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Estudos orientados para as pesquisas de dissertação, realizados a partir de 
seminários e debates. Apresentação de seminários de pesquisas em diferentes áreas 
e enfoques, seguidos de debates com contribuição do viés urbano para contribuição 
para uma síntese processual transdisciplinar.

● Objetivo geral: 
Avaliar como a pesquisa em artes, bem 
da Arte, podem ser desenvolvidas por meio do uso da educomunicação como 
metodologia de trabalho, a fim de potencializar possíveis interfaces com as 
urbanidades e os processostransdisciplinares dedicados à suste

● Objetivos específicos:
- Identificar o cenário das pesquisas em artes, bem como a aplicação social de práticas 
e teorias da Arte, dentre os projetos em desenvolvimento pelos discentes da turma;
- investigar as possibilidades existentes de inte
processostransdisciplinares dedicados à sustentabilidade;
- utilizar a educomunicação como metodologia de trabalho para desenvolver, promover 
e potencializar as relações entre os campos das artes, urbanidades e 
nos projetos de pesquisa em sala de aula;
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s orientados para as pesquisas de dissertação, realizados a partir de 
Apresentação de seminários de pesquisas em diferentes áreas 

e enfoques, seguidos de debates com contribuição do viés urbano para contribuição 
para uma síntese processual transdisciplinar. 

OBJETIVOS 

Avaliar como a pesquisa em artes, bem como a aplicação social de práticas e teorias 
da Arte, podem ser desenvolvidas por meio do uso da educomunicação como 
metodologia de trabalho, a fim de potencializar possíveis interfaces com as 
urbanidades e os processostransdisciplinares dedicados à sustentabilidade.
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Identificar o cenário das pesquisas em artes, bem como a aplicação social de práticas 
e teorias da Arte, dentre os projetos em desenvolvimento pelos discentes da turma;
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utilizar a educomunicação como metodologia de trabalho para desenvolver, promover 
e potencializar as relações entre os campos das artes, urbanidades e 
nos projetos de pesquisa em sala de aula; 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Educomunicação: um campo de mediações 
- histórico, conceito , características, funções;  teóricos fundadores; 
- Educomunicaçãoe transdisciplinaridade; 
- Educomunicação e redes educomunicativas; 
- Educomunicação e o processo criativo. 
 
Unidade II- Educomunicação como metodologia de trabalho 
- No campo das artes; 
- Nas propostas de urbanidades; 
- Na área da sustentabilidade; 
- Interseções e divergências. 
 
Unidade III - Educomunicação& redes  nas relações entre as artes, as urbanidades e a 
sustentabilidade em projetos de pesquisa 
- Aporte técnico 
- Abordagem antropológica; 
- Caráter sociológico 
 
Undade IV – Concepção de metodologias de trabalho para projetos educomunicativos em 
redes no campo das artes, das urbanidades e da sustentabilidade. 
 

METODOLOGIA 

As aulas virtuais serão oferecidas via Google Meet ou qualquer outra plataforma de streaming, 
a combinar com os alunos, em caso de problemas de transmissão. 
 
Trabalhos teórico-práticos assíncronos serão desenvolvidos em grupo semanalmente. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

01. Elaboração de artigos científicos baseados no texto dos projetos de pesquisa em 
desenvolvimento, tendo como ênfase a potencialização das interfaces entre o 
campo artes, das urbanidades e da sustentabilidade viabilizadas pelo uso da 
educomunicação como metodologia de trabalho. 
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