
 

HORÁRIO DE DISCIPLINAS 
PPGCOM 01/2022 

 

Disciplinas Professor Dia / Horário 

Disciplina Obrigatória Mestrado / Doutorado 

 

 

Teorias da Comunicação 

Profas. Ana Carolina R 

P Temer e Simone 

Antoniaci Tuzzo 

Quarta-feira/ 14h 

às 17h40 

Disciplina Obrigatória Doutorado 

 
Seminário Avançado de 

Epistemologia e Pesquisa 

em Cidadania e Cultura 

Prof. Luiz A Signates 
Terça-feira/ 14h 

às 17h40 

Optativas Mídia e Cidadania; Mídia e Cultura; Mídia e 

Informação 

  

  

Estudos Avançados em 

Mídia e Cidadania I/ 

Estudos Avançados em 

Mídia e Cultura I 
Narrativas da Realidade: vontade 

de verdade, ficção e desinformação 

Profs. Ângela T de 

Moraes e Rogério 

Borges 

Segunda-feira/ 

14h às 17h40 

Seminário de Pesquisa em 

Mídia e Cultura II: 

Construções das 

diferenças 

Profa. Luciene Dias 
Terça-feira/ 

08h às 11h40 

Mídia e Informação: 

leitura e letramento 

informacional 

Profa. Andréa Pereira 

dos Santos 
Quarta-feira/ 
08h às 11h40 

Seminário de Pesquisa em 

Mídia e Cultura I: 

pensamentos e ações das 

imagens 

Profa. Ana Rita Vidica 

Fernandes 

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 inter-

relacionamentos, 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 Pós-

Graduação em Comunicação da UFG. Discussão interdisciplinar dos projetos de doutorado a 

serem realizados pelos pós-graduandos. 

 
Estudos Avançados em Mídia e Cidadania I/ Estudos Avançados em Mídia 

e Cultura I - Narrativas da Realidade: vontade de verdade, ficção e desinformação 

- Conceitos de verdade e as condições de produção da verdade. A relação entre 

linguagem e realidade. A construção social da realidade. Desinformação e seu impacto 

na cidadania. A captura da realidade pelas narrativas ficcionais no jornalismo, na 

literatura e no cinema. Gêneros contemporâneos e narrativas híbridas. O imaginário e o 

real nos diferentes produtos e discursos culturais. 
        

 Seminário de Pesquisa em Mídia e Cultura II: Construções das diferenças – 

Estudo e debate das principais articulações teóricas em andamento no Brasil e no 

mundo, em relação à linha de pesquisa mídia e cultura, em articulação direta com as 

construções das diferenças. Aprofundamento e avaliação crítica de projetos e pesquisas 

em comunicação e diferença. DETALHAMENTO DA EMENTA - Abordagem e 

problematização das configurações práticas, estéticas e discursivas dos corpos em 

movimento comunicativo. Acionamento de suas relações controversas com a conjuntura 

político-tecnológica contemporânea, enfatizando os dispositivos comunicacionais que 

constituem modos de ser, estar e vivenciar o mundo. Enquanto temas transversais estão 

as possibilidades estéticas, corporais e artísticas abertas pelas tecnologias de 

comunicação e impulsionadas pelas performances culturais; as diversas formas de 

identidades e subjetividades; as resistências e biolutas inerentes aos ambientes 

comunicacionais; alternativas de construção de um ambiente plural de pesquisas após o 

advento das ações afirmativas; relações étnico-raciais, de gênero e de sexualidades em 

interface com estratégias comunicacionais; alternativas para a construção de ambiente 

de respeito às diferenças. 

 

  Mídia e Informação: 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. 

 


