
EMENTA E OBJETIVOS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS – 2017.2 

 

 ECONOMIA POLÍTICA DA COMUNICAÇÃO 

Objetivos: Compreender o papel simbólico e econômico da Comunicação e da Cultura; 
Entender as Políticas de Comunicação no Brasil; 
Analisar criticamente a organização dos mercados de consumo dos bens culturais. 

Ementa: A regulamentação e mercado de Comunicação no Brasil. Estado e as políticas 
culturais. Intersecção entre a economia da Comunicação e o campo da Cultura. 
Contradições da produção, circulação e consumo dos bens simbólicos na 
Contemporaneidade. 

 

 MOVIMENTOS SOCIAIS E DIVERSIDADE 

Objetivos: 

Analisar a política para a diversidade cultural da UNESCO; 

Compreender as diferentes expressões de visibilidade dos movimentos identitários e pós-
identitários: Diversidade Sexual e de Gênero; Étino-Racial; Sócio-territorial; 

Avaliar as articulações dos movimentos socais no contexto da mundialização das culturas. 

 

Ementa: Discussão teórica sobre política cultural e movimentos sociais na sociedade 
contemporânea. Casos específicos, dentro dos movimentos contemporâneos (étnicos, 
gênero, geracional, sócio-territorial). O cultural e o político nos movimentos sociais. A 
globalização da cultura e a nova sociedade civil. As espacialidades dos movimentos sociais. 
Cultura, direitos humanos e poder. 

 

 COMUNICAÇÃO, MODA E CONSUMO 

Objetivos: 

Possibilitar conhecimentos teóricos no debate sobre a relação entre Comunicação e Moda; 

Refletir sobre o fenômeno da moda e do consumo na contemporaneidade; 

Entender o enquadramento da Moda pela imprensa e as especificidades do Jornalismo de 
Moda.  

Ementa: O fenômeno da moda e sua relação com a mídia. Imagem e moda. Comunicação 
e produção de sentido da aparência. A sociedade de consumo. Moda e as práticas de 
consumo. As visualidades contemporâneas e a moda. Enquadramento midiático do 
fenômeno da Moda. Questões chave do Jornalismo de Moda. 

 

 

 MÍDIA E FICÇÃO SERIADA 
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Objetivos: - Analisar as diferentes formas de narrativa seriada; 
 
- Compreender os diferentes gêneros na narrativa seriada audiovisual e na web: 
características, linguagem, modelos; 
 
- Entender as principais tendências da produção de narrativas em quadrinhos. 
 
- Compreender a ficção seriada no campo da pesquisa em Comunicação: problemas, 
objetos, metodologias. 
 

Ementa: Estudo das diferentes formas de narrativa seriada e suas interfaces com o campo 
da comunicação. Tendências da produção de narrativas em quadrinhos. A ficção seriada 
como problema da pesquisa em comunicação.   
 

 

 EPISTEMOLOGIA DA COMUNICAÇÃO 
 

Objetivos: - Discutir o problema do objeto comunicacional e a configuração de uma 
epistemologia da comunicação que figure na interseção das ciências humanas, 
sociais aplicadas, filosofia e ciências da natureza; 
 
- Aproximar diferentes metodologias da pesquisa em ciências humanas ao campo 
da comunicação; 
 
- Revisar epistemologias contemporâneas e suas interfaces com o campo da 
comunicação.   
 

Ementa: A configuração da comunicação como campo próprio de pesquisa: seus 
objetos, problemas e interações com outros campos teóricos. Epistemologias 
contemporâneas e o lugar da comunicação. Tensões entre o campo da 
Comunicação e o Jornalismo. Os problemas de investigação científica no campo da 
comunicação. Interações do campo científico da comunicação com a pesquisa em 
artes. 

 

 INFOGRAFIA JORNALÍSTICA 

Objetivos:  
- Desenvolver infografias através do planejamento, produção e interface gráfica 
das informações jornalísticas. 
- Aprofundar os conhecimentos de design editorial com ênfase nos aspectos 
constitutivos da página; 
Compreender a  organização dos layouts para a construção de informações 
jornalísticas através da combinação de elementos verbais, pictóricos e 
esquemáticos;  
- Conhecer a história e a prática da produção editorial e gráfica; 
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Ementa:  Infografia jornalística: teoria, técnica e prática. As diferentes formas 
gráfico-visuais de apresentação da informação jornalística. História e características 
de materiais editoriais com métodos e técnicas de elaboração de jornais, livros e 
revistas. Sistemas de diagramação. Princípios de design gráfico aplicado a materiais 
informacionais. 
 

 

 

 COMUNICAÇÃO E CIDADES 

Objetivos: 

Analisar a Cidade como pano de fundo das práticas comunicacionais; Reconhecer a 
comunicação alternativa nos ambientes urbanos; Entender a Mídia como produtora 
de sociabilidade na cidade. 

Ementa:  

As relações entre a comunicação e a cidade. Os usos da cidade na circulação urbana. 
As mídias na rua e suas interferências na vida cotidiana. As práticas culturais das 
tribos urbanas e suas tramas midiáticas. A cidade e sua pluralidade de trocas 
comunicacionais. 

 

 CRÔNICA OBSERVAÇÃO E CIDADE 

Objetivos:  

Possibilitar conhecimentos teóricos no debate sobre o gênero Crônica; Refletir sobre 
a observação continuada e interessada do cotidiano para compreensão da cidade; 
Favorecer a produção textual dos estudantes. 

 

Ementa:  

Definição de Crônica. A presença da Crônica na mídia brasileira. O espaço urbano e 
as formas de descrevê-lo. A Crônica e a observação do cotidiano. 

