
   UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

                            CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

       DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Campus Universitário - Viçosa, MG - 36570-000- Telefone: (31) 3612   - E-mail:   dcm@ufv.br   /    labcom@ufv.br 
 

PLANO DE ENSINO 

PERÍODO EMERGENCIAL REMOTO – PER – 31/08/2020 A 15/12/2020 

Disciplina: Alô Comunidade em tempos de 

Coronavírus 

 

Código: COM 473 

 

Duração em semanas: 15  Período Letivo: 2020-1 

Carga Horária Semanal: 4 horas Carga Horária Total: 60 horas 

Professor: Kátia Fraga (katiafraga@ufv.br) 

                                          

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

Esta disciplina refere-se ao desenvolvimento do projeto de extensão intitulado Alô, Comunidade: a voz 
de cidadania e da cultura popular no rádio. Criado em abril de 2019 no Departamento de Comunicação 
Social da Universidade Federal de Viçosa (UFV), o projeto tem como objetivo geral contribuir para a 
formação de comunicadores populares de movimentos sociais para viabilizar a produção e veiculação 
de programas radiofônicos em emissoras de rádios com temáticas voltadas para a cidadania e cultura 
local. O projeto atendeu em 2019 duas entidades: o projeto social Pérolas Negras e o coletivo Quem 
Luta Educa (QLE).  
 
Estimula-se no projeto, o protagonismo dos grupos sociais nos programas radiofônicos, proporcionando 
autonomia dos grupos sociais para que cada entidade defina o formato e o conteúdo das edições dos 
programas. A participação de estudantes da UFV (a disciplina é aberta para estudantes de todos os 
cursos) tem sido fundamental para a promoção de um espaço de trocas de experiências e 
fortalecimento de reflexões sobre as potencialidades da Comunicação Comunitária para o exercício da 
cidadania e valorização da cultura local. 
 
O trabalho já apresentou resultados positivos com a produção, edição e veiculação de 11 
programas Cultureba, do Pérolas Negras, na Rádio Comunitária Quintal FM; e oito QLE em Movimento, 
do Quem Luta Educa, na Rádio Melodia FM. Todo o processo de produção desses programas contou 
com a atuação de estudantes do Curso de Comunicação Social – Jornalismo, que estavam 
matriculados na disciplina.  
 
Nesta temporada, o projeto está atuando com o QLE, produzindo programas radiofônicos veiculados a 
Rádio Melodia FM com temáticas voltadas para a pandemia. Dessa forma, o projeto atual intitula-se 
“Alô comunidade: a voz da cidadania e da cultura popular no rádio em tempos de Coronavírus”. É 
importante destacar, ainda, que o projeto abre espaço para novas frentes de atuação com outros 
agentes sociais a partir das discussões com estudantes matriculados na disciplina.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Comunicação Comunitária e a cidadania no contexto social, a partir de reflexões de temáticas 
relacionadas ao projeto de Extensão “Alô comunidade: a voz da cidadania e da cultura popular 
no rádio em tempos de Coronavírus”; 

 Desenvolvimento do Projeto de Extensão “Alô Comunidade” na perspectiva conceitual de 
Comunicação Comunitária;  

 Planejamento e execução de oficinas de capacitação:  linguagem radiofônica, pautas, 
entrevistas, produção de programas, edição; 

 Desenvolvimento e operacionalização dos programas radiofônicos; 

 Veiculação de programas em emissora(a) de rádio de Viçosa. 
 

OBJETIVOS 

 
Ao final desta disciplina o estudante deverá desenvolver as seguintes habilidades: 

 Refletir sobre as potencialidades da Comunicação Comunitária em rádio para o exercício da 
cidadania e valorização da cultura local; ter uma visão crítica sobre as mídias comerciais;  

 Incentivar a prática de atividades realizadas em grupo a partir de uma perspectiva coletiva das 
demandas dos movimentos sociais, coletivos, Ong’s, parceiros do projeto de extensão Alô 
Comunidade; 

 Planejar, produzir e editar programas de rádio com movimentos sociais, coletivos, Ong’s de 
Viçosa, na perspectiva de práticas comunicacionais comunitárias; 

 Promover a formação de comunicadores populares para a produção de programas 
radiofônicos, por meio de técnicas específicas dessa mídia; 

 Ampliar o horizonte de experiências e propiciar debates comunitários no campo acadêmico 
sobre participação social, cidadania e cultura. 

