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Prof. Ernane
COM488 –  Cinema
Horário: 6ª = 14 as 18hs - DCM02
Ementa: As relações entre a Comunicação e as Ciências da Linguagem. Conceituação 
de discurso e da análise do discurso. Discurso Midiático: produção, organização e 
circulação de sentido. As identidades e as representações projetadas pelo discurso das 
mídias. O discurso midiático e os elementos retóricos.

Profª. Kátia

COM477- Tópicos Especiais em Projetos IV – Projeto Alô Comunidade: a voz da 
cidadania e da cultura popular no rádio
Horário: 2ª 16hs às 18hs
Ementa: Desenvolvimento do projeto de Extensão “Alô comunidade: a voz da cidadania
e da cultura popular no rádio”. Perspectivas e desafios da Extensão em comunidades e 
movimentos sociais de Viçosa. Capacitar parceiros para a produção de programas 
radiofônicos na cidade de Viçosa, por meio de técnicas a respeito de cada etapa da 
realização de programas de rádio. Promover por meio de ações extensionistas na mídia 
radiofônica práticas de cidadania e de valorização da cultura local, fazendo com que os 
participantes sejam protagonistas neste canal de comunicação. Ampliar o horizonte de 
experiências dos estudantes e propiciar debates comunitários no campo acadêmico sobre
participação social, cidadania e cultura.

Prof. Ricardo Duarte

COM295 –  Empreendedorismo e Comunicação
Horário: 2ª 14 as 16hs e 4ª 10 as 12hs PVB 
Ementa:  Aspectos Gerais: Conceitos de Mudança, Inovação, Liderança e Cultura 
Organizacional. Criação de produtos na comunicação; Ecossistemas empreendedores. 
Negócios Inovadores de Crescimento Empreendedor no Brasil. Desafios do 
empreendedor. Metodologia da Pesquisa-Ação aplicada aos novos negócios. Noção 
básica de um modelo de negócios. Introdução aos detalhes do Programa Nacional de
Educação Empreendedora do Sebrae. Empreendedorismo social. A nova lógica das 
Plataformas. Práticas assistidas: palestras e debates presenciais e virtuais com 
representantes de órgãos de apoio técnico ao comércio, da central das empresas juniores
de Viçosa, de associações comunitárias, do Centro Tecnológico de Viçosa (Centev) e 
com empreendedores locais e de outras regiões. Gestão de Mídias Sociais. Elaboração 
de uma proposta de modelo de negócios para a comunicação. Seminário de 
apresentação das propostas para uma banca examinadora formada por profissionais do 
mercado.

Prof.ª Mariana Bretas 
 - COM 494- Temas de Arte Contemporânea
Horário:2ª e 4ª = 08 às 10hs 
Ementa: Arte Contemporânea. Séculos XIX, XX e XXI: movimentos artísticos. Temas 
de Arte.


