
 
 

 
 

 
ANEXO II 

 

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS 

 

Atividade Período Observação 

Inscrições 

 

A partir do dia 

06/07/2022 

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 

03/08/2022 

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 04/08/2022. 

Assinatura do 

Termo de 

Adesão 

A partir do dia 

03/08/2022 

Período em que o matriculado deverá entregar na Secretaria do 

Programa, o termo de adesão contratual assinado e o 

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

 

Observações: 

• As aulas terão início em 08/08/2022, 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 2º SEMESTRE DE 2022 - Programa: Pós-graduação em Comunicação Social 

Disciplina Ementa resumida Professor(a) 
Carga 

horária/ 
créditos 

Dia da semana/ 
horário Vagas 

Pesquisa em 
Comunicação: objetos e 
métodos de abordagem 

A investigação científica nas ciências sociais: a natureza interdisciplinar da Comunicação. Interações 
midiatizadas e seus desafios como objeto de estudo: caminhos, circunstâncias e (im)possibilidades da pesquisa. 
Instâncias e fases da pesquisa: problemáticas metodológicas e epistemológicas. A abordagem empírica. 
Projetos de pesquisa. Métodos e técnicas de pesquisa em Comunicação. Desconstrução de teses, dissertações e 
projetos.    

Profª.  Fernanda 
Nalon Sanglard 

 
Prof. Mozahir 

Salomão Bruck 

60h  
 4 créditos 

2ª feira  
 17:10h às 
20h40min 

 
(22/08 até 

12/12/2022) 
  

10 

Seminários de Tópicos 
Especiais D “Culturas e 
Práticas digitais: uma 

introdução” 

Este seminário visa a preparar os discentes para um curso intensivo que integra o projeto de internacionalização 
intitulado “Culturas e práticas digitais na contemporaneidade” (previstos para a segunda metade do segundo 
semestre), tomando como objeto conceitos importantes para conhecer o pensamento do professor Mario 
Carlón, da Universidad de Buenos Aires: midiatização; sociedade hipermidiatizada; circulação do sentido; 
algoritmo; enunciador digital. 

 
Profª.  Verônica 
Soares da Costa 

 
Profª. Juliana 

Alves Assis 
 

Prof. Ercio do 
Carmo Sena 

 

15h 
 

1 crédito 

3ª feira 
18h00min às 

20h40min 
 

(04/10 até 
08/11/2022) 

10 

Seminários de Tópicos 
Especiais C “Discurso e 
práticas discursivas em 

contextos 
organizacionais” 

A organização marcada pela experiência comunicativa; Comunicação como vinculação e partilha entre sujeitos; 
Criação de vínculos e o comum nas relações da organização com a sociedade e no âmbito interno; Linguagem, 
discurso e práticas discursivas como mediações simbólicas de uma interioridade com o outro (exterioridade). 

 
Profª. Ivone de 

Lourdes Oliveira  
 

30h 
 2 créditos 

4ª feira  
 18:00h às 
21h40min 

 
 (24/08 até 

09/11/2022) 

10 

Seminários de Tópicos 
Especiais C 

“Intermidialidade: teoria 
e crítica” 

Categorias da intermidialidade: referência, combinação e transposição midiática. O pensamento de André Bazin 
e as lógicas da remediação. Teorias da adaptação: da fidelidade ao dialogismo. Memória narrativa na cultura 
midiática. Personagens intermidiáticas. Literatura, roteiro e cinema: o eixo comum da narrativa. Romance 
gráfico e cinema; literatura e fotografia. Crítica das práticas intermidiáticas e a intermidialidade como 
abordagem crítica. 

Prof. Márcio de 
Vasconcellos 

Serelle 

30h 
 2 créditos 

5ª feira  
 16:10h às 
18h50min 

 
 (11/08 até 

20/10/2022) 

10 


