Mídia e diversidade: alteridade aplicada à
comunicação - online
Data

30 de janeiro de 2021 (segunda a quinta), 9h às 17h

Local

Curso online

Carga horária
7 horas.

Investimento
R$320,00

Apresentação

O curso de Mídia e Diversidade oferece conceitos do campodas ciências sociais como recurso
para que comunicadores se preparem para os desafios de uma comunicação pautada pela
diversidade – uma tendência e uma característica do campo comunicacional. Se utiliza de
metodologias variadas e participativas para atualizar o profissional da comunicação sobre as
discussões teórico-conceituais das ciências sociais, construindo com ele protocolos de escrita
adequados aos desafios de falar sobre uma sociedade culturalmente diversa.
Justificativa
A velocidade das transformações sociais e políticas do mundo exige atenção a formas de
se comunicar que sejam inclusivas e orientadas pela diversidade cultural da sociedade. As
discussões sobre responsabilidade social e cidadania avançam e os meios de comunicação são
constantemente cobrados por um posicionamento a favor da diversidade. Ainda que a formação
teórica em ciências sociais seja uma característica de muitos cursos de comunicação, falta ao

profissional da área um espaço formativo dirigido à construção de protocolos sobre o tema.
Este curso, preparado a partir de uma densa bibliografia antropológica e sociológica, forma
comunicadores capazes de investir em estratégias de comunicação socialmente responsáveis e
pautadas pelo reconhecimento da diversidade.

Objetivos

O objetivo deste curso é oferecer ao profissional da comunicação ferramentas conceituais,
estudos de caso e orientação para a solução de problemas que o preparem para falar sobre um
mundo que é diverso. A partir do conceito de alteridade e debatendo expressões como “lugar de
fala” e “apropriação cultural”, o curso provoca o profissional a criar estratégias de comunicação
socialmente responsáveis e pautadas pelo reconhecimento da diversidade.

Público Alvo

Jornalistas, relações públicas, publicitários e comunicadores, de uma maneira geral, interessados
em se capacitar para a produção de conteúdo pautado pela diversidade.

Apresentação da professora:

Renata Albuquerque
É antropóloga e professora na Faculdade Cásper Líbero. Cientista
social formada pela USP, tem mestrado e doutorado pela UnB. É especialista em estudos
latino-americanos e em antropologia da política. Também atua no terceiro setor e
coordena iniciativas dirigidas à maternidade e primeira infância.
Importante - Caso haja imprevistos na agenda das professoras e a turma esteja confirmada (atinja o número mínimo de matriculados),
a Instituição garante a prestação do serviço na agenda proposta com substituição docente trazendo profissional de mesma qualificação.

Programa de aula
• O que é alteridade?
• Sintomas da intolerância: observando retratos de minorias na imprensa
• A importância da comunicação socialmente responsável
• Lugar de fala no campo da comunicação
• Reflexões sobre apropriação cultural na mídia
• Instrumentos teóricos para entender a diversidade: gênero, raça e sexualidade
• Alteridade como protocolo: repensar a comunicação

Forma de pagamento
Pessoa física

Boleto - Valor integral. O boleto tem 5 dias úteis para vencimento.
Cartão de Crédito - Parcelas com valor mínimo de R$ 200,00.

Pessoa jurídica

No caso de pagamento por empresa, o próprio responsável financeiro deve conduzir o cadastro
(com os dados da empresa) para que a nota saia com os dados da empresa; além de poder
pagar com boleto (valor integral) ou pelo cartão de crédito corporativo (com possibilidade de
parcelamento também).
Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto.

Informações importantes

I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis
antes do início do curso.
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero.
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso
de 100% do valor pago.
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das
aulas, ou não receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de
antecedência da data prevista para seu início.
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por
exemplo hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação.
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha
utilizado o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas:
não haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em
conta bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para
estorno na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.
com.br.
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