
                          

                           COORDENAÇÃO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 
 

Disciplina:        COMUNICAÇÃO POPULAR E ALTERNATIVA 
Código:             HT/OC093  
Curso:              Comunicação Social 
Pré-requisito:  Não tem  
Natureza:         Semestral  (  X  )                                    
                          Anual        (       )  

 

Carga horária: Aulas teóricas: 02 horas-aula             
                          Aulas práticas:  00 horas-
aula 

 Total: 30 horas-aula 
 Créditos: 02 (quatro) 

 

OBJETIVOS: 
 Discutir a relação entre comunicação e cidadania; 
 Oferecer subsídios teóricos e empíricos para a compreensão do fenômeno da 

comunicação comunitária; 
 Identificar atores sociais que promovem outras formas de comunicação; 
 Analisar experiências de comunicação popular, alternativa e comunitária; 
 Propor projeto de comunicação. 

 

EMENTA: Comunicação e cidadania. Comunicação e atores sociais. Experiências de 
comunicação popular, alternativa e comunitária. 

 

PROGRAMA: 
1. Comunicação popular, alternativa, comunitária: definição dos termos. 
2. Cultura de massa e cultura popular. 
3. Sociedade civil e Estado: a construção da cidadania. 
4. Atores sociais: movimentos sociais, organizações não governamentais, entidades do 

terceiro setor. 
5. A comunicação dos atores sociais: estratégias de agendamento e contra-informação. 
6. Mídias alternativas: rádios e TVs comunitárias, muros, impressos, redes sociais. 
7. Identificação de comunidades: território ou identidades? 
8. O papel do comunicador: superando o paternalismo. 
9. Elaboração e/ou diagnóstico de projeto de comunicação comunitária. 
10. Avaliação da experiência. 
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:  
- Aulas expositivas, com utilização de recursos audiovisuais; - seminários/debates 
e leituras dirigidas com  apresentação escrita e oral. 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO:  
 O desempenho dos alunos será avaliado pelos seguintes instrumentos: uma prova de 
valor 8,0 (oito), um seminário de valor 2,0 (dois) e o projeto de COMUNICAÇÃO de valor 
10,0 (dez).  
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