HORÁRIO DE DISCIPLINAS
PPGCOM 2021/01
Disciplinas ofertadas com apoio de TDICs
Disciplinas

Professor

Dia / Horário

Disciplina Obrigatória Mestrado / Doutorado
Profas. Ana Carolina R
Segunda-feira/
Teorias da Comunicação
P Temer e Simone
14h às 17h40
Antoniaci Tuzzo
Disciplina Obrigatória Doutorado
Seminário Avançado de
Terça-feira/ 14h
Epistemologia e Pesquisa Prof. Luiz A Signates
às 17h40
em Cidadania e Cultura
Optativas Mídia e Cidadania; Mídia e Cultura; Mídia e
Informação
Profs. Ângela T de
Seminário de Pesquisa em
Moraes, Magno
Quarta-feira/ 08h
Mídia e Cidadania I
Medeiros e Liliane
às 11h40
Machado
Mídia e Cultura: leitura e
letramento informacional

Profa. Andréa Pereira
dos Santos

Seminário de Pesquisa em
Mídia e Cultura I:
Profa. Ana Rita Vidica
pensamentos e ações das
Fernandes
imagens

Disciplina
condensada/maio
(síncrona e assíncrona)

Quarta e sextafeira 14h às
17h40

Quinta-feira /14h
às 17h40

EMENTAS:
Teorias da Comunicação – O objeto da comunicação e seu campo epistemológico.
Contribuições interdisciplinares para a constituição das Teorias da Comunicação. As várias
correntes teóricas (clássicas e contemporâneas) em comunicação social. A comunicação social
como campo científico. Transformações históricas, processos de comunicação e seus interrelacionamentos, com ênfase no período contemporâneo.
Seminário Avançado de Epistemologia e Pesquisa em Cidadania e Cultura Estudo e debate das principais articulações teóricas em andamento no Brasil e no mundo, em
relação à temática de mídia e cidadania. As concepções teóricas sobre Cidadania, os processos
de sociabilidade, socialização e construção do cidadão e dos espaços de cidadania.
Comunicação, informação e cidadania no Brasil. Acompanhamento das conexões do
desenvolvimento do saber em comunicação com os estudos e pesquisas do Programa de PósGraduação em Comunicação da UFG. Discussão interdisciplinar dos projetos de doutorado a
serem realizados pelos pós-graduandos.

Seminário de Pesquisa em Mídia e Cidadania I - Estudo e debate das principais
articulações teóricas em andamento no Brasil e no mundo, em relação à temática de mídia e
cidadania. Acompanhamento das conexões do desenvolvimento do saber em comunicação com
os estudos e pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFG. Discussão
interdisciplinar dos projetos e produções científicas dos docentes e alunos deste Programa.

Mídia e Cultura: leitura e letramento informacional - Práticas de leitura e
desenvolvimento social, educacional e cultural em diferentes instâncias formais e
informais. Práticas de leitura: múltiplos gêneros e suportes. Contribuição da leitura para
a construção do letramento informacional. Comportamento informacional e
competências informacionais em diferentes públicos. Interface entre informação e
comunicação.
Seminário de Pesquisa em Mídia e Cultura I: pensamentos e ações das
imagens - Reflexão sobre as imagens, suas ações e seus pensamentos. Estudo de
conceitos contemporâneos que permeiam o estudo da imagem no âmbito da
comunicação, arte e cultura. A interface da imagem com a cultura visual da qual faz
parte. O cotidiano das imagens e suas relações com os meios de comunicação. As
imagens vistas como “fenômenos” que participam de um “sistema de pensamento”. O
processo de questionamento e associação a outras imagens a partir de objetos de
pesquisa distintos.