 

 

 JORNALISMO CULTURAL 

Objetivos:  

Tornar o estudante apto a praticar a especialidade Jornalismo Cultural nos diversos 
gêneros textuais.  

 

Ementa:  
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Entender a cultura como um fenômeno do cotidiano e não apenas como arte. Buscar 
diálogos do jornalismo com a Antropologia. Praticar e compreender os diversos 
gêneros possíveis no jornalismo cultural. Compreender a relação entre estado e 
cultura e analisar as políticas públicas de cultura praticadas no Brasil. 

 

 

 OFICINA DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

Objetivos:  
O objetivo da disciplina é promover a realização de projetos avançados na área 
dando continuidade ao aprendizado obtido na disciplina Fotojornalismo. É nosso 
objetivo realizar séries que tragam o aprofundamento nas questões trazidas pelos 
próprios alunos, com escolha de um tema e orientação do professor por todo 
semestre. O resultado final da disciplina será uma série fotográfica. 

 

Ementa: Trabalho prático em fotografia documental. Escolha, pesquisa e 
desenvolvimento de um tema/assunto. Questões relativas ao planejamento e 
execução de séries fotográficas. Acompanhamento e orientação dos projetos. Edição 
fotográfica. 

 

 

 HISTÓRIA DO JORNALISMO 

Objetivos: Estudo do jornalismo nos séculos XIX e XX assim como as mudanças do 
jornalismo doutrinário para o informativo. Análise das relações entre imprensa e 
regime militar, imprensa e abertura política e o jornalismo nos anos 1990. 

 

Ementa: O jornal como documento histórico. Imprensa e Historia do Brasil. 
Nascimento da imprensa. O papel do jornal no I e II Império. Imprensa em tempos de 
ditadura. Imprensa e democracia. Jornalismo e globalização. 

 

 

 ANÁLISE DO TEXTO E DO DISCURSO JORNALÍSTICO 

Objetivos: Estudos sobre discurso, ideologia e mensagens subliminares da mídia. 
Análise do discurso de produtos jornalísticos veiculados em TV, jornal impresso, 
radiojornalismo e jornalismo nas mídias digitais. 

 

Ementa: Ideologia e poder. As bases metodológicas para Análise do Discurso. Escola 
Francesa de Análise do Discurso. Discurso das Mídias. Processo de construção 
discursiva nas diferentes plataformas midiáticas (TV, rádio, impresso, internet, 
fotografia). 



5 
 

 

 

 JORNALISMO E LITERATURA 

Objetivos:  
Estudos sobre Literatura e jornalismo e fronteiras e gêneros. Produção e análise de 
reportagens, entrevistas e críticas.  

 

Ementa:  

Focos narrativos. Sujeito do enunciado e sujeito da enunciação. Tempo, espaço e 
sujeitos ficcionais. Características do romance-reportagem. O novo jornalismo. 
Divergências e convergências entre o jornalismo e a literatura. O livro-reportagem 
como gênero jornalístico. Perfil, biografia e memorialismo. 

 

 JORNALISMO ECONÔMICO 

Objetivos: Apresentar os conceitos básicos de economia e a forma como esses 
conceitos devem ser decodificados para a cobertura de pautas jornalísticas; Refletir 
sobre as relações que se travam entre a economia, a política e a sociedade; Preparar 
o estudante de jornalismo para atender à crescente demanda por profissionais com 
conhecimento na área de jornalismo econômico; Refletir sobre o papel do jornalismo 
econômico na atual conjuntura econômica e social; Possibilitar o desenvolvimento 
de pesquisas voltadas ao jornalismo econômico e com a intenção de formar 
jornalistas que possam atuar tanto no mercado quanto na academia nesse campo de 
atividade.  

Ementa: Introdução ao Jornalismo Econômico. Princípios de economia. Formação 
Econômica do Brasil. Economia, política e sociedade. Economia Internacional e 
comércio exterior. Tecnologias da Informação, economia e governabilidade. Finanças 
Públicas. Comunicação estatística. Microeconomia. Macroeconomia. Economia 
política da mídia.  

 

 JORNALISMO ESPORTIVO 

Objetivos: Tornar o estudante apto a praticar a especialidade Jornalismo Esportivo 
nos diversos gêneros textuais.  

Ementa: Estudo das relações entre mídia, esportes e cultura brasileira. 

 

 

 CINEMA BRASILEIRO 

Objetivos: Possibilitar conhecimentos de imaginários narrativos, sonoros e visuais da 
produção brasileira. Sensibilizar o olhar para a produção audiovisual nacional. 
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Debater grandes temas da realidade brasileira a partir do cinema. 

Ementa: Breve história do cinema brasileiro. Visões da sociedade brasileira através 
do cinema. Indústria cinematográfica, cinema de autor e cinema alternativo no 
Brasil. Cinema e História. Cinema e Cidade. Cinema e Política. Cinema e Violência. 
Cinema e Subjetividade. 

 

 SEMIóTICA 

Objetivos:  

Avaliação dos signos verbais e não verbais presentes na formação do acadêmico de 
Jornalismo, contribuindo para observação e desenvolvimento do espírito crítico dos 
discentes. 

 

Ementa:  

Semiótica conceito. O lugar da semiótica. O que é signo. Tipos de signos.Primeiridade, 

Secundidade, Terceiridade. Paradigma e sintagma, Eixos de Linguagem. Funções de 

Linguagem. A conotação, denotação. Polifonia, dialogismo. Semiótica da cultura. 

 

 


