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CURSO
COMUNICAÇÃO SOCIAL/HABILITAÇÃO JORNALISMO

Turno: NOITE

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo

2009

Unidade curricular

SEMINÁRIOS EM COMUNICAÇÃO - I
Departamento

DCOMS

Período

7º.
Carga Horária

Ano/Semestre

2022/2o. sem

Teórica

20

Prática

10

Total

30

Tipo

Módulo
Único

Habilitação / Modalidade

Jornalismo

Pré-requisito

Nao tem

Co-requisito

Nao tem

EMENTA
Ementa

A  disciplina  “Seminários  em  Comunicação  II”,  tem  o  propósito  de  selecionar  temáticas

relevantes  e  atuais  do  campo  da  Comunicação  e  do  Jornalismo,  que  podem,  inclusive,  ser

resultado de projetos de pesquisa ou extensão dos docentes, para que possam servir de reflexão

para  os  discentes.  Podem  ser  oferecidas  até  03  opções  de  temáticas  (a  cargo  de  docentes

diferentes) para que o aluno escolha a que for do seu interesse.

OBJETIVOS
GERAL:

 Avaliar  e  discutir  a  importância  da  educomunicação  como política  pública  para  a

formação do profissional de Comunicação Social;

 Avaliar  e  discutir  a  importância  da  política  de  quotas  para  negros  como  política

pública para a formação da consciência crítica no cidadão brasileiro contemporâneo.

ESPECÍFICOS:

 Discutir  o  papel  da educomunicação  como política  pública  a  partir  da  realização de

debates transdisciplinares a serem organizados ao longo do semestre membros do Grupo

de  estudos  e  pesquisas  em  educomunicação  (GEPEducomufsj)  e  da  Comissão  de

Heteroidentificação da UFSJ.
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 Registrar o resultados das discussões em artigos científicos a serem publicados em livro

resultante do processo de articulação com os membros do GEPEducomufsj.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Comunicação e Educação em relações étnico-raciais 
Introdução

Práticas epistêmicas na educomunicação para as relações étnico-raciais
  
Abordagens em estudo:

1) jornalistas negros (as): quem são?, quantos são? sua formação?(onde estudaram?: 
instituições públicas ou privadas?, por que?)

2) níveis salariais; acesso às posições de coordenação/editoria ;

3) baixo reconhecimento na Academia (inclusão em referências e citações), presença de auto-
res negros nas referências da disciplina;

4) assédio/violência em geral vivenciada pelas mulheres negras;

 5) diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, ensino de cultu-
ra e história afro-brasileira e africana (DCNEER)
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Total de pontos a serem distribuídos: 100 pontos

- planejamento de quatro eventos mensais sobre temáticas relativas ao racismo estrutural (30 
pontos);
- divulgação dos eventos mensais sobre temáticas relativas ao racismo estrutural entre a comuni-
dade acadêmica e para a mídia da região Campo das Vertentes (30 pontos);
- organização de quatro eventos mensais sobre temáticas relativas ao racismo estrutural (40 pon-
tos);
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em 01 fev 2018.
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contribuições para o Programa Mais Educação. São Paulo: Escola de Comunicação &
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Paulo, v. 18, p. 51-61, maio-ago 2000. Universidade de São Paulo. Disponível
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_________. A comunicação na educação. São Paulo: Contexto, 2014.

OROZCO, Guillermo. Educomunicação recepção midiática, aprendizagens e cidadania. São
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