
CRISE DO CONCEITO DE VERDADE É TEMA DA 5ª JORNADA DISCENTE DA FAC/UnB

 

A quinta edição da Jornada Discente de Pesquisa em Comunicação, organizada por estudantes, docentes e coordenação do Programa de

Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), ocorre na próxima semana. Nos dias 28, 29 e 30 de junho, alunos de

mestrado e doutorado de todo o país terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos e discutir com colegas temas de relevância para a

área de pesquisa em Comunicação.

Na programação do evento estão a realização de seis grupos de trabalho, três oficinas e três mesas redondas. Além dos professores do

PPGCom/UnB, também estarão presentes como palestrantes o Professor Emérito da FAC Murilo Ramos, a Profa. Dra. Raquel Recuero (UFPel)

e o Prof. Dr. Rogério Covaleski (UFPE). 

A proposta da Jornada Discente surgiu a partir da percepção de que há uma crise de confiança nas comunicações. Além disso, entende-se

que há também uma crise de qualidade da informação publicizada, o que gera polarização sobre diferentes temas, desde saúde pública até

campanhas eleitorais. Com o tema “Crise do conceito de verdade: pós-pandemia e pré-eleições”, a ideia é refletir sobre o papel das

comunicações em organizar e divulgar informação de qualidade.

 A abertura do evento será às 16h30 de terça-feira (28) e em seguida ocorre a primeira mesa temática. Todas as mesas serão transmitidas ao

vivo pelo  canal do YouTube da FAC/UnB. 

Confira a programação completa. 

28 DE JUNHO
9h - 12h - Apresentação dos grupos de trabalho
              GT2 - Teorias e métodos de pesquisa em comunicação (Mediador: Prof. Dr. Cristiano Anunciação)

         GT5 - Comunicação e políticas públicas para democracia e transparência (Mediadora: Ana Beatriz Lemos da Costa,

Doutora em Comunicação pela UnB)

 14h-16h - Oficina 1
 Introdução ao NVivo (com Daniel Cesar, doutorando do PPGCom FAC/UnB)

 16h30-17h - MESA DE ABERTURA
 Com Dione Moura, diretora da Faculdade de Comunicação da UnB, e Fernanda Martinelli, coordenadora do PPGCom FAC/UnB.

 17h-18h - Mesa 1 - Pandemia, Desinformação e Plataformização
 Com Liliane Machado (UnB), Nélia Del Bianco (UnB) e Raquel Recuero (UFPel)

29 DE JUNHO
 9h - 12h - Grupos de Trabalho
              GT1 - Narrativas audiovisuais e subjetividades (Mediador: Prof. Dr. Alan Santos de Oliveira)

              GT4 - Impacto das mídias e tecnologias digitais para as eleições (Mediador: Marcos Urupá, Doutor em Comunicação

 pela UnB)

 14h-16h - Oficina 2
 Cartografia e geoespacialização de notícias (com Lúcio Mello, doutorando do PPGCom FAC/UnB) 

 17h-18h - Mesa 2 - Branded Content: interfaces entre Publicidade e Jornalismo
 Com Rogério Covaleski (UFPE) e Fernanda Martinelli (FAC-UnB)

30 DE JUNHO
 9h - 12h - Grupos de Trabalho
              GT3 - Ethos jornalístico: práticas e experiências (Mediador: Prof. Dr. Francisco Verri)

              GT6 - Direitos Humanos e Interseccionalidades (Mediadora: Natália Oliveira, Doutora em Comunicação pela UnB)

 14h-16h - Oficina 3
 Criação e edição de Podcast (com Aline Hack, mestranda PPGI-DH UFG, apresentadora e produtora do Olhares Podcast)

 17h-18h - Mesa 3 - Universidades Públicas como resistência - Homenagem aos 60 anos da UnB
 Com Fernando Paulino (UnB) e Murilo Ramos (UnB)                                                                                                            

Site: https://conferencias.unb.br/index.php/jdpc/JD-5 

http://lattes.cnpq.br/6499809070992343
http://lattes.cnpq.br/7230106202961229
http://lattes.cnpq.br/8848818321253108
https://www.youtube.com/channel/UChJBFMMGoVw2yXeFIllVnZw/featured
https://conferencias.unb.br/index.php/jdpc/JD-5
https://conferencias.unb.br/index.php/jdpc/JD-5

