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EMENTA  

Relações entre comunicação, sociedade e atualidade baianas. Enlaces e mutações da sociedade e da comunicação na Bahia 
contemporânea. A Bahia e o cenário nacional e internacional: o local e o global. Debate da atualidade baiana. Aspectos 
metodológicos de análises de conjuntura. Análises de conjunturas a partir de materiais comunicacionais. A disciplina terá como 
produto textos de caráter acadêmico e/ou jornalísticos. 

OBJETIVOS  

- Conhecer diferentes desafios que permeiam a sociedade contemporânea em mutação; 

- Compreender as implicações da comunicação atual no que toca às mudanças na cultura e na sociedade; 

- Refletir as contribuições e limites dos estudos sobre os processos de mediatização contemporâneos; 

- Conhecer os processos de mediatização em diferentes setores da sociedade baiana; 

- Elaborar um juízo crítico acerca das diferentes abordagens no que toca ao contexto, global, nacional e local. 

METODOLOGIA  

O semestre 2021.1 terá suas atividades remotas e serão utilizadas abordagens metodológicas ativas, participativas e colaborativas, 
de modo a privilegiar o protagonismo dos estudantes como construtores de saberes, de conhecimentos e de produções autorais; 
que favoreçam aprendizagens colaborativas com uso de múltiplas linguagens e ambientes virtuais, com mediação docente 
propositiva em termos de conteúdos e de acompanhamento da aprendizagem, em consonância com os princípios da Educação 
Online, 

Para tal, serão realizadas atividades síncronas, tais como: 

1. Aulas interativas ao vivo, com debate a partir de leituras prévias. 

2. Problematizações e debates (com interações por vídeo, áudio ou pelo chat).  

3. Aula Invertida (Apresentação de seminário por parte dos alunos). 

E também serão realizadas atividades assíncronas [com uso do ambiente virtual de aprendizagem]: 

4. Atividades colaborativas direcionadas (Elaboração de trabalho em grupo). 

5. Pesquisa teórica. 

6. Elaboração de texto acadêmico, argumentativo. 

AVALIAÇÃO  

Considerando as atividades previstas, a avaliação será composta de: 

-  Participação nas atividades realizadas pela disciplina (síncronas e assíncronas) 

- Construção e apresentação do Trabalho em formato de Seminário 

- Construção e resultado final do Trabalho escrito e/ou oral 

Critérios de avaliação: 

- Participação (aferida por meio da participação nas tarefas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, nas aulas ao vivo e 
nos trabalhos em equipe). 

- Seleção e discriminação do material de estudo, a capacidade analítica do corpus de trabalho (aferida a partir da adequação do 
trabalho com a proposta da atividade, cujas dúvidas serão sanadas durante as aulas). 



- Coerência nas relações estabelecidas entre conceitos e abordagens estudadas e o objeto de análise (aferida a partir da 
adequação do trabalho com conceitos das abordagens utilizadas). 

- Qualidade do trabalho escrito (aferida por meio da capacidade de articulação argumentativa do texto, que deverá ter um caráter 
dissertativo). 

- Qualidade da estruturação e apresentação do seminário (aferida a partir da adequação da apresentação com a proposta da 
atividade). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Aproximações ao contexto contemporâneo 

1.1. O desafio tecnológico 

1.2. O desafio político 

1.3. Desespero e esperança 

1.4. Verdade 

1.5. Resiliência 

2. Mediatização da cultura e da sociedade  

2.1. Da mediação à mediatização 

2.2. Mediatização da política  

2.3. Mediatização da religião 

2.4. Mediatização do self 

2.5. Mediatização dos meios de comunicação 

3. Mediatização no contexto baiano (em tempo de pandemia) 

3.1. Mediatização dos movimentos sociais 

3.2. Mediatização da educação  

3.3. Mediatização de atividades culturais  

3.4. Mediatização de atividades comunicacionais (jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda etc)  
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Revistas da área: 

http://www.poscom.ufba.br/publicacoes/contemporanea/  

http://www.revistas.usp.br/matrizes/index   

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/index  

http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=344&Itemid=104  

http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos  

http://bjr.sbpjor.org.br/bjr  

http://www.sagepub.com/journals/Journal200940  

http://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-11-00/revistas/anagramas-rumbos-y-sentidos-de-la-comunicacion-detail 

http://www.tandfonline.com/toc/rcsm20/current#.VPkP7_nF_Ct 

http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?rubrique235 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=tematica 

http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/comsoc 

http://seer.ufrgs.br/index.php/intexto/about/editorialPolicies#focusAndScope 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos 

http://cecl.com.pt/rcl/quem-somos  

http://www.alaic.net/revistaalaic/index.php/alaic 

http://gmc.sagepub.com/ 

http://www.cairn.info/en-savoir-plus-sur-la-revue-le-temps-des-medias.html 

http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP 

http://www.sagepub.com/journals/Journal202061/manuscriptSubmission 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Assinatura e Carimbo do Chefe do Departamento 

Programa aprovado em reunião plenária do dia ____/____/____ 

 Assinatura e Carimbo do Coordenador do Curso 

Programa aprovado em reunião plenária do dia ____/____/____ 
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