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Ementa: A proposta da disciplina é fazer uma reflexão sobre as implicações de se
discutir as linguagens midiáticas sob o ponto de vista de seus processos de produção.
Ao refletir sobre esses percursos como redes em construção, será dada especial atenção
às interações responsáveis pela construção de determinados objetos da comunicação.
Serão discutidas algumas dessas conexões, de natureza geral, que articulam os
processos comunicativos e que, por sua vez, propiciam a verificação dos modos
específicos pelos quais esses nexos se atualizam nas mídias impressas e audiovisuais e
nas performances. Serão, assim, abordadas as especificidades dos processos
jornalísticos, publicitários e artísticos em suas diferentes manifestações, ou seja, as
especificidades regionais dos variados objetos da cultura. Tal discussão será
desenvolvida a partir do diálogo da comunicação, com as artes, as ciências e com os
próprios criadores. Nessa mesma perspectiva, serão discutidos os modos de ação de
sujeitos específicos, isto é, as singularidades de determinadas produções individuais.
Em um segundo momento, serão abordadas as especificidades dos procedimentos de
criação a partir dos objetos de estudo das pesquisas dos alunos.
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