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EMENTA  

Análise de produtos midiáticos e técnicas de sedução. Teorias da motivação humana. Absorção, transmissão e retransmissão de 
mensagens. Desordem da informação. Marketing político e opinião pública. A prática da propaganda e o desenvolvimento de 
discursos de ódio. Elaboração de Campanha de propaganda.  

OBJETIVOS  

• Diferenciar os conceitos de “Publicidade” e de “Propaganda” 

• Compreender os processos de produção publicitária e de produção de propaganda e sua implicação na 

transmissão de mensagens; 

• Fornecer subsídios para entender os diferentes tipos de desinformação e as maneiras pelas quais essas 

mensagens podem causar danos à democracia. 

• Promover a reflexão sobre as seis categorias de informação: notícias, opinião, entretenimento, publicidade, 

propaganda ou informação bruta. 
• Elaborar uma campanha de propaganda; 

• Incentivar a discussão e o debate com base nas produções midiáticas. 

METODOLOGIA  

Levando em consideração o atual contexto pandêmico, a disciplina será desenvolvida no semestre de 2021-1 por meio 
de atividades síncronas ou assíncronas.  

As atividades síncronas são compostas por encontros semanais entre professor e estudantes pelo ambiente virtual com 
aulas interativas ao vivo – com exposição do conteúdo programático e debate sobre os temas apresentados. 

Dentre as atividades assíncronas encontram-se a leitura de textos selecionados para o desenvolvimento da disciplina; a 
discussão entre os integrantes do grupo de trabalho para a elaboração e execução do trabalho proposto pela disciplina.  

AVALIAÇÃO  

As avaliações da disciplina serão formativas e acontecerão ao longo do semestre por meio das atividades práticas 
propostas pelo docente. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Histórico dos conceitos de publicidade e propaganda  

• Teorias da motivação humana 

• Análise de campanhas publicitárias 

• Análise de campanhas de propaganda 

• Democracia na era digital: desafios do ciberespaço 

• Desinformação e fake news 

• Discursos de ódio 
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