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Introdução aos estudos sobre comunicação e comunidade. Conceitos. Principais perspectivas analíticas para sua
explicação e práxis política. A relação necessária entre comunicação, sociedade e comunidade. Comunicação como
diálogo, interação, partilha, transversalidade e fenômeno multidimensional. Comunidade vista como sujeito, objeto e
lugar social das práticas cotidianas de comunicação. Indivíduo e comunidade: identidade, grupo, etnia, gênero, classe,
papel e movimento social. Distinção entre comunicação, mídia e informação: sua natureza, media, processos e práticas
da ordem institucional ou societária. Metodologia e técnicas da pesquisa-ação. Estudos de caso sobre comunidades
tradicionais ou de interesse, socialmente construídas [Heller, Agnes], ou práticas sociais comunitárias de comunicação
(encontros presenciais e virtuais, eventos, rádio e TV, noticiosos, blogs, canais web, cinema, site, portal, whatsapp e
redes digitais comunitárias).
OBJETI VOS

Fornecer a(o)s aluna(o)s as noções básicas acerca da práxis da comunidade e da comunicação societária na sua
dimensão comunitária, abordando sua natureza, sujeito e objeto, processos e práticas sociais, bem como as relações,
interações e vínculos comunitários, que advém, na sua essência, da relação imanente entre comunicação, sociedade e
comunidade, entre outros referenciais teóricos e práticos, necessários ao estudo dos temas centrais na disciplina
M ETODOLOGI A

O curso será ministrado em 17 semanas, com 34 aulas de duas horas cada, organizadas em duas unidades de avaliação,
através de exposições orais, seminários, leitura e discussão de artigos e breves capítulos de livros, recepção de áudios e
DVDs temáticos, além da atividade prática do aluno nos estudos de casos sobre comunidades tradicionais ou de
interesse, socialmente construídas [Heller, Agnes], e práticas sociais comunitárias de comunicação (encontros presenciais
e virtuais, eventos, rádio, noticiosos, canais web, blogs, cinema, site, portal, whatsapp e redes digitais comunitárias),
onde em grupo definem seus projetos de investigação e a comunidade escolhida.
As aulas são ministradas no horário contínuo das 10:40 às 12:20 horas [50’ cada], sendo que, além da bibliografia básica
e/ou complementar, são inseridos vídeos ou áudios à exposição teórica ou seminário temático discente seguidos da
participação oral do(a)s estudantes para o debate sobre a questão posta, indagações ou narrações de fatos ou eventos
relevantes à produção do conhecimento sobre práxis da comunidade e distinção entre esta e grupos sociais diversos
AVALI AÇÃO

A verificação da aprendizagem pelo professor ao final de cada unidade do curso terá como procedimento: 1) A participação ativa do
(a) aluno (a) nas atividades teóricas e práticas (exposição docente, seminários e discussão de textos, áudios, DVDs e análise dos
sites e portais selecionados); 2) A realização de estudo de caso numa comunidade escolhida ou de uma atividade [projeto, veículo]
de comunicação desta ou educativo de natureza comunitária; 3) Texto reflexivo, curto, individual, acerca da prática em comunidade,
estudos em aula e seu processo de aprendizagem, entregue via e-mail, ao qual inclui o material de apresentação do seminário
temático da 1ª unidade; 4) Texto com Fotos do resultado do estudo de caso na 2ª unidade e/ou memorial, se a pesquisa, preferencial
em grupo ou individual, for apresentada na forma de vídeo . Na atividade grupal o participante deve estar presente durante a
realização e apresentação, além das quatro ultimas aulas do curso nas quais são socializadas as pesquisas de todos.

São critérios de pontuação na avaliação da 1ª unidade: 50% nos textos individuais de anotações acerca dos textos de estudos em
aula, e 50% no seminário e participação ativa em aula live, sendo que na 2ª unidade, terão 70% na pratica em comunidade e 30%
nas atividades em sala de aula (apresentação do resultado da pesquisa dos demais grupos e participação ativa).
No caso de ausência de até 04 aulas de Seminários [por motivo de saúde], justificadas, o aluno recupera no processo de avaliação
contínua, com apresentação de anotações sobre o texto-base e roteiro de apresentação de cada seminário.
CONTEÚDO PROGRAM ÁTICO

Os conteud os da d iscip lina , observada su a na tur eza opcional curricular, a e menta e a bibliografia indicada ,
são abordados na forma de expos ição ora l e d e seminários temá ticos bás icos ins pirados nas ideias de
Agnes He ller, onde são acresc idos tex tos d os autores indi cad os e artigos den tre os apresentados em
eventos acadê micos cien tíficos recentes , a lém d a leitura de tex tos e notíc ias, áudios e v ídeos a cerca de
fatos e fenô menos a tua is loca is e g lobais que devem ser lidos critica mente para enten der as condições
objetivas e sub jetivas sob as quais se funda m a exis tência concreta das comun idades tradic io nais e as
modernas de interesse . Des te modo, inves tigando suas cr ises e perspec tivas de cons ervação,
desenvolvimento ou sua tendênc ia à ex tinção , face às con tradições que advém dos con textos locais ,
regionais , n aciona is e g loba lizan tes do modo cap ita lis ta de produção a que es tamos sub metidos , a os qua is
se contrapõe m os a tuais mov ime ntos socia is.
O quadro de dis tribuiçã o dos con teúdos e sua abordagem nas 34 aulas , sugerido pelo pro fes sor, será
configurado a partir das co ndições dadas e do d iálogo permanen te docen te -discen te fundado na p edagogia
interacionis ta de Paulo Fre ire. Des te modo vamo s defin indo no processo de realização do curso as da tas
das au las live sendo e m geral u ma vez por se man a, nas terças -feiras, e nas quintas -feiras as assin crônicas ,
com leituras e ano tações de textos programados , reun iões a través do shapp com estudantes em ativ idade
de preparação de seminário ou de pro jeto de pes quisa.
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