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Semestre Letivo Suplementar

EMENTA

O fenômeno social da mediatização e as práticas discursivas. O dispositivo da enunciação na
semiose mediatizada. Teorias e metodologias do domínio da análise do discurso/semiologia
das linguagens mediáticas. O conceito de circulação no ambiente mediático contemporâneo.
Discurso e mudança social. Diferentes projeto de pesquisa, no âmbito da análise do discurso,
serão apresentados ao longo do semestre, produzidos pelos membros do CEPAD – Centro do
Estudo e Pesquisa em Análise do Discurso e Mídia. Estudos de caso utilizando diferentes
metodologias de análise.
OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
- Conhecer e aplicar conceitos e metodologias no âmbito da análise do discurso / semiologia de
terceira geração, tendo com eixos catalisadores os domínios de estudo da mediatização,
Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente
Curricular e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do
formulário é o que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas.
2
Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE
02/2009.
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circulação e enunciação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecer diferentes perspectivas de estudo sobre os processos de mediatização;
- Estudar, numa visão histórica, as mutações do conceito de circulação nos estudos da
comunicação;
- Analisar as potencialidades da teoria da enunciação em relação à análise de produtos e
linguagens mediáticos;
- Conhecer e debater as características de projetos de pesquisa em curso no domínio da
análise do discurso;
- Realizar atividades (estudos de caso) sobre ação do discurso no tocante às mudanças
sociais.
- Proporcionar uma análise crítica do corpo discente sobre as potencialidades e limites do
domínio da análise do discurso/semiologia.
.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I. Da sociedade mediatizada
- Mediatização: uma nova perspectiva teórica?
- Os processos de mediatização na política
- Os processos de mediatização na religião
- Os processos de mediatização do habitus
- Esquema para análise dos processos de mediatização
II. Mediatização e circulação
- A circulação vista pela história das teorias da comunicação
- A circulação: da sociedade mediática à sociedade mediatização
- A circulação e os processos de mediatização da sociedade
- As implicações da circulação no estudo da construção do sentido
III. Mediatização e enunciação
- Enunciação: da produção ao reconhecimento
- Enunciação e o discurso da imprensa
- Enunciação e o discurso da televisão
- Enunciação o discurso da publicidade
- Enunciação e o discurso da fotografia
- Enunciação e o discurso do jornal online

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

1. Webconferências e aulas interativas ao vivo
2. Aula Invertida
3. Problematizações, temas geradores (que podem ocorrer em fóruns e chats, ou mesmo
ao vivo)
4. Atividades colaborativas direcionadas a realizar mapeamentos de informações: mapas
mentais, conceituais, infográficos

5. Outras atividades colaborativas, adotando wikis, blogs, vídeos, podcast, etc
6. Pesquisa.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

- Fichamento de textos;
- Realização de seminários;
- Trabalho escrito no final do semestre
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Esta é uma sugestão de cronograma. A sua adoção é facultativa, sendo possível, a critério do(s) professor(es), adotar outra

forma de expressar aspectos temporais e de uso de dispositivos tecnológicos. Para o SLS, recomenda-se pensar a
organização do componente em unidades ou temáticas amplas, considerando períodos equivalentes à carga horária de
uma ou mais semanas
4

Possibilidades de técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem:

Síncronas: Aula dialogada (ao vivo) pelos professores em interatividade com os estudantes; Apresentação de artigos ou
temas pelos estudantes com mediação dos professores); Aula invertida (chat a partir de texto ou vídeo com mediação dos
professores); Chats com pequenos grupos.
Assíncronas: Aula expositiva (preleções feitas pelos professores e gravadas como videoaulas); Aula invertida (fórum de
discussão a partir de texto ou vídeo) com mediação dos professores; Discussão de tema (problematizado) com X postagem
dos estudantes e mediação dos professores; Cocriação de textos colaborativos pelos estudantes com mediação dos
professores; Desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes: resenha, confecção de vídeos, modelos, questionários,
peças jurídicas, roteiros, guias de estudo, produções artísticas com mediação dos professores.
5

As palavras Atividade e Recursos aqui acompanham a classificação do Moodle. As atividades podem ser: Fórum, chat,

wiki, tarefas, jogos, escolha, glossários, base de dados, pesquisa, questionário etc. Os recursos podem ser: arquivo, URL,
livro, pasta, rótulo etc.
6

Indicar carga horária também de elaboração e realização.

7

Indicar o tempo previsto para que o estudante realize a atividade/tarefa.

