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EMENTA

Ementa:
Introdução às teorias da comunicação: os paradigmas. A perspectiva informacional da
comunicação nos Estados Unidos. Interfaces entre comunicação, tecnologia e cultura:
entre abordagens informacionais e relacionais.
Objetivos:
1)  Apresentar  a  comunicação  enquanto  campo  de  pesquisa  e  de  produção  de
conhecimentos, com particularidades, especificidades e desafios;
2)  Identificar como teóricos produziram conceitos e pesquisas sobre a comunicação,
nos seguintes contextos:
a. nos Estados Unidos, com foco primordial nas teorias funcionalistas;
b. na Alemanha, com foco nas noções de razão instrumental e indústria cultural;
c. na Inglaterra, a partir da perspetiva dos Estudos Culturais, com foco nas noções de
cultura e identidade;
d.  na América Latina, a partir dos estudos sobre a cultura, a tecnologia e as relações
sociais.

UNIDADES 

Conteúdo:

Unidade 1 – A comunicação como lugar de saber (e não apenas de fazer)
. A comunicação como ciência? Ensino e pesquisa, teoria e prática
. O que é comunicação? Epistemologias, teorias e metodologias
. A constituição do campo da comunicação: caráter inter e transdisciplinar e relação com



as humanidades, as ciências sociais, a linguagem e as artes
. Paradigmas da comunicação: interação, contexto e episódio

Unidade 2 – O estudo da comunicação nos Estados Unidos
. Mass Communication Research: funções e efeitos da comunicação
. A hipótese do agendamento (agenda-setting)

Unidade 3 - O estudo da comunicação na Alemanha
. A Escola de Frankfurt: teoria crítica e razão instrumental
. A Escola de Frankfurt: indústria cultural
. A obra de arte e sua reprodutibilidade técnica

Unidade 4 - O estudo da comunicação na Inglaterra
. Os estudos culturais ingleses: cultura, poder e resistência
. Os estudos culturais ingleses: a noção de identidade

Unidade 5 - O estudo da comunicação em países da América Latina
. Os meios e as mediações
. A noção de dispositivo
. A noção de midiatização
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A) Metodologia das aulas de COM 100:
. As aulas de cada semana terão como base um artigo científico, originado de revistas de
livre acesso, da área da comunicação (conforme cada item disposto nas unidades da
disciplinas supracitadas);

. A partir da indicação para leitura prévia do artigo (com gasto previsto de 1 hora e meia
por semana), todas as aulas de COM 100 (turma 1 e turma 2) serão organizadas a partir
da seguinte orientação metodológica:

I) Aula 1 (quinta-feira):
• Primeira  hora  da  aula:  atividade  assíncrona,  a  partir  de

metodologia orientadora para fixação do artigo científico da semana
(a atividade estará disponível o início de cada aula, no PVANet);

• Segunda hora da aula: atividade síncrona,  a partir de exposição
dialogada sobre o tema do artigo,  por  meio da ferramenta Google
Meet. 

II) Aula 2 (sexta-feira):
• Primeira hora da aula: atividade síncrona, a partir de continuidade

de  exposição  dialogada  sobre  o  tema  do  artigo,  por  meio  da
ferramenta Google Meet. 

• Segunda hora da aula: atividade assíncrona, a partir da produção
textual das/dos estudantes e entrega ao final da aula, como forma de
atividade  avaliativa  e  aferição  de  presença  (a  atividade  estará
disponível a partir da segunda hora da aula, no PVANet).



.   A participação  nas  aulas  síncronas  torna-se  fundamental  para  que  haja  êxito  na
compreensão  dos  conteúdos  das  disciplinas.  Entretanto,  caso  as/os  estudantes
apresentam  problemas  técnicos  para  conexão  à  Internet,  e  levando-se  em  conta  a
excepcionalidade  do  cenário  da  Pandemia,  as  aulas  síncronas  serão  gravadas  e
disponibilizadas até o horário das 14 horas da quarta-feira da semana posterior,
para  os  casos  de  impedimento  quanto  ao  comparecimento  nos  momentos  síncronos
indicados;

. Pelas mesmas razões apresentadas no tópico anterior,  a produção textual semanal
(que contará como atividade avaliativa e aferição de presença) poderá ser entregue até
às 14 horas da quarta-feira da semana posterior;

.  A  excepcionalidade  do  momento  justificará  possíveis  alterações  nos  textos
apresentados, de acordo com as unidades da disciplina;

. Ao todo, serão lidos 15 (quinze) artigos científicos como bibliografia da disciplina, e
desenvolvidas 14 produções textuais semanais.

B) Aferição de presença:
. A presença nas Aulas de COM 100 será aferida semanalmente, a partir da entrega da
atividade de produção textual;

. De acordo com o Regime Didático da UFV, será exigida frequência mínima de 75% nas
aulas.  As/os  estudantes  que  não  cumprirem  tal  frequência  serão  tributários  de
infrequência, e serão reprovadas(os). 

