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CTS 062 

Popularização de CTS nos meios de comunicação (06 créditos) 

 

EMENTA 

O objetivo geral da disciplina é capacitar discentes com técnicas de divulgação jornalística do 

conhecimento científico, especialmente em Ciência, Tecnologia e Sociedade considerando a 

relevância da cultura científica nos processos e práticas de comunicação contemporânea e o 

impacto desses processos no mundo digital. De modo a contribuir para que o aluno se torne apto 

a realizar estudos e debates sobre a temática sociedade e educação e especialmente a elaborar 

textos na forma de artigos, crônicas, resenhas, opinião refletindo sobre a relação 

conhecimento/produção científica na modernidade e contemporaneidade, bem como popularizar 

os artigos produzidos pelos envolvidos em diferentes tipos de mídias, fomentando a  relação entre 

o conhecimento científico produzido na universidade e os meios de comunicação da região,  

aprimorando a capacidade de desenvolver técnicas de produção de texto jornalístico com temas 

relacionados a educação, ciência e tecnologia de forma a popularizar o alcance dos debates que 

ocorrem no interior da universidade – especificamente a UFSCar – para a população são-carlense e 

região. 

Site da Disciplina : http://www.divulgacaocientifica.rockfeminino.com.br/wp/o-curso-2/ 
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