
2013 • 39 p. • ISBN: 978-85-98031-85-9

Arquivologia e produção do papel artesanal reciclado 
Sonia Elisabete Constante; Fernanda Kieling Pedrazzi (orgs.)
2013 • 65 p. • ISBN: 978-85-98031-80-4

Educação rural no mundo contemporâneo V. 1
Hugo Anibal Vela; Vilson dos Santos; Paulo Cardoso da Silveira (orgs.) 
2012 • 208 p. • ISBN: 978-85-98031-75-0

Cultivo hidropônico
Osmar Souza dos Santos (org.)
2012 • 240 p. • ISBN: 978-85-98031-78-1

Educação ambiental e tratamento de resíduos  
orgânicos: compostagem
Alexandre Couto Rodrigues et al. (org.)
2012 • 20 p. • ISBN: 978-85-98031-79-8

Meteorologia e poluição atmosférica: 
teoria, experimentos e simulação
Osvaldo L. L. de Moraes (org.)
2010 • 240 p. • ISBN: 978-85-98031-66-8
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Anais do VII Congresso Internacional sobre turismo 
rural e desenvolvimento sustentável: turismo rural e 
agricultura familiar: Iniciativas e inovações
Ivo Elesbão; Marcelino de Souza (orgs.)
(e-book) / 2010 • ISBN: 978-85-98031-65-1

Antropologia: trajetórias de pesquisas etnográficas 
Maria Catarina Zanini (org.)
2010 • 180 p. • ISBN: 978-85-98031-70-5

Los planes de esperanza del humanismo económico: 
el continente indoamericano, una expresión solidaria, 
un testimonio histórico v.1
Adayr Silva Ilha; Luis Eugenio Di Marco (orgs.)
2010 • 644 p. • ISBN: 978-85-98031-68-2

Los planes de esperanza del humanismo económico: 
el continente indoamericano, una expresión solidaria, 
un testimonio histórico v.2
Adayr Silva Ilha; Luis Eugenio Di Marco (orgs.)
2010 • 567 p. • ISBN: 978-85-98031-69-9

Los planes de esperanza del humanismo económico: 
el continente indoamericano, una expresión solidaria, 
un testimonio histórico. Obra reunida v.1 e v.2
Adayr Silva Ilha; Luis Eugenio Di Marco (orgs.)
2010 • 1210 p. • ISBN: 978-85-98031-67-5  

Dimensões sociais, econômica e ambiental em 
minas do Camaquã, Caçapava do sul/RS através do 
método de avaliação rápida V. 2
Joaquim Anécio de Jesus; Marcelino de Souza(orgs.)
2009 • 220 p. • ISBN: 978-85-98031-63-7
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Residências secundárias: manifestações e dinâmicas 
dos fluxos de visitantes no espaço rural: estudo nos 
municípios e Itaara e Restinga Sêca v. 17 
Elvis Albert Robe Wandscheer (orgs.)
2009 • 188 p. • ISBN: 978-85-98031-64-4

Análise e regressão aplicada à engenharia florestal 
Carlos Alberto Martinelli; Paulo S. P. Schneider;  
Paulo R. Schneider (orgs.)
2009 • 287 p. • ISBN: 978-85-98031-60-6

Aprenda brincando com a turma do Nepinho:  
pré-escola
André Luis Ramos Soares (org.)
2009 • 10 p. • ISBN: 978-85-98031-57-6

Escola de inverno de matemática aplicada
Diomar Cristina Mistro; Waldir Leite Roque,  
Luiz Alberto D. R. (orgs.)
2009 • 198 p. • ISBN: 978-85-98031-62-0

A demanda e as expectativas do turismo nos municí-
pios da microrregião da Quarta Colônia – RS V. 1
Joaquim Anécio de Jesus; Marcelino de Souza (orgs.)
2008 • 100 p. • ISBN: 978-85-98031-59-0

