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1- EMENTA 

Estudo de questões que perpassam a sociedade e a comunicação contemporânea, sob uma perspectiva 
interdisciplinar, por meio da leitura de texto(s) referência. Pesquisas contextualizadas sobre temáticas atuais 
presentes e intervenientes no campo da comunicação. Aprimoramento da capacidade de leitura e escrita com 
desenvolvimento de tipo textual dissertativo - gênero artigo de opinião – e do senso estético por meio de produção 
audiovisual aplicada.   

 

 
2- DEFINIÇÃO 

2.1- O projeto interdisciplinar Leituras Ilustradas é um trabalho acadêmico a ser realizado pelos alunos do 1º 
semestre dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Rádio, TV e Internet. 
2.2- Tem por objetivo levar os alunos a ampliarem o conhecimento sobre o contexto sócio, histórico, político e 
cultural de nossa sociedade em sua relação com o campo da comunicação, colaborando para o exercício da 
reflexão crítica e da capacidade da argumentação sobre temas contemporâneos de maneira contextualizada, 
além do emprego de noções e técnicas de comunicação visual e gráfica.   



2.3- Integra as atividades de leitura orientada de obras referências, produção de artigo de opinião e ilustração 
contextualizada a partir das reflexões sobre as temáticas abordadas na(s) obra(s) em estudo.    
2.4- Resulta na produção de textos ilustrados por meio de uma imagem fotográfica autoral. Os artigos ilustrados 
com as fotos serão disponibilizados no blog “ Leituras Ilustradas”. 

 

 
3- OBJETIVOS 

 

3.1-Cognitivos 

- Ler e interpretar texto científico-acadêmico, oriundos de pesquisa e produzidos por 
autores de expressão nas áreas das ciências sociais aplicadas.  
- Desenvolver capacidade de argumentação com lógica e repertório adequado.  
- Aprender os fundamentos da comunicação visual e gráfica   
- Desenvolver senso estético.         
- Saber articular conteúdos adquiridos em diferentes disciplinas do curso. 

3.2-Habilidades - Estabelecer as relações entre textos em diálogo. 
- Expressar ideias de forma clara e precisa. 
- Produzir textos com coesão e coerência, respeitando as regras da Língua Portuguesa 
- Aplicar princípios da comunicação visual e gráfica na ilustração indicada.  
- Desenvolver habilidades de expressão e argumentação orais. 

3.3-Atitudes - Atuar com ética e profissionalismo no desempenho das atividades concernentes.  
- Ser atento, envolvido, concentrado e organizado nas atividades a desempenhar, 
buscando o aprimoramento contínuo e o respeito aos prazos estipulados.  
- Ler com atenção e interpretação os diversos tipos de textos recomendados nas 
disciplinas, percebendo sua relação com o projeto em desenvolvimento. 
- Realizar produção audiovisual conforme orientação do docente responsável.    
- Prezar pelo relacionamento harmonioso entre os membros do grupo, da equipe docente 
e técnico administrativa, trabalhando em equipe de forma organizada e responsável. 

 

4- ESTRATÉGIAS/AÇÕES ENVOLVIDAS 

4.1- Organização das equipes discentes.  

4.2- Criação de identidade visual da equipe por meio do emprego das noções básicas da área da comunicação 

visual e gráfica.   

4.3- Leitura orientada e interpretação de obras de referência, a saber: 

Texto1 : CASTELLS, Manuel. Comunidades virtuais ou sociedade de rede? in CASTELLS, Manuel. A galáxia da 
internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.  
 
Texto 2: LEMOS, André (org). Cibercidades: um modelo de inteligencia coletiva . in LEMOS, André (org). 
Cibercidade. As cidades na cibercultura. Editora e-Papers, Rio de Janeiro, 2004, p. 19-26. Disponível em 
http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/modelo.pdf. Acesso em 11 de fevereiro de 2016. 
 
4.4- Produção de artigo de opinião a partir da temática “Cidades e Comunicação no século XXI: inteligência coletiva 

ou individualismo em rede? ”1     

4.5- Planejamento, produção e aplicação de material ilustrativo (fotografia autoral) no artigo de opinião. 

4.7- Postagem no blog Leituras Ilustradas. 

                                                
1 Ver os critérios de avaliação em anexo.  

http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/modelo.pdf


4.8- Apresentação oral para compartilhamento das produções com docentes e demais equipes em classe.    

 

5- ETAPAS / ENVOLVIMENTO/AVALIAÇÃO 

5.1- Organização das equipes discentes e criação de identidade visual do grupo por meio do emprego das 

noções básicas da área da comunicação visual e gráfica.  Disciplinas envolvidas:  Linguagens Midiáticas e 

Comunicação Visual e Gráfica, respectivamente. 

5.2- Leitura orientada, interpretação da (s) obra (s) referência e produção de artigo de opinião. Disciplina 
envolvida: Leitura e Produção de Texto. 
5.3- Planejamento, produção e aplicação de material ilustrativo (fotografia autoral) correlacionada ao artigo 

de opinião. O aluno deverá atentar para o diálogo entre o conteúdo do artigo e a foto ilustrativa. Disciplinas 

envolvidas: História e Estética da Arte, Linguagens Midiáticas e Comunicação Visual e Gráfica. 

5.4- Orientação para a postagem no blog Leituras Ilustradas (a postagem é orientada pelo professor da 
disciplina, porém de responsabilidade das equipes discentes. Disciplina envolvida: Linguagens Midiáticas 
5.5- Apresentação oral para compartilhamento de produções com demais equipes em classe. Disciplinas 
envolvidas: Brasil Contemporâneo e História da Comunicação.  Os professores destas disciplinas organizarão com 
as turmas/equipes momentos distintos de apresentação e de avaliação em cada uma destas disciplinas 
abordando, cada qual, um enfoque dirigido a partir do contexto das obras referencia. Cada um destes professores 
apresentará em classe o formato da apresentação e os critérios de avaliação.   
 
