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Curso de Extensão

Breve 

apresentação

A vida acontece nas cidades e é nelas que as 
políticas públicas, nas suas diversas áreas, 
têm signif icados diretos e efetividade no 
cotidiano de seus cidadãos e cidadãs. 

As políticas públicas pensadas por homens e 
mulheres do Legislativo e do Executivo 
municipal são, sem dúvida, as que mais 
vislumbram o diálogo direto com a população, 
tentando observar as necessidades e anseios 
da coletividade. 

A dimensão social das políticas 
públicas nas cidades -

Perspectivas da Agenda 2030 sob 
as lentes da comunicação 

humanitária e de paz



Curso de Extensão

Breve 

apresentação

Em sua essência, as políticas públicas locais 
visam garantir a melhoria da qualidade de 
vida dos habitantes das cidades. Norteadas 
pelos preceitos da justiça social, da 
igualdade, e comprometidas com a garantia 
do princípio da dignidade da pessoa humana, 
as políticas públicas municipais representam 
a melhor acepção de polít ica, sobretudo pela 
sua aproximação com a realidade cotidiana. 
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Curso de Extensão

Breve 

apresentação

Se a vida acontece nas cidades, é também nas 
cidades que os conflitos, construtivos e não-
construtivos, emergem, demandando dos atores 
sociais locais, os multiplicadores em especial, um 
papel social ao longo do ciclo de vida das tensões 
que fazem parte da paisagem das cidades 
brasileiras. 

Nesse contexto, a comunicação humanitária e de 
paz exerce importante papel não apenas na 
aproximação e no diálogo entre esses diversos 
atores, mas sobretudo na prevenção dos conflitos 
não construtivos, aqueles que promovem a sub-
representação da sociedade, das minorias, da 
polít ica e da democracia e, por sua vez, retardam 
a concepção de políticas públicas humanitárias 
que garantam a qualidade de vida nos municípios 
brasileiros. 

A dimensão social das políticas 
públicas nas cidades -

Perspectivas da Agenda 2030 sob 
as lentes da comunicação 

humanitária e de paz
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Atentos a essa realidade, a Câmara Municipal de 

Itapevi, por meio da Escola do Parlamento Dr. Osmar 

de Souza, e o Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, 

por meio do grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário 

e Media Interventions, com apoio da Cátedra UNESCO-

UMESP para o Desenvolvimento Regiona e a FOGGS –

Foundation for Global Governance and Sustainability, 

f irmam parceria para a real ização do curso de extensão 

“A dimensão social das polít icas públicas nas cidades –

perspectivas da Agenda 2030 sob as lentes da 

comunicação humanitária e de paz”.  

Curso de Extensão

Breve 

apresentação

A dimensão social das políticas 
públicas nas cidades -

Perspectivas da Agenda 2030 sob 
as lentes da comunicação 

humanitária e de paz



Alinhado aos preceitos, possibilidades e desafios 

da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, o curso visa promover a reflexão e o 

debate crítico sobre o papel da comunicação na 

promoção do diálogo entre os principais atores 

sociais, no contexto das políticas públicas 

municipais, e apresentar e propor caminhos e 

recursos práticos da comunicação humanitária e de 

paz para o fortalecimento da comunicação pública 

da política no âmbito municipal. 

Curso de Extensão

Objetivo do curso 

A dimensão social das políticas 
públicas nas cidades -

Perspectivas da Agenda 2030 sob 
as lentes da comunicação 

humanitária e de paz



Público-alvo: gestores públicos, estudantes, 

educadores, pesquisadores, comunicadores e 

pessoas interessadas na temática da comunicação e 

das políticas públicas municipais. 

