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Programa de Pós-graduação em Comunicação 
 

Disciplinas ofertadas para o 1º semestre de 2019 – Aulas semanais 
 
 
2ª feira – 14h às 18h  
Seminário de Tópicos Especiais C – Tecnologias digitais interativas e sociedade 
– 30h – 2 créditos – Prof. Dr. Caio Cesar Giannini Oliveira  
Ementa: A necessária observação da midiatização da sociedade sob o prisma das 
tecnologias digitais interativas. As plataformas como ambientes de produção, 
circulação e consumo de informação. Algoritmos, big data, vigilância e monitoramento. 
Período: 11 de março de 2019 a 06 de maio de 2019 (08 encontros de 4 horas-aula) 
 
 
3ª feira – 14h às 18h  
Seminário de Tópicos Especiais C – Interações semióticas – 30h – 2 créditos – 
Prof. Dr. Conrado Moreira Mendes  
Ementa: Abordagem semiótica das interações, sociais e midiatizadas, a partir da 
perspectiva da sociossemiótica de Eric Landowski. Interação, sentido e linguagem. 
Regimes de interação e sentido. Interações discursivas. Interações sensíveis. 
Interações nos media. Interações sociais nas cidades. Práticas interacionais e 
visualidades. 
Período: 12 de março de 2019 a 07 de maio de 2019 (08 encontros de 4 horas-aula) 
 
 
3ª feira – 18h às 22h  
Seminário de Tópicos Especiais A – Mídia e memória: regimes de 
temporalidades – 60h – 4 créditos – Prof. Dr. Mozahir Salomão Bruck e Profa. 
Dra. Silvana Seabra Hooper  
Ementa: A disciplina propõe abordagem interdisciplinar e comparativa para o estudo 
da memória em suas perspectivas históricas, 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; contra-memória; 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. 
Período: 12 de março de 2019 a 25 de junho de 2019 (15 encontros de 4 horas-aula) 
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4ª feira – 14h às 18h  
Pensamento comunicacional contemporâneo – 60h – 4 créditos – Profa. Dra. 
Maria Ângela Mattos  
Ementa: Epistemologia da comunicação na contemporaneidade: objetos e saberes 
em mutação. Emergência e desenvolvimento dos estudos sobre a midiatização, suas 
vertentes e intersecções com os estudos de mediação e interação. Perspectivas 
teóricas e metodológicas das mediações. Dos meios às mediações culturais e 
comunicativa aos processos de interação. Dispositivos interacionais e de resposta 
social. 
Período: 13 de março de 2019 a 03 de julho de 2019 (15 encontros de 4 horas-aula) 
 
 
5ª feira – 14h às 18h 
Seminário de Tópicos Especiais C – Propaganda no campo comunicacional – 
30h – 2 créditos – Prof. Dr. Pablo Moreno Fernandes Viana  
Ementa: A Publicidade e a Propaganda no âmbito da pesquisa em comunicação. 
Reflexões acerca das abordagens teóricas sobre a comunicação mercadológica, em 
interface com as teorias da comunicação. Discussão sobre a complexidade e a 
diversidade da propaganda em tempos de centralidade do consumo e seus múltiplos 
espaços de expressão, considerados os processos de midiatização, as interações e a 
circulação midiática. Metodologias para a análise de mensagens publicitárias. 
Período: 14 de março de 2019 a 09 de maio de 2019 (08 encontros de 4 horas-aula) 
 
 
5ª feira – 15h às 19h  
Seminário de Tópicos Especiais C – Mídia e política: interpelações mútuas – 30h 
– 2 créditos – Prof. Dr. Ercio do Carmo Sena Cardoso  
Ementa: Estudo sobre mídia e política e as interpelações que tensionam e reelaboram 
permanentemente as interseções no domínio desses campos. Articulação entre 
processos comunicacionais e a ação social de grupos de forma crítica e reflexiva. 
Estudo do poder em sua dimensão simbólica, bem como interações e conflitos no 
espaço público midiático. A política como estética construída na ambiência midiática, 
bem como a mídia como lócus das representações e disputas contemporâneas. 
Relações entre mídia, democracia e poder. 
Período: 09 de maio de 2019 a 04 de julho de 2019 (08 encontros de 4 horas-aula) 


