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Código e nome do componente
curricular:

Departamento ou Pré-requisito:
Para cada curso que este componente
equivalente:
integra a matriz

COM B 78
Atividade extracurricular

Comunicação

Sem pré-requisito

Seminários de Atualização em
Jornalismo
Modalidade:

Submodalidade:

(Cf. Quadro de modalidades e
submodalidades – Anexo III)

(Cf. Quadro de modalidades e
submodalidades – Anexo III)
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Sistema de avaliação:
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Ementa:
Apresentar e discutir temas contemporâneos emergentes que estão sendo investigados por docentes da
FACOM e do PósCom, bem como por colegas de outros departamentos e programas de pós-graduação
da UFBA, bem como de outras universidades. Contará também com a participação de doutorandos,
mestrandos e de convidados externos com atuação destacada nas temáticas a serem abordadas. Dentre
os temas emergentes, estão: jornalismo e gênero; jornalismo e racismo; jornalismo de dados;
desinformação; agências de checagem de fatos, fake news; jornalismo audiovisual; mensuração editorial;
inovação no jornalismo; educação para os meios e direito à comunicação; jornalismo local; leitura crítica
da mídia; podosfera; democratização da comunicação; comunicação pública; jornalismo ambiental; mídias
digitais e objetos de interação, dentre outros.
Professores participantes: Ivanise Hilbig de Andrade; Jan Alyne Barbosa Prado; Leonor Graciela
Natansohn; Lívia Vieira; Maria Lucineide Andrade Fontes; Suzana Barbosa; Washington Jose de Souza
Filho; Nelson Pretto (FACED/UFBA). Outros colegas, doutorandos, mestrandos e profissionais serão
agregados como convidados participantes.
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Quando a alteração da ementa for significativa ou quando houver mudança na carga horária
total do componente curricular existente será criado um novo componente curricular (novo código
atribuído pela SUPAC).

O objetivo desta atividade compartilhada por diferentes docentes é fornecer atualização aos estudantes da
graduação em Jornalismo nas temáticas emergentes acima indicadas, fundamentais para o Jornalismo na
atualidade.
Dia em que ocorrerão as sessões dos Seminários: sextas, das 10h ao meio-dia.
Plataformas: Google Meet; Jitsi, Zoom, RNP.

