
1°	  SEMESTRE	   2°	  SEMESTRE	   3°	  SEMESTRE	   4°SEMESTRE	  

SE
XT

A

19h	  às	  20h40
Sociologia	  Geral	  -‐
Aurimar	  Pacheco

Produção	  para	  Rádio	  e	  Mídias	  sonoras	  -‐
Arlete	  Taboada	  (Lab.	  de	  Info.) Cultura	  Brasileira	  -‐	  Leslye	  Revely

Redes	  de	  computadores	  -‐
Tarcísio	  Cardoso

21h	  às	  22h40
Leitura	  e	  produção	  de	  textos	  I	  -‐

Claudio	  Fatigatti
Produção	  para	  Rádio	  e	  Mídias	  sonoras	  -‐

Arlete	  Taboada	  (Estúdio	  de	  Rádio) Roteiro	  para	  TV	  e	  vídeo	  -‐	  Elinaldo	  Meira
Redes	  de	  computadores	  -‐

Tarcísio	  Cardoso

Lógica	  -‐	  

Q
U
IN
TA

19h	  às	  20h40
Filosofia	  (Introdução)	  -‐	  Thiago	  Calçado

Direção	  para	  Rádio:	  Ao	  vivo	  -‐	  Caldeira	  

21h	  às	  22h40
Filosofia	  (Introdução)	  -‐	  Thiago	  Calçado

Edição	  de	  áudio	  -‐	  Lawrence	  Shum
Direção	  para	  Rádio:	  Ao	  vivo	  -‐	  Caldeira	  

Fotografia	  e	  Iluminação	  -‐	  Fernando	  Mariano

Metodologia	  científica	  -‐	  Cleusa	  
Sakamoto

Técnicas	  de	  Locução	  -‐	  Lawrence	  Shum
Filosofia	  da	  Linguagem	  -‐	  Nádia	  Lebedev

Q
U
AR

TA

19h	  às	  20h40
Teoria	  da	  Comunicação	  I:	  História	  -‐

Rovilson	  Brito
Teorias	  da	  Comunicação	  II:	  Escolas	  e	  pensadores	  -‐	  

Gustavo	  Rick
Economia	  e	  des.	  Sust.	  -‐

Thiago	  Calçado

21h	  às	  22h40 Linguagem	  Fotográfica	  -‐	  Manoel Métodos	  quantitativos	  -‐	  Daniel	  Paletta
Economia	  e	  des.	  Sust.	  -‐

Thiago	  Calçado
Teorias	  da	  Comunicação	  II:	  Escolas	  e	  pensadores	  -‐	  

Gustavo	  Rick

TE
RÇ

A

19h	  às	  20h40 Roteiro	  para	  Rádio	  e	  Mídas	  Sonoras	  -‐	  Wagner	  Belmonte Leitura	  e	  produção	  de	  texto	  II	  -‐	  Claudio	  Fatigatti	  

21h	  às	  22h40

Teorias	  da	  comunicação	  III:	  cibercultura	  -‐	  
Tarcísio	  Cardoso

Filosofia	  da	  Linguagem	  -‐	  Nádia	  Lebedev

Introdução	  a	  RTVI:	  História	  e	  Teorias	  -‐	  Márcia	  Carvalho
Antropologia	  teológica	  -‐	  Thiago	  Calçado

Tecnologias	  de	  Produção	  aplicadas	  a	  RTVI	  -‐
Lucas	  Cangelli Sociologia	  da	  Comunicação	  -‐	  Nádia	  Lebedev Ética	  -‐	  Moretto

Fotografia	  e	  iluminação	  para	  vídeo	  -‐	  
Fernando	  MarianoSE

GU
N
DA

19h	  às	  20h40 Introdução	  a	  RTVI:	  História	  e	  Teorias	  -‐	  Márcia	  Carvalho
Métodos	  e	  Técnicas	  de	  Pesquisa	  -‐	  Cleusa	  Sakamoto Ética	  -‐	  Moretto

Fotografia	  e	  iluminação	  para	  vídeo	  -‐	  
Fernando	  Mariano

21h	  às	  22h40
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5°	  SEMESTRE	   6.	  SEMESTRE	   7°	  SEMESTRE	   8º	  SEMESTRE	  

SE
XT

A

19h	  às	  20h40 Estética	  -‐	  Tiago	  Casado Elaboração	  de	  Projeto	  de	  TCC	  -‐	  Márcia	  Carvalho	  