 Estimular os agentes sociais a expressar da forma mais pertinente para eles seus anseios, 
seus valores culturais, dentre outras questões apresentadas pelos movimentos sociais, 
fazendo com que os participantes sejam protagonistas neste canal de comunicação. 
 
 

METODOLOGIAS DE ENSINO e CRONOGRAMA 

A disciplina será realizada da seguinte forma. Teremos duas aulas semanais: 

A aula 1 (toda segunda-feira) será síncrona (ao vivo), por meio do Google Meet. Será o momento de 
reuniões virtuais da equipe (professora, estudantes da disciplina e movimentos sociais) para   
planejamento e organização das atividades; 

A aula 2 (dia e horário a combinar com a turma) será destinada inicialmente para a realização de 
oficinas (de linguagem radiofônica, locução, entrevista, roteiro, edição, etc.), reflexões acerca da 
comunicação comunitária, além de pesquisa e audição de programas radiofônicos ou podcast 
desenvolvido por movimentos sociais, coletivos, Ongs.  Nestes primeiros encontros, a aula ocorrerá no 
formato síncrono. Depois, esta aula 2 será assíncrona, destinada para a produção dos programas em 
grupo a fim de que os estudantes tenham este espaço para fazer pesquisa, elaboração de roteiro, 
gravação, etc. Um servidor técnico-administrativo do DCM dará suporte para as edições. Todo o 
processo de realização das atividades contará com a orientação da professora. Termos como dinâmica 
metodológica as rotinas de produção de programas de rádio: 



 

 Reunião da equipe para planejamento, definição das temáticas dos programas e avaliação das 
atividades. Apresentação de experiências/ práticas no cotidiano comunitário; 

 Oficinas técnicas; 

 Planejamento para as atividades práticas de produção de programas radiofônicos no contexto 

da pandemia; 

 Divisão de tarefas para a realização do programa na perspectiva operacional das edições com 

orientação para todas as atividades envolvidas no processo; 

 Gravações de entrevistas; 

 Elaboração de roteiro; 

 Gravação das locuções; 

 Edição dos programas; 

 Audição coletiva e avaliação dos programas e reedição (se for necessário); 

 Produção de chamadas radiofônicas para cada edição; 

 Divulgação nas redes sociais a cada edição para ampliar a audiência;  

 Veiculação do programa; 

 Organização e arquivamento de todos os programas. 

 
 

FREQUÊNCIA  

 
       O controle da frequência será realizado em virtude da presença nas aulas síncronas (ao vivo) que serão 

realizadas pelo Google Meet durante o Período Emergencial Remoto (PER). A aferição será realizada de 
forma automatizada, por meio do uso de extensão própria do Google Meet. A soma das horas em sala de 
aula virtual (síncrona) e em outros ambientes (assíncronas) integraliza a CH da disciplina. 



 
 

ATIVIDADES AVALIATIVAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Relatórios de participação nas atividades (estudantes): 30  

 Relatório de autoavaliação ao final do semestre (estudantes): 10 

 Avaliação individual (professora): 10 

 Atividades práticas. Os pontos serão distribuídos nas atividades a serem realizadas ao longo 
do semestre: participação ativa nas várias etapas de desenvolvimento dos programas 
radiofônicos e no suporte aos parceiros durante o semestre letivo: produção, elaboração de 
roteiro, gravação de entrevistas, edição, dentre outras atividades solicitadas: 50 pontos 
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OUTRAS INFORMAÇÕES REVELANTES 

 
1) O cronograma da disciplina e o plano de ensino com as referências bibliográficas estarão disponíveis 
no PVANET. Ambos podem ser modificados ao longo do semestre; 
 
2) A sala de aula do Google Meet só poderá ser acessada pelas/pelos estudantes que se inscreverem 
pelo e-mail da UFV; 

3) As aulas 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. Isso se aplica também ao 
material das aulas.  

 