Carga-horária: 20 horas

Custo: gratuito 

Modalidade: EAD

Número de vagas: 200

Curso de Extensão

Informações 

Gerais
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Agenda 2030 na perspectiva

da comunicação humanitária 
e 

de paz

Profa. Dra. Cilene Victor

Humanitarismo, percepção  
e a representação da 

realidade 

Profa. Ma. Lilian Sanches

Mídia e representação social 
em políticas públicas 

Prof. Me. Wagner Ribeiro 

Comunicação, direitos 
humanos e políticas 
públicas municipais 

Prof. Me. Edney Abrantes

Introdução à semiótica 
humanitária 

Prof. Dr. Roberto Chiachiri

Desinformação ou Fake
News: 

ruídos na comunicação 
pública

Profa. Ma. Edna Pereira

Alteridade e a ética 
humanitária na política 

Prof. Louis Ndomo

Conteúdo
geral

Conteúdo 
específico

Políticas públicas 
migratórias e o papel da 
comunicação 

Prof.  Rodrigo Borges 

Comunicação e políticas 
públicas inclusivas

Profa. Renata Juliotti

Comunicação, cotidiano e 
meio ambiente 

Prof. Matheus Macedo 

O papel da comunicação nas 
instituições humanitárias

Profa. Kamila Lovizon

Estrutura do 
curso

20 horas

Representação social 
da mulher 

Profa. Ma. Marília Carrera
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17h30 às 17h40
Abertura 

17h40 às 18h 
Apresentação do curso

18h às 19h 
Introdução à comunicação humanitária 
e de paz – Profa. Dra. Cilene Victor 

19h às 21h
Alteridade e a ética humanitária na política 
Prof. Louis Ndomo

21h10 às 22h10 
Introdução à semiótica humanitária 
Prof. Dr. Roberto Chiachiri

15/4 – quinta-feira 17/4 – sábado

16/4 – sexta-feira 

22/04 – quinta-feira

18h às 20h
Comunicação e políticas públicas
municipais – Prof. Me. Edney

20h10 às 22h10 
Desinformação ou Fake News: ruídos 
na comunicação pública – Profa. Ma. Edna

10h às 12h
Humanitarismo, representações e percepção 
da realidade – Profa. Ma. Lilian Sanches 

13h às 15h 
Comunicação e políticas públicas migratórias 
Prof. Rodrigo Borges 

15h às 17h 
Comunicação, cotidiano e meio ambiente
Prof. Matheus Macedo

18h às 20h 
Da comunicação às políticas públicas inclusivas 
e a pessoa com deficiência – Profa. Renata Juliotti

20h10 às 22h10 
O papel da comunicação das instituições 
humanitárias – Profa. Kamila Lovizon

23/04 sexta-feira

18h às 20h
Mídia e representação social – Prof. Me. Wagner Ribeiro

20h10 às 22h10
A representação social da mulher – Profa. Ma. Marília



Pro fessora t i tu lar  do  Programa de  Pós-Graduação  em 
Comunicação  da  Un ivers idade Metod is ta  de  São  Pau lo ,  onde  
é  uma das  l íde res  do  g rupo  de  pesqu isa Jorna l ismo 
Humani tá r io  e  Med ia  In te rven t ions .  Tem pós-dou to rado em 
P lane jamento  e  Ges tão  do  Ter r i tó r io  pe la  Un i vers idade 
Federa l  do  ABC (UFABC) ,  dou to rado  em Saúde Púb l ica  pe la  
Un i vers idade de São Paulo ,  mes t rado  em Comunicação 
C ien t í f i ca  e  Tecno lóg ica e  espec ia l i zação  em Comunicação 
Ap l i cada à  Saúde ,  ambos pe la  Univers i dade Metod is ta  de  
São  Pau lo .É represen tante  na  Amér i ca  La t ina  do  Cen t ro  de  
Es tudos  de  Paz ,  sed iado em Qom,  I rã ,  j o rna l is ta  com ma is  
de  30  anos  de  a tuação ,  com des taque à  cober tu ra  nac i ona l  e  
i n te rnac iona l  de  temát i cas  como  mudanças  c l imát icas,  me io  
amb ien te ,  desas t res ,  des l ocamentos  in te rnos  e  ou t ras  
ques tões  humani tá r ias .  

Coordenação do curso 

Profa. Dra. Cilene Victor



Corpo docente

O corpo docente do curso de extensão A dimensão social das políticas públicas nas cidades -
Perspectivas da Agenda 2030 sob as lentes da comunicação humanitária e de paz é formado 
por pesquisadoras e pesquisadores do grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media 
Interventions, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Metodista de São Paulo. 