21h	  às	  22h40 Estética	  -‐	  Tiago	  Casado
Edição	  e	  Pós-‐produção	  -‐	  

Lucas	  Cangelli

Proj.	  Exp.	  Em	  comunicação	  I	  -‐	  Claudenir	  
Modolo

Finalização	  de	  produção	  audiovisual	  -‐	  Lucas	  
Cangelli

Seminário	  de	  Pesquisa	  e	  elaboração	  de	  
Projetos	  -‐	  Lucy	  Fernandes

Tópicos	  Avançados	  em	  Comunicação	  II	  -‐	  
Rovilson	  Brito	  

Oficina	  de	  texto	  -‐	  Fatigatti

Proj.	  Exp.	  Em	  comunicação	  II	  -‐	  Lucy	  
Fernandes

21h	  às	  22h40
Trilha	  sonora	  -‐

Lawrence	  Shum	  (estúdio	  de	  rádio)
Gestão	  de	  Empresas	  em	  Comunicação	  -‐	  Décio	  Forni

Tópicos	  Avançados	  e	  Específicos	  em	  RTVI	  I	  -‐	  
Sérgio	  Nesteriuk

19h	  às	  20h40
Redação,	  Comentários	  e	  Narração	  em	  TV	  -‐	  	  

Elinaldo	  Meira Antropologia	  Teológica	  -‐	  Zamagna
Tópicos	  Avançados	  em	  Comunicação	  I	  -‐	  

Rovilson	  Brito	  

21h	  às	  22h40
Redação,	  Comentários	  e	  Narração	  em	  TV	  -‐	  	  

Elinaldo	  Meira
Direção	  de	  Arte	  e	  Cenografia	  -‐	  Leslye	  Revely

Direção	  de	  Arte	  em	  Audiovisual	  (RTVI	  +	  PP)	  -‐	  
Tarcísio	  Cardoso

Laboratório	  de	  produção	  de	  Roteiro	  -‐
Elinaldo	  Meira Prod.	  Proj.	  Experimental	  -‐	  Márcia	  Carvalho

TE
RÇ

A

19h	  às	  20h40
Redação,	  Comentários	  e	  Narração	  em	  Rádio	  -‐	  

Marcos	  Júlio
Téc.	  de	  Interpretação	  e	  seleção	  de	  imagens	  para	  TV	  

-‐	  Marcelo	  Caldeira

Q
U
AR

TA

19h	  às	  20h40
Trilha	  sonora	  -‐

Lawrence	  Shum	  (Lab.	  de	  info)
Gestão	  de	  Empresas	  em	  Comunicação	  -‐	  Décio	  Forni	  

Marketing	  e	  análise	  de	  mídia	  (RTVI	  +	  JOR)	  -‐	  
Deise	  Roza

Tópicos	  Avançados	  e	  Específicos	  em	  RTVI	  II	  -‐	  
Sérgio	  Nesteriuk

Q
U
IN
TA

21h	  às	  22h40

Planejamento	  de	  documentário	  -‐	  Silvia	  Cavalli
Oficina	  de	  produção	  sonora

Prof.	  -‐	  Marcos	  Júlio	  Sergl	  (lab.	  de	  info)

Teoria	  do	  Conhecimento	  -‐

Redação,	  Comentários	  e	  Narração	  em	  Rádio	  -‐	  
Marcos	  Júlio

Téc.	  de	  Interpretação	  e	  seleção	  de	  imagens	  para	  TV	  
-‐	  Marcelo	  Caldeira

Proj.	  Exp.	  Em	  comunicação	  I	  -‐	  Claudenir	  
Modolo

Proj.	  Exp.	  Em	  comunicação	  II	  -‐	  Lucy	  
Fernandes

Teoria	  do	  Conhecimento	  -‐ Téc.	  de	  Produção	  e	  Interpretação	  para	  Rádio	  -‐	  
Arlete	  Taboada	  (estúdio	  de	  rádio)

Téc.	  de	  Produção	  e	  Interpretação	  para	  Rádio	  -‐	  
Arlete	  Taboada	  (lab.	  de	  info)

Técnicas	  de	  animação
Lucas	  Cangelli

Web	  Rádio	  e	  TV	  -‐	  
Marcos	  Júlio	  Sergl	  (estúdio	  de	  rádio)
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