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A presença da legislação e dos princípios éticos enquanto guias de criação e 

uso da mídia. A organização da mídia segundo o enfoque de desenvolvimento 

da democracia e dos direitos do homem. A auto regulação da mídia. O 

jornalismo e a ética. Novas tecnologias e novos códigos de conduta e proteção 

do cidadão.  

 

 

 

A partir do conhecimento da Legislação, da intenção do legislador, dos 

princípios gerais e profissionais de Ética e deontologia, os alunos poderão 

assumir uma postura profissional balizada em valores éticos e morais, 

preparados para atuar em cada comunidade dentre de um mundo cada vez mais 

globalizado.  

 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO (preliminar) 

 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

JUSTIFICATIVA 



 

 

Objetivo Geral: Apresentar aos alunos elementos conceituais de introdução 

ao estudo do direito e legislação ligada direta e indiretamente à prática do 

jornalismo, orientando-os ao desenvolvimento de uma visão crítica sobre as 

questões legais da profissão, tornando-os capazes de desenvolver uma postura 

profissional fundada em valores éticos e morais.  

Objetivos Específicos: Relacionar o fenômeno da mídia com o sistema social 

em seus distintos subsistemas: histórico, cultural, política, ético, moral, 

comunicacional, econômico e etc., apresentando e analisando os principais  

critérios de interpretação jurídica e aplicação do direito sobre os problemas e 

ameaças à comunicação social e ao livre desenvolvimento da personalidade.  

 

 

 

1. Direito e legislação: os conceitos de direito positivo, noção de 

ordenamento jurídico e o debate sobre as fontes do direito no Estado 

Constitucional de Direito.  

1.1 Um exercício de reflexão a partir do texto “Cinco minutos de filosofia 

do Direito”: a abordagem da questão em Gustav Radbruch (1979). 

1.2 A era do capitalismo de vigilância e o papel regulador do Direito.   

1.3 A autorregulação da imprensa e da profissão jornalística no Brasil: o 

curioso caso da revogação da Lei de Imprensa pelo STF na ADPF 130 

(2009); Costa (2014) 

2. O direito humano e fundamental à liberdade de opinião e de expressão: 

tendências e desafios atuais.  

2.1 O Conselho de Direitos Humanos da ONU e o direito à liberdade de 

opinião e expressão: os relatórios de Frank La Rue (2011) e de Irene 

Khan (2021)  

2.2 A liberdade de expressão e seus limites em uma democracia: os 

problemas de regulação dos discursos de ódio e de desinformação em 

Sarlet (2019); Sarlet e Siqueira (2020)   

3. O direito digital brasileiro: a regulação jurídica da interação humana frente 

aos fenômenos da midiatização e da conectividade 

3.1 A regulação jurídica do mundo digital na legislação nacional: 

diretrizes, objetivos e governança de políticas públicas no Marco Civil 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 

PROGRAMA 



da Internet (Lei 12.965 de 23 de abril de 2014; Decreto 8.771, de 11 de 

maio de 2016) e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 

13.709, de 14 de abril de 2018; Resolução CD/ANPD nº 2, de 27 de 

janeiro de 2022); defesa da privacidade e da personalidade na Lei de 

Direitos Autorais (Lei 9610, de 19 de fevereiro de 1998; Decreto 9.574 

de 22 de novembro de 2018 e Decreto 9.879, de 27 de junho de 2019)  

3.2 Midiatização, conectividade e suas configurações comunicativas em 

Andreas Hepp (2014,2015); Stig Hjarvard (2014,2015) e de José van 

Dijck (2017a e 2017b)   

4. A ética e o jornalismo em tempos de conectividade global  

4.1 A infodemia durante a Covid-19: Posetti e Bontcheva (2021)  

4.2 Desinformações on-line e eleições no Brasil: Ruediger et al (2020) 

4.3 Jornalismo como forma de conhecimento: Lisboa e Benetti (2015); 

Nielsen (2021) 

 
 

 

Como técnicas de ensino serão utilizadas as seguintes: debates sobre filmes, 

estudos dirigidos prévios sobre textos e aulas expositivas dialogadas. Como 

recursos didáticos serão utilizados o quadro de escrever e espaço físico das 

salas de aulas presenciais e/ou a internet por meio de aulas síncronas, 

apresentação de slides esquemáticos da matéria e dinâmica coletiva de análise 

de casos e problemas da realidade através de matérias jornalísticas e filmes.  