A escolha do corpo docente do curso foi pensada para aproximar pesquisadoras e pesquisadores 
que investigam temáticas humanitárias do contexto da realidade das cidades, promovendo com 
isso a efetividade do diálogo entre a academia e a sociedade. 



Prof. Dr. Roberto Chiachiri

Professor e pesquisador da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), 
onde é um dos líderes do grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media 
Interventions. 
É pós-doutor pela Universidade de Paris 1 - Sorbonne, Doutor e Mestre em 
Comunicação e Semiótica pela PUCSP.
Diretor da Cátedra UNESCO / UMESP de Comunicação para o 
Desenvolvimento Regional no Brasil. Membro da Associação Internacional de 
semiótica (delegado Brasil), da Federação Latino-americana de semiótica, 
Associação Brasileira de semiótica, Associação Francesa de semiótica e da 
Associação internacional de semiótica visual. Membro do comitê de redação 
da Revista Hermès la Revue – CNRS – França.
Professor convidado na Universidade Europeia, Lisboa, e na Sorbonne, 
Paris.



Prof. Louis Ndomo

Mestrando em Comunicação Social na Universidade Metodista de 
São Paulo, onde é membro do grupo de pesquisa Jornalismo 
Humanitário e Media Interventions. Jornalista formado pela 
Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM-
2020), graduado em Teologia pela Faculdade de São Bento de 
São Paulo (2016), graduado em Filosofia - Centre Saint Augustin 
(2012). Tem experiência na área da Comunicação, com ênfase no 
Jornalismo Humanitário, de Paz, Comunitário e Digital, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Alteridade. Ética. 
Comunicação. Filosofia. Ambiente, Mídia e Luto. 



Prof. Ms. Edney Abrantes

Advogado e Cientista Político, Professor convidado da Universidade de São 
Paulo (USP), onde ministra a disciplina Produção de Textos Persuasivos no 
curso de Pós-graduação em Marketing Político e Propaganda Eleitoral na 
ECA-USP e pesquisador da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), 
onde é membro do grupo de pesquisa  Jornalismo Humanitário e Media 
Interventions. Doutorando em Comunicação Social no PósCom UMESP, 
membro da Ordem dos advogados do Brasil Seção de São Paulo - OAB/SP, 
onde foi Presidente da Comissão de Ciência Política da Subseção de São 
Vicente/SP. membro da Associação Brasileira de Ciência Política - ABCP e 
sócio - fundador do Think Tank Centro de Estudos das Relações 
Internacionais - CERES.



Prof. Ma. Edna Pereira

Mestra em Comunicação Social pela Universidade Metodista de 
São Paulo (Umesp), onde participa do Grupo de Pesquisa 
Jornalismo Humanitário e Media Intervations. Também integra o 
Grupo de Pesquisa Emancipa-Jor, da Faculdade Cásper Líbero, 
com foco na desinformação e fact-checking. Especialista em 
Comunicação Corporativa e Marketing, pós-graduada em 
Docência para o Ensino Superior e bacharel em Jornalismo, 
ministra aulas como especialista em cursos de pós-graduação em 
Comunicação Empresarial. Seu foco de estudo é  a 
desinformação nas redes sociais digitais e jornalismo 
contemporâneo.



Prof. Ma. Lilian Sanches

Doutoranda do Programa de Psicologia Social da Universidade de São Paulo 
(USP) e mestre em Comunicação Social (nov/2019), é jornalista formada pela 
Universidade Metodista de São Paulo (dez/2012), onde também cursou pós-
graduação em Gestão de Conteúdo Jornalístico com Ênfase em Plataformas 
Digitais (março/2016). Em consonância com o objeto de pesquisa, participa 
do grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions, onde 
tem buscado trabalhar narrativas que contribuam para a desconstrução de 
estereótipos reforçados pela cultura midiática. Acumula mais de 10 anos de 
experiência profissional, cobrindo diversas editorias como cultura, economia, 
gestão de cidades, serviços públicos e assuntos internacionais. Em 2019, 
produziu cinco reportagens especiais para o Jornal da Cultura como enviada 
internacional ao Iraque, Irã e Líbano. 