O turismo na revalorização da agroindústria rural 
na rota gastronômica de Silveira Martins – RS V. 16
Michele Lindner
2008 • 130 p. • ISBN: 978-85-98031-56-9
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Aprenda brincando com a turma do Nepinho: 
séries iniciais
André Luis Ramos Soares (org.)
2007 • 10 p. • ISBN: 978-85-98031-58-3

Introdução ao manejo florestal
Paulo Renato Schneider; Paulo Sergio Pigato Schneider 
2007 • 566 p. • ISBN: 978-85-98031-51-4

Tri-legal: resolvendo problemas do Juquinha
Fernanda Vargas Ferreira; Zuleica Tabarelli
2007 • 19 p. • ISBN: 978-85-98031-47-7

Visões do mundo contemporâneo:  
caminhos, mitos e muros
Beatriz Teixeira Weber; Diorge Alceno Konrad
2007 • 320 p. • ISBN: 978-85-98031-46-0

Turismo rural: a contribuição da mulher – 
Campos de Cima da Serra/RS V. 13
Raquel Lunardi
2007 • 120 p. • ISBN: 978-85-98031-43-9

Turismo rural: renda e bem-estar:
estudos em Salvador do Sul/RS V. 14
Cléia dos Santos Morais
2007 • 120 p. • ISBN: 978-85-98031-44-6

Ensaios em antropologia
Maria Catarina C. Zanini (org.)
2007 • 60 p. • ISBN: 978-85-98031-49-1
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Uma história cada filme v.1
Alexandre M. Ferreira; Rogério Ferrer Koff;  
Diorge Alceno Konrad (orgs.)
2006 • 330 p. • ISBN: 85-98031-42-9

Uma história cada filme v.2
Alexandre M. Ferreira; Rogério Ferrer Koff;  
Diorge Alceno Konrad (orgs.)
2007 • 518 p. • ISBN: 978-85-98031-52-1

Uma história cada filme v.3 
Alexandre M. Ferreira; Rogério Ferrer Koff ;  
Diorge Alceno Konrad (orgs.)
2007 • 220 p. • ISBN: 978-85-98031-61-3

Paleografia e diplomática no 
curso de arquivologia – UFSM
Eneida Izabel S. Richter; João candido Araujo (orgs.)
2007 • 240 p. • ISBN: 978-85-98031-53-8

Arranjo e descrição de documentos arquivísticos
Denise M. Castanho; Rosani B. Pivetta da Silva;  
Olga M. Correa Garcia (orgs.)
2006 • 71 p. • ISBN: 85-98031-38-0

II Seminário nacional de filosofia e educação
Amarildo Luiz Trevisan; Elizeth M. Tomazatti (orgs.)
(e-book) / 2006 • ISBN: 85-98031-40-2

Anais do V congresso internacional sobre turismo e 
desenvolvimento sustentavél ordenamento, segmen-
tação e regionalização do turismo em áreas rurais 
2006 • 500 p. • ISBN: 85-98031-36-4
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Doenças do fumo: identificação e controle V. 1
Carla R. Zemolin; Ivan F. D. Costa; Giuvan Lenz
2006 • 32 p. • ISBN: 85-98031-41-0

Infraestrutura no estado do Rio Grande do Sul
Cesar Augusto Guimarães Finger
2006 • 289 p. • ISBN: 85-98031-39-9

Interface do cuidado, da educação e do trabalho
Carmem Lucia Colomé Beck; Maria de L. Denardin Budó
2006 • 360 p. • ISBN: 85-98031-33-X

Plano estratégico de desenvolvimento florestal 
Euardo Pagel F.; Paulo Renato S.; Paulo Sergio Pigato Schneider
2006 • 210 p. • ISBN: 85-98031-32-1

Rentabilidade e investimento florestal
Paulo Renato Schneider
2006 • 153 p. • ISBN: 85-98031-35-6

