
PLANO DE ENSINO  

PERÍODO EMERGENCIAL REMOTO – PER – 31/08/2020 A 15/12/2020 

 
1. DISCIPLINA:  COM 270 - COMUNICAÇÃO E CULTURA DIGITAL – 60 HORAS-AULA – 4 

CRÉDITOS 

 
2. PROFESSOR:  HENRIQUE MAZETTI (mazetti@ufv.br)  

 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 
Conceitos e princípios da Comunicação Digital; Sociedade em rede; Internet e as esperanças 
democráticas; Internet e o poder do banal; Internet e Jornalismo; Internet e sociabilidade; 
Internet e visibilidade; Internet e afeto; Internet e algoritmos; Internet e informação; Internet e 
vigilância; Internet e mobilidade 
 
 

4. OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
 

Ao final da disciplina, espera-se que os estudantes sejam capazes de identificar e discutir 
conceitos e teorias relacionadas ao campo da cultura digital; refletir sobre os impactos das 
tecnologias de comunicação na sociedade; demonstrar habilidades de publicação online em 
diferentes plataformas. 
 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO E RECURSOS DIDÁTICOS ADICIONAIS: 
 

As aulas teóricas serão realizadas por meio de discussões de textos acadêmicos previamente 
disponibilizados para os estudantes. Os encontros serão síncronos, organizados por meio do 
Google Meet. Também serão utilizados recursos interativos para realização de enquetes e 
construção de repositórios de exemplos e referências. 
 
As aulas práticas serão realizadas a partir dos seguintes modelos: exercícios individuais com 
acompanhamento síncrono feito pelo professor via Google Meet; realização de atividades 
síncronas em grupo, com a disponibilidade do professor para tirar dúvidas; disponibilização 
de instruções e/ou aulas narradas para realização assíncrona de exercícios e posterior 
avaliação conjunta dos resultados; 
 

6. FREQUÊNCIA:  
 

O controle da frequência será realizado em virtude da presença nas aulas síncronas que 
serão realizadas pelo Google Meet. A aferição será realizada de forma automatizada, por 
meio do uso de extensão própria do Google Meet.  

 
7. AVALIAÇÕES:  
 

- 2 Estudos dirigidos (50 pts.)  
- Exercício individual no Wordpress (5 pts). 
- 3 Exercícios em grupo de produção de conteúdo com ferramentas online (30 pts.) 
- Análise em grupo de plataforma ou rede social (5 pts.) 
- Produção de conteúdo em grupo para plataforma ou site de rede social (10 pts.) 
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8. CRONOGRAMA, CALENDÁRIO E HORÁRIOS DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS: 
 

Aulas Teóricas 
TERÇAS (10h) 

Aulas Práticas (três turmas) 
QUARTAS (8h/10h) e QUINTAS (10h) 

02/09 Apresentação do curso 03/09 Apresentação das atividades práticas 

09/09 Conceitos e princípios da Comunicação Digital 
Texto: André Lemos. O futuro da internet 

10/09 Wordpress e sistemas de publicação online 
(Exercício de publicação) 

16/09 Sociedade em rede 
Texto: M. Castells. Internet e sociedade em rede. 

17/09 Wordpress e sistemas de publicação online 
(Exercício de publicação – Continuação/Avaliação) 

23/09 Internet e as esperanças democráticas 
Texto: Clay Shirky. A cultura da participação 

24/09 Ferramentas de produção de conteúdo online 
(narrativas jornalísticas) 

30/09 Internet e o poder do banal 
Texto: Andrew Keen. O culto do amador 

01/10 Apresentação e discussão de conteúdos narrativos 
feitos pela turma 

07/10 Internet e Jornalismo 
Texto: E. Saad. Inovação no jornalismo  

08/10 Ferramentas de produção de conteúdo online 
(infográficos) 

14/10 Internet e informação 
Texto: Raquel Recuero. A Economia do Retweet  

15/10 Apresentação e discussão de infográficos feitos pela 
turma 

21/10 Recesso SAI 22/10 Recesso SIA 

28/10 Internet e algoritmos 
Texto: T. Gillespie. A relevância dos algoritmos  
 

29/10 Ferramentas de produção de conteúdo online 
(multimídia) 

04/11 Internet e sociabilidade 
Vídeo: Sherry Turkle: Conectado, mas só? 
Entrega do estudo dirigido 1 

05/11 Apresentação e discussão de conteúdos multimídia 
feitos pela turma  

11/11 Internet e visibilidade 
Texto: F. Jauréguiberry. A exposição de si na 
internet 
 

12/11 Análise de plataformas de produção de conteúdo e 
sites de redes sociais 

18/11 Internet e afeto 
Texto: Eva Illouz. Redes românticas 

19/11 Apresentação e discussão da análise de plataformas 
de produção de conteúdo e sites de redes sociais 

25/11 Internet e vigilância 
Texto: F. Bruno. Máquinas de ver, modos de ser 

26/11 Produção de conteúdo para plataformas online 
(Stories) 

02/12 Internet e mobilidade 
Texto: André Lemos. Cultura da mobilidade. 

03/12 Apresentação e discussão de stories produzidas 
para plataformas online pela turma 

09/12 Entrega de Estudo Dirigido 2 10/12  
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