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EMENTA 

Técnicas e metodologias de estudos avançadas em comunicação. A relação entre a pesquisa, a teoria e a prática 

comunicacional. Novos desafios para a investigação científica frente a complexidade do fenômeno 

comunicacional na contemporaneidade. Análise de produtos comunicacionais e/ou culturais. Discussão sobre 

hegemonia, tecnologia, cultura e a relação entre essas áreas.  
 

OBJETIVOS 

Oferecer bases conceituais e metodológicas para a compreensão  das relações entre 

hegemonia, comunicação, tecnologia e cultura;  

Habil i tar os alunos para anál ise  de produtos audiovisuais ,  comunicacionais e/ou culturais  
contemporâneos, com base na art iculação entre a tecnologia e a  cul tura .  

 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas. A critério do professor, poderá ser solicitado a algum aluno que apresente um dos textos 

objeto de discussão. 

Discussão dos textos e análises de produtos.  

Trabalhos dos alunos analisando produtos comunicacionais e/ou culturais, articulando hegemonia, tecnologia e 

cultura. 

 

AVAL IAÇÃO  

Os alunos fa rão duas  aval iações na d isc ip l ina.   

a)  Ao f inal  da Unidade I ,  será sol ic i tada aos  a lunos,  em grupo de 5 ou 6 componentes,  uma proposta de 
anál ise de um produto comunicacional  e /ou cul tura l ,  em que eles  terão que argumentar  a pert inência da 
anál ise em 4  a 6 páginas,  ar t icu lando com os textos l i dos na d isc ip l ina,  observando a necessidade de 
ar t icu lar  tecnologia e cu l tura.  (10  pontos,  com peso 1 ) .  

b)  Na Unidade I I ,  os  a lunos deverão produzi r  um trabalho de aná l ise de objetos cul tu ra is  e /ou 
comunicacionais  contemporâneos (produtos jo rnal ís t icos,  p rodutos  cul tu ra is) ,  a r t icu lado as d iscussões 
sobre tecnologia e  cul tu ra,  desenvolvendo o  que fo i  proposto no f inal  da Unidade I .  O t rabalho deverá ser 
fe i to em equipes de 5 ou 6 componentes.  A f inal i zação da Unidade I I I  será real izada com a apresentação 
dos t raba lhos em sala de aula.  Em data a ser combinada,  os a lunos deverão entregar o t rabalho escr i to.  
Os t rabalhos  deverão conter  en tre 08 e 10 páginas,  em formato A4,  c om 30 l inhas por pág ina,  
entre l inhamento 1,5 em Times New Roman,  corpo 12.   Esse número de páginas inc lu i  as  notas e 
referências b ib l iográf icas e não inc lu i  capa,  fo lha de ros to,  agradecimentos,  epígrafes  e sumário .  Não 
serão acei tos t rabalhos fora dessas  d imensões e formato.  A apresentação em sala valerá 4  pontos e o 
t rabalho escr i to ,  6 pontos (Total  do t rabalho:  10 pontos,  com peso 2) .  Além do t rabalho,  os a lunos 
deverão entregar também um memoria l  contendo a descr ição das e tapas para real ização do t rabal ho e 
das at iv idades  real izadas por cada um dos part ic ipantes.  O t rabalho escr i to e o memoria l  deverão ser 
entregues  em uma v ia impressa e uma v ia e le t rônica,  acompanhados de cópia do mater ia l  anal isado.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Unidade I  Hegemonia, Comunicação, Tecnologia e Cultura 



                   1) Discussões sobre hegemonia 

                   2) O que é cultura 

                   3) Televisão como forma cultural 

                   4) O mapa das mediações e as tecnicidades 

 

Unidade II  Elaboração e discussão dos trabalhos dos próprios alunos 
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