Agroturismo e turismo rural: alternativa econômica 
para metade sul do estado do Rio Grande do Sul V.6
Eurico de Oliveira Santos
2005 • 140 p. • ISBN: 85-98031-25-9

Comunicação, marketing e turismo no meio rural:
Santa Cruz do Sul/RS V. 2
Raquel Schorn de Oliveira 
2005 • 160 p. • ISBN: 85-98031-21-6
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Desenvolvimento do turismo e conservação da 
paisagem. Estudo do potencial turístico de Itaara/RS V. 7
Ivone da Silva Rodrigues
2005 • 150 p. • ISBN: 85-98031-26-7

Estudo das tipologias do turismo rural: 
Alfredo Chaves/ES V. 4
Luiz Carlos Leonardi Bricalli
2005 • 100 p. • ISBN: 85-98031-23-2 

Planejamento do turismo rural: estudo do roteiro 
mostra colônia – Jaguari/RS V. 15
Flávia de Araújo Pedron
2005 • 115 p. • ISBN: 978-85-98031-45-3

Políticas públicas e legislação para o turismo rural. V. 11
Elias Medeiros Vieira
2005 • 144 p. • ISBN: 85-98031-30-5 

Turismo e desenvolvimento: a dimensão cultural da 
Serra da Mantiqueira/MG V. 10
Heberton Fabrício Inocêncio Alves
2005 • 300 p. • ISBN: 85-98031-29-1

Turismo e meios de comunicação. Estudo da divulga-
ção do turismo rural em São José dos Ausentes/RS V. 12
Fernanda Miron Jappe
2005 • 120 p. • ISBN: 85-98031-31-3

Turismo rural e desenvolvimento local – Lages/SC V. 8
Wladimir Blos
2005 • 142 p. • ISBN: 85-98031-27-5



diálogos com a comunicação

32

Turismo rural em São Martinho/SC: uma abordagem 
do desenvolvimento em nível municipal V. 1
Ivo Elesbão
2005 • 200 p. • ISBN: 85-98031-20-8

Turismo rural no estado de SP:  
uma semente que florece V. 9
Carlos Eduardo Oliveira Bovo
2005 •170 p. • ISBN: 85-98031-28-3

Turismo rural, agricultura e comunidade de
Bento Gonçalves/RS V. 3
Maurem Fronza da Silva
2005 • 145 p. • ISBN: 85-98031-22-4

Turismo, agricultura e patrimônio em 
São Lourenço do Sul/RS
Patrícia Marasca Fucks
2005 • 200 p. • ISBN: 85-98031-24-0

Anais de projetos experimentais
2005 • 60 p. • ISBN: 85-98031-15-1

Filosofia e educação: confluências 
Amarildo Luiz Trevisan; Noeli Dutra Rossato (orgs.)
2004 • 267 p. • ISBN 85-98031-17-8

Introdução à arquivologia
Elenita Freitas Penna; Olga M. Correa Garcia;  
Eneida Izabel S. Richter ( orgs.) 
2004 • 136 p. • ISBN: 85-98031-06-2
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Programa de formação continuada de professores 
Adriana M. Maciel; José Luiz P. Damilano;  
Amarildo Luiz Trevisan (orgs.)
2004 •256 p. • ISBN: 85-98031-08-9

Confluências: educação e filosofia 
Amarildo Luiz Trevisan; Noeli Dutra Rossato;  
Nadja Hermman (orgs.)
2004 • 200 p. • ISBN: 85-98031-09-7

Ensinando artes: reflexões e perspectivas na atualidade
Ana Luiza R. Nunes; Terezinha Sueli Frans;  
Sandra Borsoi Minetto (orgs.)
(e-book) / 2004 • ISBN: 85-98031-18-6

Oficinas pedagógicas de imagens
Amarildo Luiz Trevisan; Noeli Dutra Rossatto (orgs.)
2004 • 100 p. • ISBN: 85-98031-13-5
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