 

 

 

Como instrumentos/formas de avaliação serão utilizados: (i) participação nas 

aulas apurada por intervenção oral nos momentos de debate em aulas de filmes e 

textos indicados no valor de até 10 (dez) pontos, (ii) entrega de 3 (três) 

atividades escritas de estudo dirigido (AEDs), com valor de 30 (trinta) pontos 

cada, com datas e conteúdo de leitura indicados no cronograma abaixo, no valor 

de até 90 (noventa) pontos no total. Os critérios de correção das 

atividades avaliativas serão: a verificação das habilidades de síntese, análise, 

capacidade de relacionar e de utilizar os conceitos teóricos na análise dos 
problemas apresentados, disposição de leituras interdisciplinares e adequada 
coerência e coesão textual.  
 

 

A avaliação de recuperação, no valor total de até 100 (cem) pontos, 

ocorrerá ao fim do desenvolvimento do conteúdo programático, na última semana 

 

METODOLOGIA 

 

AVALIAÇÃO 



de aula, nos dois últimos horários de aula (09h50 às 11h30). A mesma somente 

será oportunizada aos discentes que não atingiram os 60 (pontos) de 

aproveitamento da disciplina e consistirá na realização de uma prova oral com 

arguições sobre os quatro tópicos do programa. A arguição será realizada 

virtualmente pela plataforma Google Meet (link informado ao início do semestre), 
sendo a mesma integralmente gravada para conter: (i) a integral participação 
discente e docente, (ii) a publicação e apresentação da nota atribuída ao discente, 
incluindo a justificação docente logo após o encerramento da mesma.  
 

CRONOGRAMA DE AULAS E AVALIAÇÕES 

DATAS Conteúdo programático e atividades avaliativas com pontuação  

27/09/2022 Apresentação do Plano de Ensino (preliminar) 
Leitura e debate do texto “Cinco minutos de Filosofia do Direito” Radbruch (1979)  

04/10/2022 A era do capitalismo de vigilância e o papel do Direito 

11/10/2022 A autorregulação da imprensa e da profissão jornalística no Brasil: o curioso caso da 
revogação da Lei de Imprensa pelo STF na ADPF 130 (2009); Costa (2014) 

18/10/2022 O Conselho de Direitos Humanos da ONU e o direito à liberdade de opinião e expressão: 
os relatórios de Frank La Rue (2011) e de Irene Khan (2021) 

25/10/2022 A liberdade de expressão e seus limites em uma democracia: os problemas de 
regulação dos discursos de ódio e de desinformação em Sarlet (2019); Sarlet e Siqueira 
(2020) 
ENTREGA DA PRIMEIRA AED sobre os textos acima indicados. Valor: 30 (trinta) pts. 

01/11/2022 A regulação jurídica do mundo digital na legislação nacional: diretrizes, objetivos e 
governança de políticas públicas no Marco Civil da Internet (Lei 12.965 de 23 de abril 
de 2014; Decreto 8.771 de 11 de maio de 2016) 

08/11/2022 A regulação jurídica do mundo digital na legislação nacional: diretrizes, objetivos e 
governança de políticas públicas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 
13.709, de 14 de abril de 2018; Resolução CD/ANPD nº2, de 27 de janeiro de 2022) 

22/11/2022 A defesa da privacidade e da personalidade na Lei de Direitos Autorais (Lei 9610, de 19 
de fevereiro de 1998; Decreto 9.574, de 22 de novembro de 2018 e Decreto 9.879, de 27 
de junho de 2019) 

29/11/2022 Midiatização, conectividade e suas configurações comunicativas em Andreas Hepp 
(2014,2015); Stig Hjarvard (2014,2015) e de José van Dijck (2017a e 2017b) 
ENTREGA DA SEGUNDA AED sobre os textos acima indicados. Valor: 30 (trinta) pts. 

06/12/2022 Apresentação e debate coletivo da segunda AED.  

13/12/2022 Desinformações on-line e eleições no Brasil: Ruediger et al (2020) 

20/12/2022 idem 

10/01/2023 Ética, jornalismo e emergência climática: uma análise da mídia nacional e global 

17/01/2023 Jornalismo como forma de conhecimento: Lisboa e Benetti (2015); Nielsen (2021) 
ENTREGA DA TERCEIRA AED sobre os textos acima indicados. Valor: 30 (trinta) pts. 

24/01/2023 Apresentação e debate coletivo da terceira AED 

31/01/2023 Apresentação de palestra: jornalismo para quem? *aula virtual  

06/02/2023 Encerramento do semestre e avaliação coletiva da disciplina *aula virtual 

Aplicação da atividade de recuperação de aprendizagem (prova oral) 
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* Todos os textos da bibliografia básica e outros indicados como complementares 

para o acompanhamento das aulas ou realização de atividades serão 

disponibilizados em formato PDF e enviados por email aos discentes. 
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