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R E S O L U Ç Ã O   Nº 207/2017–CI / CCH 

 
 

CERTIDÃO 
   Certifico que a presente resolução foi 
afixada em local de costume, neste 
Centro, e no site www.cch.uem.br, no 
dia 30/11/2017. 
 
João Carlos Zanin, 
Secretário 

 Aprova as alterações curriculares no 
Projeto Pedagógico do Curso de 
Graduação em Comunicação e 
Multimeios. 

 
Considerando o Processo nº 6254/2009-PRO; 
considerando ofício nº 047/2017-ACO; 
considerando a reunião do Conselho Interdepartamental do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes, realizada no dia 28 de novembro de 2017. 
 
 

O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
HUMANAS, LETRAS E ARTES APROVOU E EU, DIRETORA ADJUNTA, 
SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 
 
Art. 1º - Aprovar a alteração curricular no Projeto Pedagógico do Curso 

de Graduação em Comunicação e Multimeios, a vigorar a partir do ano letivo de 
2018, conforme segue: 

1) Criação da seguinte disciplina optativa: 

Disciplina: Introdução a Libras: Língua Brasileira de Sinais 
Ementa: Noções básicas de Libras com vistas a uma comunicação 

funcional entre surdos e ouvintes no âmbito escolar e no cotidiano, com vocabulário 
referente à área do curso e introdução aos aspectos linguísticos e gerais da Libras e 
ao mundo surdo. 

Objetivos: - Instrumentalizar os licenciandos para o 
estabelecimento de uma comunicação funcional com pessoas surdas, conhecendo 
as diferentes abordagens educacionais para surdos e suas concepções;  

- Compreender a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como uma 
língua natural, favorecendo o processo de inclusão da pessoa surda;  

- Compreender a Libras em seus aspectos morfológicos e 
sintáticos a fim de expandir o uso da Libras, legitimando-a como a segunda língua 
oficial do Brasil. 

Modalidade: EAD 
Carga Horária: 68 h/a – teórico/prática 
Departamentalização: Departamento de Língua Portuguesa (DLP) 
Periodicidade: Semestral 
 

.../ 



 

Universidade Estadual de Maringá 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

 
 

Av. Colombo, 5.790 • Câmpus Universitário • CEP 87.020-900 • Maringá – PR 
Fones: (44) 3011-4886 / 3011-4799 •  E-mail: sec-cch@uem.br  

/... Res. 207/2017-CI / CCH                fls. 02 
 
 
 

2) Alterações de ementa e objetivos das seguintes disciplinas: 

Disciplina: Ética e Comunicação 
Nova Ementa: Ética como exercício de pensamento; ética e moral 

nas mídias convencionais; os desafios dos Direitos Humanos e relações étnico-
raciais; ambientes ecológicos em comunicação como instrumentos de educação 
ambiental; dilemas da ética na contemporaneidade. 

Novos Objetivos: - Perceber a crítica da moral como instrumento 
ético;  

- Favorecer a consciência a respeito da atuação no campo da 
Comunicação;  

- Compreender a importância de ambientes comunicacionais 
ecológicos;  

- Discutir Direitos Humanos, relações de gênero, relações étnico-
raciais e Educação Ambiental; 

- Compreender as diferenças e contradições como potências 
criativas. 
 
 

Disciplina: Política e Legislação em Comunicação Social. 
Nova Ementa: As lógicas que regem a formulação de legislação no 

campo da comunicação social: instituições, legislações, sistemas de financiamento. 
A presença/ausência da Educação Ambiental em ambientes comunicacionais. As 
relações étnico-raciais na lógica das instituições políticas e legislativas. 

Novos Objetivos: - Distinguir os papéis do Estado, das 
organizações privadas, da sociedade civil no campo da comunicação; 

- Discutir a representação das relações étnico-raciais nas 
instituições políticas e legislativas; 

- Compreender os processos de formação da opinião pública e do 
controle de informação; 

- Apresentar a educação ambiental como premissa de ambientes 
comunicacionais ecológicos; 

- Analisar as regulamentações e direitos do exercício profissional. 
 
 

Disciplina: História da Comunicação. 
Nova Ementa: A historicidade dos fenômenos da comunicação. Os 

direitos humanos na história da comunicação. 
 
 

.../ 
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Novos Objetivos: - Apresentar a Comunicação como campo 

composto de fenômenos em transformação;  
- Comparar fenômenos da comunicação em momentos distintos da 

história; 
- Estudar a história da comunicação no Brasil mostrando seu 

vínculo com as lutas e discussões pelos Direitos Humanos;  
- Compreender como a história da comunicação é forjada por meio 

de textos e fontes.  
 
 

Disciplina: Comunicação, Sociedade e Cultura 
Nova Ementa: As relações entre os meios audiovisuais, a arte e a 

cultura de massa na formação da sociabilidade e do imaginário social 
contemporâneo. Sociedade e cultura brasileiras. Comunicação, política e direitos 
humanos. 

Novos Objetivos: - Analisar os meios de comunicação por 
intermédio da produção, difusão, reapropriação, e resignificação social de seus 
produtos; 

- Debater os processos de formação da sociedade e da cultura 
brasileiras, enfatizando as questões étnico-raciais, as desigualdades de gênero e os 
processos de transformação social e ambiental; 

- Compreender o papel na comunicação nos processos político e 
de educação em direitos humanos. 

 
 

3) Redepartamentalizar a disciplina optativa: Operação de 
Programas Computacionais (8359) do Departamento de Fundamentos de 
Educação para Departamento de Informática (DIN). 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
  DÊ-SE CIÊNCIA. 
  CUMPRA-SE. 

 
Maringá, 28 de novembro de 2017. 

 

 

Profa.  Dra. Sandra Maria Coelho de S. Moser 
Diretora Adjunta 

ADVERTÊNCIA: 
O prazo recursal termina em 
07/12/2017. (Art. 95 - § 1o do 
Regimento Geral da UEM) 


