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Pré-requisito: 

Nenhum 
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Carga Horária 

Semestral: 60h 

Créditos: 4 

Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

20 -- 40 

Ementa:  
Comunicação, movimentos sociais e cultura das minorias / Audiovisual, visibilidade pública e mídias 

alternativas / Audiovisual e identidade / Audiovisual, denúncia e resistência / Audiovisual, mobilização e 

engajamento / Produção e divulgação de conteúdo audiovisual. 

 
 

Objetivo Geral:  
A partir de uma reflexão sobre as relações entre comunicação, movimentos sociais, minorias e identidade, a 

disciplina objetiva compreender estratégias contemporâneas de mobilização e engajamento a partir de 

conteúdos audiovisuais.  

Objetivos específicos: 

o Compreender as relações entre audiovisual, identidade e movimentos sociais; 

o Refletir teoricamente sobre os usos da comunicação para a organização coletiva em torno de causas 

sociais e para o fortalecimento do discurso de minorias na esfera pública;  

o Conhecer e desenvolver práticas e estratégias contemporâneas de comunicação para mobilização e 

engajamento, tendo o audiovisual como conteúdo principal. 

o  

 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1. Abordagem teórica: comunicação audiovisual, identidade, minorias e movimentos sociais. 

Unidade 2. Diagnóstico e desenvolvimento de projeto. 

Unidade 3. Produção e divulgação. 

  
 

Metodologia: 

Os primeiros encontros consistirão em aulas expositivas, com exibição de materiais audiovisuais e debate. 

Nas aulas seguintes, as atividades serão práticas, objetivando a concretização de um projeto de mobilização e 

engajamento a partir da produção e divulgação de conteúdos audiovisuais específicos.  

 

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem: 

O aluno será constantemente avaliado, seja por sua participação em sala de aula seja pela realização das 



atividades propostas em grupo, quais sejam: 

 Criação de um projeto de comunicação / audiovisual (10 pontos) 

 Desenvolvimento prático do projeto proposto (10 pontos) 

Observações: 

 Receberão nota zero os trabalhos que apresentarem sinais de cópias, contiverem evidências de 

material literalmente copiado ou traduzido de livros ou Internet;  

 Sobre os trabalhos escritos, a avaliação tem como critérios de análise: organização; uso correto da 

língua portuguesa e de normas técnicas; referência aos textos estudados ao longo do curso; 

profundidade de reflexão, argumentos e análises bem fundamentadas. 

 Nas apresentações em grupo, os alunos serão avaliados individualmente, considerando a qualidade da 

participação, criatividade e o domínio do conteúdo apresentado. 
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Cronograma: 

AGOSTO 

Dia 01 – Aula 1 – Apresentação do programa de disciplina e introdução à Unidade I. 

Dia 02 – Aula 2 – Comunicação audiovisual na contemporaneidade. Comunicação, visibilidade, identidade. 

Minorias e movimentos sociais. A importância do documentário. 

Dia 03 – Aula 3 – Audiovisual, mobilização e engajamento. Documentário, denúncia social e resistência. 

Dia 07 – Aula 4 – Audiovisual, mobilização e engajamento / Mídias alternativas. 

Dia 08 – Aula 5 – Planejamento de comunicação – diagnóstico, estratégias e ações / Criação e 

desenvolvimento de projetos. 

Dia 09 – Aula 6 – Planejamento de comunicação – diagnóstico, estratégias e ações / Criação e 

desenvolvimento de projetos. 

Dia 14 – Aula 7 – Produção / Realização 

Dia 15 – Aula 8 – Produção / Realização 

Dia 16 – Aula 9 – Produção / Realização 

Dia 21 – Aula 10 – Produção / Realização 

Dia 22 – Aula 11 – Produção / Realização 

Dia 23 – Aula 12 – Edição /criação de contas em redes sociais / montagem de blogs 

Dia 28 – Aula 13 – Edição /criação de contas em redes sociais / montagem de blogs 

Dia 29 – Aula 14 – Apresentação dos trabalhos / divulgação 

Dia 30 – Aula 15 – Encerramento da disciplina. 
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