Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão
Programa de Pós-Graduação em Jornalismo
EDITAL 01/ DISCIPLINA ISOLADA/POSJOR/2018
INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO A CURSAR DISCIPLINA ISOLADA NO
POSJOR
Semestre 2018.1
A Coordenadora em exercício do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo
(POSJOR) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no uso de suas
atribuições, informa prazos, critérios e procedimentos para solicitação de
inscrição na seleção de candidatos(as) a cursar a modalidade disciplina isolada
no semestre 2018.2, destinada a interessados (as) externos (as) à UFSC e
alunos(as) de outros PPGs da universidade. As inscrições serão
recebidas de 19/02 a 22/02 , impreterível e exclusivamente pelo e-mail:
isoladaposjornalismo@gmail.com
Não serão aceitas solicitações de quaisquer outras formas e/ou por outros
espaços.
A atividade é dirigida apenas a candidatos(as) com o comprovante de
Graduação

ou

de

Mestrado

–

este

para

o

caso

dos(as)

interessados(as) em cursar no nivel de Doutorado, e que não estejam
matriculados(as) como alunos(as) regulares no POSJOR.
Os CRITÉRIOS PARA AS INSCRIÇÕES são os seguintes:
- cada candidato(a) pode requerer matrícula em apenas uma (01) disciplina
eletiva (não é permitido cursar isolada em disciplina obrigatória);
- as inscrições devem ser feitas a partir da 00h00 de 19/02 a 22/02 às
23h59,

impreterivelmente

e

somente

pelo

e-mail:

isoladaposjornalismo@gmail.com
- não podem requerer matrícula isolada candidatos(as) que já tenham número
de créditos nesta modalidade em quantidade igual ou superior a 3 (três), no
POSJOR. (O sistema acusará.);

- não podem requerer matrícula isolada candidatos(as) que já tenham, por duas
vezes, desistido de continuar cursando disciplina isolada após terem sido
selecionados e se matriculado. (O sistema acusará.);
- o (a) interessado (a) deve encaminhar o requerimento de inscrição preenchido
no arquivo que se encontra em anexo;
- o arquivo, após preenchido, deve ser renomeado com nome do(a) candidato(a)
e anexado ao e-mail de inscrição, mantendo a versão word;
- além do requerimento preenchido, no ato da solicitação de inscrição por
e-mail, os (as) interessados (as) devem anexar obrigatoriamente:
* uma cópia digitalizada do diploma de Graduação ou de Mestrado, este
no caso dos(as) candidatos(as) a cursar disciplina isolada no nível Doutorado.
Este comprovante (diploma de graduação ou mestrado) também deve ser
entregue, pelos selecionados, em cópia impressa no ato da matrícula,
juntamente com demais documentos solicitados no presente Edital;
* cópia do Currículo Lattes atualizado em pdf
DISCIPLINAS ELETIVAS OFERTADAS PELO POSJOR EM 2018.1
DISCIPLINA
Estudos
Avançados em
Gêneros e
Formatos
Jornalísticos

Estudos
Avançados em
História do
Jornalismo

Questões teóricas
da Pesquisa em
Jornalismo:
Jornalismo,
Acontecimento e
Questões Públicas

CRÉDITOS

PROFESSOR

HORÁRIO

4 créditos
[eletiva]

Profa. Dra.
Raquel Longhi

Segunda-feira
14-18h

4 créditos
[eletiva]

Profa. Dra.
Valci Zuculoto

2 créditos
[eletiva]

Profa. Dra.
Maria Terezinha
da Silva

Segunda-feira
18-22h

Quarta-feira
08-12h

EMENTA
Teoria dos gêneros. Gêneros e modos de discurso.
Gêneros, formatos e dispositivos midiáticos (rádio,
televisão, impresso, digital). Teoria do design.
Reconfiguração de gêneros e formatos pela
mutação tecnológica.
Contribuições do campo histórico na formulação da
História do Jornalismo. Aspectos teóricos e
metodológicos para a construção histórica do
Jornalismo. História dos distintos objetos
empíricos, dos meios impressos e eletrônicos aos
digitais. Trajetória histórica do jornalismo e dos
jornalistas no Brasil e em outros países.
Diferentes
enfoques
do
acontecimento.
Acontecimento, questões públicas, interesse
público. Esfera pública, visibilidade midiática e
debate público. O jornalismo e a cobertura de
acontecimentos
e
problemas
públicos.
Enquadramento, representação, imagem pública.

