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DISCIPLINA: A LEI E AS LETRAS – COMUNICAÇÃO, DIREITO E
REDES SOCIAIS

CÓDIGO: GRDDIRATCE0463

PROFESSOR: FERNANDA DA ESCÓSSIA

CARGA HORÁRIA: 30h

EMENTA
O Direito no Palco da Mídia. Sociedade de redes. Ferramentas para uma boa comunicação escrita
e verbal. Conceito de notícia e linguagem jornalística. Síntese. Opinião x análise. Como fazer uma
entrevista. Uso de blogs, sites e redes sociais.
OBJETIVOS GERAIS
Capacitar os alunos a compreender a comunicação midiática como ferramenta basilar na
sociedade contemporânea; ampliar as ferramentas dos alunos para uma boa comunicação verbal
e escrita.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analisar como textos do ramo do direito podem ter usos variados em diferentes plataformas
midiáticas e capacitar os alunos para produzir textos mais adequados a essas plataformas; permitir
que, ao exercitar a capacidade de síntese, os alunos possam se comunicar bem em diferentes
plataformas, produzindo desde um texto dissertativo para uma mídia impressa até relatos para o
twitter.
METODOLOGIA
Aulas expositivas; análise de textos jornalísticos, buscando neles as informações relevantes para
o direito; análise de textos jurídicos, buscando o que neles seria jornalisticamente importante;
transformação e reescrita de textos literários, jornalísticos e jurídicos; criação de um blog para
acompanhamento dos assuntos de interesse da disciplina.
PROGRAMA
Comunicação e Sociedade Digital
Por que é preciso se comunicar bem; a sociedade das redes
II) Blogs, vídeos, sites e redes sociais
III) Linguagem jornalística
- Gêneros fundamentais
- Pirâmide invertida
- A síntese como principal marca
- Clareza, concisão e coerência
IV) Análise, reescrita e produção de texto
V) Informação e opinião; editorial, artigo e análise
VI) Como fazer uma entrevista; como falar com um jornalista
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Será indicada pela professora em sala de aula.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
Será indicada pela professora em sala de aula.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Será indicada pela professora em sala de aula.
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