Prof. Me. Wagner Ribeiro

Mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, 
cuja pesquisa se concentrou na análise semiótica da cobertura 
fotojornalística de crises humanitárias. Bacharel em jornalismo pela 
Universidade Nove de Julho. Tem apresentado pesquisas científicas em 
diversos congressos nacionais e internacionais, como a Sorbonne, em Paris. 
Atuou como Coordenador e editor da Cátedra UNESCO - UMESP de 
Comunicação para o Desenvolvimento Regional. Membro do NDE (Núcleo 
docente Estruturante) dos cursos de Publicidade, Marketing e Design Digital 
da UNIFIEO. Possui experiência como editor de jornais e revistas, repórter, 
diagramação e edição de vídeo. Atua profissionalmente há mais de 10 anos 
em assessoria de imprensa e comunicação corporativa. Paralelamente, 
realiza coberturas jornalísticas especiais para alguns dos veículos de 
comunicação mais importantes do Brasil. Em 2018, cobriu a crise humanitária 
dos refugiados sírios e palestinos no Líbano, a Conferência Mundial do Clima 
ONU, a COP 24, realizada em Katowice, Polônia, ambas para o jornal da TV 
Cultura. Foi docente e orientador do Curso e Prêmio de Jornalismo Político 
Ricardo Boechat.



Prof. Ma. Marília Carrera

Mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP), onde integra o grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media 
Interventions, e  graduada em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero 
(FCL). Gestora de Projetos da Wiki Movimento Brasil (WMB), Jornalista dos 
Laboratórios de Investigação Médica (LIMs) do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e 
Monitora (Professora Assistente) da Saint Paul Escola de Negócios. Membro 
dos grupos de pesquisa Comunicação, Ciência e Meio Ambiente (Perserv-
Ação), da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), Comunicação, Divulgação Científica, Saúde 
e Meio Ambiente (CDCSMA), da Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação (Intercom). Entre 2016 e 2018, 
pesquisadora do Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico 
(Mídia Ciência) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP), no Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática
(CEPID NeuroMat) do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade 
de São Paulo (IME-USP).



Prof. Rodrigo Borges

Mestrando em Comunicação Social pela Universidade Metodista 
de São Paulo, onde é pesquisador do grupo de pesquisa 
Jornalismo Humanitário e Media Interventions, e graduado em 
Jornalismo pela PUC-SP. Tem focado em temas ligados à política 
internacional e nacional, deslocamentos humanos e políticas 
públicas. É fundador e responsável pelo portal MigraMundo, site 
especializado na cobertura jornalística sobre migrações. Acumula 
passagens pelo portal UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo.



Prof. Matheus Macedo

Mestrando em Comunicação Social pela Universidade 
Metodista de São Paulo e  graduado em Jornalismo 
pela Faculdade Paulus de Comunicação. Em 2019, foi 
finalista do Prêmio CNBB de Comunicação com a 
reportagem “Missionários na Amazônia”, publicada na 
revista Páginas Abertas. É colunista de cinema no portal 
Cinem(Ação), também escreve sobre Direitos Humanos, 
Meio Ambiente, Religião e Esportes.



Profa. Renata Juliotti

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social pela Universidade Metodista de São 
Paulo (UMESP), onde integra o grupo de pesquisa 
Jornalismo Humanitário e Media Interventions.  É 
Bacharel em Comunicação Social, Jornalismo, pelo 
Centro Universitário Toledo.  



Profa. Kamila Lovizon

Mestranda em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, 
onde integra o grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media 
Interventions, com foco nos estudos sobre Jornalismo Humanitário 
Audiovisual Cotidiano. É pós-graduada em Assessoria de Comunicação pela 
Universidade Estácio de Sá e bacharel em Comunicação Social pela UNIRP. 
Trabalhou como assessora de imprensa da Organização Humanitária 
Internacional Fraternidade sem Fronteiras.  Realiza pesquisa sobre a 
carência de coberturas jornalísticas continuadas de crises humanitárias. 



(11) 9 5279-3574 /  Profa. Dra.  Cilene Victor

(11) 9 8289-0209 /  Prof .  Dr.  Roberto Chiachir i

www.humanizacom.org

contato@humanizacom.org

@HumanizaCom

Contato