Estudos
Avançados em
Tecnologias do
Jornalismo

Estudos
Avançados em
Ética do
Jornalismo

4 créditos
[eletiva]

4 créditos
[eletiva]

Prof. Dr.
Antônio Brasil

Prof. Dr.
Rogério
Christofoletti

Quarta-feira
18-22h

Quinta-feira
14-18h

Evolução tecnológica dos meios de comunicação.
Impacto das tecnologias no jornalismo. Processos
de inovação no Jornalismo. Estudos de interface.
Problemas da técnica. Crítica daTecnologia.

História da Ética. Palavra, valor, validação e
verdade.
Ética
descritiva,
normativa
e
crítica/metaética. Ética social e ética do jornalismo.
Legitimidade social e credibilidade. Ética,
ciberjornalismo e sociedade da informação e do
conhecimento. Responsabilidade, credibilidade e
accountability.

NÚMERO DE VAGAS: A definição dos(as) selecionados(as) para cursar
disciplina isolada cabe ao(à) professor(a) responsável pela disciplina
pretendida. O(A) docente tem autonomia sobre os critérios de seleção,
observando os objetivos do(a) aluno(a) requerente e sua aderência à disciplina,
e deve levar em conta, obrigatoriamente e de acordo com a legislação da UFSC,
o número de alunos regulares matriculados na disciplina. O(A) docente pode
optar por não selecionar aluno(a) na modalidade. Não há possibilidade de
recurso. Não serão divulgadas as avaliações dos professores. Não haverá
segunda chamada. Não há cobrança de taxas.
ATENÇÃO: A matrícula em disciplina isolada não assegura nenhum vínculo
com cursos regulares. Portanto, os(as) candidatos(as) aceitos (as) não farão jus
à identidade estudantil ou a algum dos seguintes benefícios: alojamento, bolsa
ou subvenção para utilização do restaurante universitário. O aluno matriculado
em disciplina isolada terá de cumprir as mesmas exigências feitas aos alunos
regulares. O Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC não se
responsabiliza por eventuais falhas na transmissão das inscrições.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DOS(AS) SELECIONADOS (AS)

Dia 28/02 , o resultado da seleção dos(as) alunos(as) a cursar a modalidade
disciplina isolada será divulgado site do POSJOR – Programa de PósGraduação em Jornalismo da UFSC http://ppgjor.posgrad.ufsc.br/

MATRÍCULA (EXCLUSIVAMENTE PARA OS SELECIONADOS)
As matrículas serão obrigatoriamente presenciais, nos dias 05 e 06 de
março

de

2018,

das

09h

às

11h

e

das

11h30

às

14h30,

impreterivelmente, na secretaria do POSJOR Bloco A do CCE – Centro de
Comunicação e Expressão, Sala 17, térreo.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA
- Candidatos externos à UFSC: apresentar originais do RG, CPF e Diploma de
Graduação ou de Mestrado (quando for o caso), com cópias impressas a serem
autenticados no POSJOR (CNH não é válida);
- Para os estrangeiros, são necessários ainda o passaporte e o documento que
comprove situação regularizada no País (visto de trabalho, estudante, turista,
etc.);
- Candidatos (as) formados (as) no exterior deverão apresentar comprovação de
que seu diploma foi devidamente validado, conforme legislação em vigor.
A não realização da matrícula de acordo com estas exigências e no período
estipulado implica a perda da vaga.
Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela coordenação do
POSJOR.
Florianópolis, 16 de fevereiro de 2018.
Profa. Dra. Valci Regina Mousquer Zuculoto
subcoordenadora do POSJOR
Portaria 287/2016/GR
(firmado no original)

