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Seminários de Atualização em
Jornalismo
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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, estão: jornalismo e gênero; violência normatizada contra mulheres jornalistas; jornalismo
audiovisual e dispositivos móveis; empreendedorismo; jornalismo local; comunicação, educação e democracia;
direito e ecologia; capitalismo de dados; democracia digital; inovações no jornalismo; leitura crítica da mídia;
educação para os meios; jornalismo de dados e uso do arquivo como “base de conhecimento”, dentre outros.

O objetivo é discutir os temas contemporâneos emergentes para o jornalismo considerando o atual contexto de
plataformização da sociedade, da dataficação, do capitalismo de dados, da algoritmização. Conceitos;
abordagens; especificidades; linguagens; formatos; processos e produtos; modelos hegemônicos e contra
hegemônicos; habilidades; perfil profissional; inovações tecnológicas, organizacionais e sociais.
No semestre 2021.1, teremos como professores participantes/FACOM: Carla de Araujo Risso; Ivanise Hilbig de
Andrade; Leonor Graciela Natansohn; Malu Fontes; Washington José de Souza Filho.
Convidados: Nelson Pretto (Faculdade de Educação da UFBA); Júlio César de Sá da Rocha (Faculdade de
Direito da UFBA); Elias Bitencourt (Universidade do Estado da Bahia | UNEB e PósCom | UFBA); Cleidiana
Ramos (jornalista - assina atualmente a Coluna A Tarde Memória – pesquisadora, professora visitante na
Universidade do Estado da Bahia | UNEB, Campus XIV- Conceição do Coité); Nina Santos (pesquisadora do
INCT-DD, FACOM | UFBA); Adalton dos Anjos Fonseca (pesquisador do GJOL, FACOM | UFBA). Outros
colegas, doutorandos, mestrandos do PósCom e profissionais poderão ser agregados como convidados
participantes.
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
contemporaneidade.

Metodologia:
A disciplina será realizada no formato síncrono, com todas as sessões on-line através da plataforma
Google Classroom UFBA (podendo, também, serem usadas as Plataformas Jitsi e/ou RNP).

Avaliação:
Frequência/assiduidade e participação.

