
 
 

 
 

 
ANEXO II 

 

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS 

 

Atividade Período Observação 

Inscrições 

 

A partir do dia 

08/02/2022 

Período em que o formulário eletrônico de inscrição estará 

disponível, para preenchimento, no sistema, e os documentos 

solicitados no Anexo I deverão ser anexados pelo candidato. 

Matrícula 
A partir do dia 

01/03/2022 

Período em que o candidato convocado (inscrição deferida) 

deverá realizar a adesão on-line ao contrato e efetuar o 

pagamento da 1ª (primeira) parcela dentro do prazo de 

vencimento do boleto, dia 08/03/2022. 

Assinatura do 

Termo de 

Adesão 

A partir do dia 

01/03/2022 

Período em que o matriculado deverá encaminhar à Secretaria, 

por e-mail, o termo de adesão contratual assinado e o 

comprovante de pagamento da 1ª (primeira) parcela do curso. 

Posteriormente, o aluno deverá entregar o documento original 

na Secretaria. 

 

Observações: 

• As aulas terão início em 10/03/2022, porém, de acordo com o cronograma de cada 

disciplina. 

• As inscrições serão recebidas independentemente do número de vagas, antes de 

transcorridos 25% (vinte e cinco por cento) do total da carga horária prevista para a 

disciplina e desde que o número de matrículas confirmadas seja inferior ao número 

de vagas ofertadas na disciplina. 

• As fases de matrícula e assinatura do termo de adesão contratual também estarão 

disponíveis, desde que haja vagas na disciplina e antes de transcorridos 25% da 

carga horária prevista para a disciplina. 

• O interessado que optar por realizar a inscrição e matrícula após o início das aulas 

será responsável pelo conteúdo perdido. Ao professor não cabe nenhuma obrigação 

de repor o conteúdo já ministrado.   

• Será permitida a matrícula em, no máximo, duas disciplinas por ciclo letivo 

(semestre). 

 

 



 
 

 
 

  

ANEXO III 
QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS NO 1º SEMESTRE DE 2022 - Programa: Pós-graduação em Comunicação Social 

Disciplina Ementa resumida Professor(a) 
Carga 

horária/ 
créditos 

Dia da semana/ 
horário Vagas 

Mídia e Memória: regimes 
de temporalidades  

A disciplina propõe abordagens interdisciplinar e comparativa para o estudo da memória, em suas perspectivas 
históricas e sociológicas, com ênfase no campo comunicacional. Fornece quadro atual da discussão, com as 
principais questões teóricas, metodológicas e conceitos-chave que se relacionam ao estudo da memória na 
contemporaneidade. História e memória; contramemória; memória e novas mídias sociais, memória e arte, 
narrativas comemorativas (memórias nacionais e tradições inventadas; memória pública e privada); memória 
material X imaterial; trauma e silêncios; o arquivo; tempo e narratividade; mediação social do tempo; mídia e 
regimes de temporalidades; a durée midiática: a calendarização da experiência temporal; os signos de 
renovação periódica no discurso midiático; o espaço biográfico.    

Profª. Silvana 
Seabra Hooper 

60h  
 4 

créditos 

2ª feira  
 18h às 21h40min 

 
(14/03 até 20/06/2022) 

  

10 

Pensamento 
Comunicacional 
Contemporâneo  

Epistemologia da comunicação na contemporaneidade: objetos e saberes em mutação. Emergência e 
desenvolvimento dos estudos sobre a midiatização, suas vertentes e interseções com os estudos de mediação e 
interação. Perspectivas teóricas e metodológicas das mediações. Dos meios às mediações culturais e 
comunicativas aos processos de interação. Dispositivos interacionais e de resposta social. 

Prof. Conrado 
Moreira Mendes 

 
Prof.  Marcio de 

Vasconcellos 
Serelle 

 
Prof. Ercio do 
Carmo Sena 

60h 
4 

créditos 

2ª feira 
14h20min às 18h00min 

 
(14/03 até 20/06/2022) 

10 

Seminários de Tópicos 
Especiais C “Mídia,  

Ciências e Divulgação 
Científica” 

O seminário propõe discutir, a partir da observação dos ambientes digitais, como as ciências e os cientistas são 
retratados e se apresentam na mídia, e quais os impactos para a formação das perspectivas da sociedade sobre 
o empreendimento científico, a partir do exame da prevalência da compreensão ocidental da ciência, os 
estereótipos de gênero e raça, os circuitos de desinformação e seus impactos na comunicação pública da 
ciência, com especial interesse nas dinâmicas das mídias sociais e suas mediações algorítmicas. 

 
Profª.  Verônica 
Soares da Costa 

 
 

30h 
 2 

créditos 

4ª feira  
 13:30h às 16h10min 

 
 (16/03 até 18/05/2022) 

10 

Seminários de Tópicos 
Especiais C  

“Oficina metodológica 
para análise de  

conteúdo” 

Método e metodologia. Contexto intelectual das pesquisas envolvendo análise de conteúdo. Raízes históricas e 
utilização no campo das ciências sociais e, mais especificamente, da comunicação. Autores e pesquisadores que 
abordam o método. Como aplicar e realizar a análise. Coleta de dados. Banco de dados. Codificação e 
categorização. Análise. Teste de confiabilidade. Aplicações nas pesquisas. 

Profª. Fernanda 
Nalon Sanglard 

30h 
 2 

créditos 

4ª feira  
 17:10h às 20h40min 

 
 (06/04 até 25/05/2022) 

10 

Seminários de Tópicos 
Especiais C  

“Aspectos Históricos e 
Teóricos da ficção  

seriada: Literatura e 
Televisão” 

Narrativa de viagem e reportagem: aproximações entre os gêneros. Estudo da fortuna crítica da jornalista sobre 
os livros “Vai, Brasil!” e “Diário afegão”. Identificação e análise de categorias narrativas das obras. 

Prof.  Márcio de 
Vasconcellos 

Serelle  
 

30h 
2 

créditos 

 
5ª feira 

18h às 20h40min 
 

(10/03 até 19/05/2022) 

10 


