
  

  
 COORDENAÇÃO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 

 

 

 

 

Disciplina:  Jornalismo especializado VII 

                 Comunicação e Meio Ambiente 

Código: HT/OC177 

Natureza:  (    ) obrigatória   ( x  ) optativa Semestral ( x )  Anual (    )  Modular (    ) 

Pré-requisito:  Não há Co-requisito:  

Modalidade:   (  x ) Presencial     (    ) EaD        (    ) 20% EaD 

 

C.H. Semestral Total:         30 horas/aula           
 

PD: 00   LB: 00   CP: 00    ES: 00    OR: 30   
C.H. Semanal: 02 horas/aula 

 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
Meio ambiente: conceitos básicos do ponto de vista interdisciplinar. Desenvolvimento 

sustentável, sustentabilidade, responsabilidade social e consumo consciente. O papel educativo 

e social dos meios de comunicação social e das novas tecnologias da comunicação. Mobilização 
social na área socioambiental.Abordagem das problemáticas atuais da área socioambiental nos 

meios de comunicação: transgenia e clonagem; mudanças climáticas; escassez da água, 
desmatamento; crise da biodiversidade; metropolização, inchamento demográfico e meio 

ambiente urbano; formas de consumo, consumo sustentável e resíduos sólidos urbanos etc. As 
fontes de informação em comunicação ambiental. Meio ambiente e propaganda: marketing 

ambiental.  A cobertura dos temas ambientais pela mídia. As formas de comunicação ambiental 

voltadas para o desenvolvimento sustentável no âmbito de diferentes atores e instituições 
sociais (ONGs, empresas, instituições públicas e governamentais). 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Meio Ambiente: conceitos básicos; A comunicação ambiental existe?; Desenvolvimento 
sustentável — mitos e verdades; Preparação de trabalho em grupos sobre uma campanha de 

mobilização social na área socioambiental; Mídias e meio ambiente I: cine-documentário; 
Consumo consciente e o papel das empresas e profissionais de Comunicação; Temáticas 

específicas em Comunicação e Meio Ambiente I: Mudanças climáticas — presente e futuro de 

uma tragédia anunciada; Mídias e meio ambiente II: Rádio, televisão e meio ambiente; 
Temáticas específicas em Comunicação e Meio Ambiente II: Os alimentos transgênicos: uma 

discussão puramente técnica ou eminentemente política/econômica?; Meio ambiente e 
responsabilidade social das empresas de comunicação na divulgação de temáticas voltadas ao 

desenvolvimento sustentável; Mídia e meio ambiente III: A cobertura dos temas ambientais no 

jornalismo impresso e na web; As fontes em Comunicação Ambiental; Mídia e meio ambiente 
IV:  Publicidade e propaganda; Temáticas específicas em Comunicação e Meio Ambiente IV: A 

grande questão da produção e descarte dos diferentes tipos de lixo.  

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Formar e preparar futuros profissionais de Comunicação Social para atuar, em empresas e 

organizações como disseminadores e multiplicadores de conceitos e informações sobre as 

questões socioambientais, de educação para a sustentabilidade e de práticas voltadas para a 
cidadania e solidariedade na área socioambiental, em um contexto de sociedade globalizada e 

de mudanças globais.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Proporcionar aos estudantes de Comunicação Social uma visão geral — interdisciplinar e 
sistêmica — sobre a questão socioambiental contemporânea, em um planeta globalizado, e suas 
relações com as diferentes mídias e formas de Comunicação externa (imprensa e grande 

público) e interna (empresas, instituições públicas e privadas, ONGs).   
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                                                           PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados 

os conteúdos curriculares teóricos. Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, 
notebook e projetor multimídia, TV e aparelho de DVD.  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 Trabalho individual sobre a problemática da gestão dos resíduos sólidos no Brasil – entrega em 
10 de maio de 2011.  

 
Prova com questões sobre todos os conteúdos ministrados – 14 de junho de 2011.  

 

Trabalho final, em grupos divididos conforme as habilitações (Jor, RP ou PP), com produção de 
reportagem, projeto e campanha, respectivamente, tendo por base os conteúdos discutidos em 

sala de aula – entrega em 28 de junho de 2011.  
 

O primeiro trabalho vale até dois pontos, a comporem a primeira nota, somada à da prova.  
 

A média será extraída desta primeira nota mais a do trabalho final. 
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