C) Desenvolvimento de competências na disciplina:
. A disciplina oferece uma formação no desenvolvimento do pensamento acadêmico e da
escrita científica; para isso, visa desenvolver, junto às/aos estudantes, uma espécie de
“molde argumentativo” do discurso científico, no campo das humanidades, e a ampliação
do repertório de conceitos;

. Nas humanidades, o discurso científico é constituído por premissas (pontos de partida;
hipóteses)  que  podem ser  demonstradas  (e  não  comprovadas  como  leis  gerais)  em
situações concretas;

. Assim, a disciplina busca desenvolver habilidades de raciocínio e de construção textual,
baseadas num caráter argumentativo-demonstrativo: neste caso, não basta apenas que a/
o  estudante  desenvolva  bons  argumentos  e  premissas;  mas  que  também demonstre
como tais premissas e argumentos podem ser observados em situações concretas (algo
que supera a boa – e necessária – opinião, e parte para a verificação de validade da
premissa, a partir de uma comunidade científica de fundo);

. Dito por outras palavras, a disciplina convidará as/os estudantes a desenvolverem um
sistema de validação e de demonstração dos argumentos e das premissas conceituais
por  elas/eles  defendidos  (superando  a  opinião  comum e em consonância  com pares
acadêmicos);
 
. Para isso, a disciplina busca desenvolver, junto às/aos estudantes, a compreensão das
premissas/dos  argumentos  que  fundamentam  os  conceitos  e  seu  uso  analítico  em
situações concretas; tal gesto tende a ampliar o repertório de escrita e de análise, a partir
da ampliação do repertório de leitura;



.  Um  dos  meus  papeis  como  professor  é  verificar  e  analisar  em  que  medida  as/os
estudantes  têm  compreendido  as  lógicas  científicas  das  humanidades  (leitura;
compreensão das premissas; demonstração) e estimular a prática e o exercício de tais
lógicas durante as aulas.

D) Produto desenvolvido na disciplina:
Texto acadêmico-científico (em suas formas expressivas escritas).

E) Avaliações:
.  As/os  estudantes  serão  avaliadas/avaliados  a  partir  das  produções  textuais
desenvolvidas semanalmente na disciplina;

.  Cada produção textual terá o valor de 10 (dez) pontos;

. Das 14 (quatorze) produções textuais, as/os estudantes deverão descartar, ao final da
disciplina, 4 (quatro). O processo de descarte será indicado pelo professor;
.  A nota  final  na  disciplina  será  constituída  pela  soma  das  notas  de  10  avaliações
indicadas e/ou realizadas pelas/pelos estudantes;

. Para fins de atendimento ao Regime Didático da UFV, serão dispostas, no SAPIENS, 5
avaliações no valor de 20 pontos. Assim, os pontos serão lançados na medida em que as
produções textuais forem apresentadas e corrigidas a cada semana. Ao final da disciplina,
a partir da indicação das 10 produções textuais pelas/pelos estudantes, as notas serão
novamente equalizadas e alteradas, como forma de integralização da nota final. 

F) Critérios para o desenvolvimento das respostas nas produções textuais: 
. Cada resposta desenvolvida na prova, referente à questão escolhida, deverá conter o
mínimo e o máximo de caracteres indicado (correspondentes, respectivamente, a meia e
a uma lauda);

. Considerando-se que as/os estudantes participaram das aulas e possuem um domínio
conceitual dos textos apresentados na disciplina (e foram estimuladas(os) a pensar junto
com os autores), a resposta deve demonstrar a aptidão das/dos estudantes para analisar
cientificamente a realidade concreta, na perspectiva das humanidades; para isso, indica-
se as seguintes partes que o texto da resposta deverá apresentar,  na forma de texto
corrido:

1a parte:  Contextualização e apresentação do(s) argumento(s) e/ou da(s)
premissa(s) escolhida pela/o estudante em relação ao solicitado na questão; 

2a parte: Explicação das premissas de acordo com a teoria escolhida;
3a parte: Demonstração das premissas no caso apresentado pela questão;

aqui,  vale  destacar  aspectos  do  caso  concreto  para  convencer  o  leitor  de  que  as
premissas da teoria podem ser confirmadas; 

4a parte: Conclusões:  terminar  a  resposta,  podendo-se tanto reforçar  as
premissas quanto destacar suas lacunas, criticando os limites da teoria em tentar explicar
o caso  apresentado (não é obrigatório destacar as lacunas, mas isso pode acontecer).

.  As avaliações têm por  intuito  oferecer  um retorno às/aos estudantes sobre o que é
preciso  aprimorar  e/ou  manter  no  desenvolvimento  do  produto  (resposta,  texto
acadêmico-científico)  oferecido  nas  provas,  a  partir  da  seguinte  matriz  de  correção
individual, autoexplicativa, utilizada pelo professor na correção de cada avaliação:



MATRIZ INDIVIDUAL DE CORREÇÃO DAS PROVAS DE COM 290

Critério Percentual
Percentual
obtido

Observações  específicas  para  cada
critério (opcional)

Coesão  Textual
(estrutura  formal  e
morfossintática)

10%

Contextualização
com  o  enunciado  e
apresentação  do  (s)
argumento  (s)
principal (is)

10%

Apresentação  e
explicação  das
premissas  que
sustentam  o
argumento  (uso  das
bibliografias  da
disciplina)

30%

Demonstração  das
premissas com o caso
solicitado  (coerência
entre  premissas  e
demonstração  de
aspectos da realidade)

40%

Conclusões  (reforçar
e/ou  criticar  as
premissas)

10%

TOTAL  DO  PERCENTUAL
OBTIDO

(Soma das frações percentuais obtidas em cada critério)

G) Outras informações relevantes:

1) A sala de aula do Google Meet só poderá ser acessada pelas/pelos estudantes que se
inscreverem pelo e-mail da UFV;

2) As aulas gravadas são de uso exclusivo da disciplina e não poderão ser divulgadas a
quaisquer pessoas que não estejam nela matriculadas, sob o risco de responsabilização
legal;

3)  Sob  nenhuma  hipótese  não  prevista  no  Regime  Didático  da  UFV,  serão  aceitas
atividades avaliativas entregues fora do prazo estipulado;

4) O exame final é facultado às/aos estudantes frequentes, que integralizam pontuação
final na disciplina entre 40 e 59 pontos;

5) Os textos para leitura serão disponibilizados na plataforma PVANet.
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