5.6- Avaliação: o projeto compõe de 0,0 até 3,0 pontos a serem atribuídos pelos professores individualmente,  
segundo os conteúdos, habilidades e competências pertinentes à disciplina(s) que leciona. Desta forma, não 
haverá média aritmética a partir da soma das notas atribuídas. 
5.6- Critérios de avaliação  

Os docentes envolvidos avaliarão as equipes segundo a produção indicada nas etapas de 5.1 a 5.5 deste quadro, 
considerando a adequação e contextualização dos conteúdos teóricos aplicados à proposta do trabalho.     

 

 

6- FORMATAÇÃO/FINALIZAÇÃO 

6.1-Cada equipe disponibiliza o trabalho completo no blog Leituras Ilustradas para avaliação da equipe docente 
e apreciação da comunidade acadêmica. 
6.2-O formato do artigo, bem como as especificações para a produção da foto serão indicadas pelos docentes 
das disciplinas Leitura e Produção de Texto e Comunicação Visual e Gráfica, respectivamente. 
 

 

 

7- CRONOGRAMA: 

Seguem abaixo as datas limites para cada etapa. 

7.1- Organização das equipes discentes e entrega da ficha do grupo para o docente de Linguagens Midiáticas:  

até 04/03 (neste semestre aceitar-se-á de 06 a 08 alunos por equipe para este trabalho, ressaltando a 

importância de todos os alunos envolverem-se em cada uma das etapas do projeto). 

7.2- Criação de identidade visual do grupo: até 08/04 (tanto a produção do manual simples, contendo a 

identidade visual da equipe, quanto a aplicação do símbolo e logotipo nas folhas do artigo de opinião será 

orientada pelo docente de Comunicação Visual e Gráfica). 

7.3- Leitura orientada da obra-referência: de 22/02 a 01/03 



7.4- Leitura, interpretação e produção de textos – de 01/03 a 15/04  

7.5- Planejamento, produção e aplicação de material ilustrativo (fotografia autoral) no artigo de opinião  – de 

01/03 a 22/04.  

7.6- Postagem no blog Leituras Ilustradas – até 29 /04 

7.7- Apresentação oral para compartilhamento de produções específicas em classe (sob orientação dos 

docentes das disciplinas Brasil Contemporâneo e História da Comunicação - de 02 a 13/05.   

Atenção: o atraso na postagem do trabalho ou ausência da equipe em datas previstas para etapas acarretará na 

perda de 0,25 pontos por dia de atraso na nota final do projeto.  

 
 

8- Compartilhamento da produção 

8.1- Os professores das disciplinas definirão datas de entrega de etapas de trabalho sob a sua responsabilidade,ilidade, 

comunicando-as em tempo hábil para organização.  

8.2-  Os professores poderão arguir qualquer membro da equipe em relação ao trabalho apresentado.  

 

 

 
  



ANEXO A 
APRESENTAÇÃO DO ARTIGO DE OPINIÃO -  PROJETO LEITURAS ILUSTRADAS 

 

1) CAPA com TÍTULO:  Leituras Ilustradas. TEMA: “ Cidades e Comunicação no século XXI: inteligência 

coletiva ou individualismo em rede? ”  

2) PÁGINA DE ROSTO – deve conter o nome da Universidade, o título e tema do trabalho, nome da equipe, 

nome e RGM de cada integrante (por ordem alfabética) e um pequeno texto sobre a origem do trabalho.2.  

3) APRESENTAÇÃO DO TRABALHO – deve apresentar a motivação da delimitação do tema e breve 

introdução justificativa, explicando o trabalho desenvolvido.  

4) ARTIGO DE OPINIÃO - apresentar o artigo de opinião, conforme a organização orientada pelos 

professores da disciplina de Leitura e Produção de Texto. 

5) ILUSTRAÇÃO: apresentar a foto produzida. Esta etapa será desenvolvida sob a orientação dos docentes 

das disciplinas História e Estética da Arte, Linguagens Midiáticas e Comunicação Visual e Gráfica, devendo 

obedecer ao formato por eles propostos. 

6) ANEXO: apresentar a identidade visual da agência com respectiva justificativa.   

7) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Normas da ABNT). 

 

 
OBS: caso haja necessidade de alguma alteração para ajustes no desenvolvimento dos trabalhos (cronograma, 
conteúdo e forma) os professores organizadores farão a devida comunicação, formalizando os ajustes.    

  

                                                
2 Projeto Leituras Ilustradas apresentado como Avaliação Parcial das disciplinas do 1º semestre do Curso de -
----------------------------------, da Universidade Cruzeiro do Sul, no 1º semestre letivo de 2016. 

 



ANEXO B  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 

Grade de avaliação: Artigo de Opinião 

 

Conteúdo 

Atendimento à proposta de produção. 

Desenvolvimento do tema sugerido. 

Organização 

Título adequado 

Presença de tese 

Presença de argumentos para sustentar a tese 

Presença de conclusão que retoma a tese apoiada pelos argumentos 

apresentados 

Marcas 

linguísticas e 

enunciativas 

Linguagem padrão 

Adequação verbal 

Marcas de subjetividade e discurso próprio. 

Coerência 
Continuidade de sentido (coerência) 

Coesão Utilização de recursos coesivos. 

Parágrafos Organização dos parágrafos 

Ortografia Emprego correto da ortografia. 

Acentuação Emprego correto da acentuação. 

Concordância 

nominal/verbal 

Emprego correto da concordância. 

Pontuação Uso correto da pontuação. 

 

 

 


