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TEÓRICA  EXERCÍCIOS PRÁTICOS 
E ORIENTAÇÃO 

SEMANAL 

4 60h 30h  30h 4h 
 

EMENTA (Tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino) 

A revolução industrial, a globalização e a Sociedade da Informação. Análise do discurso e redes sociais. 

Economia digital. Cibercultura e a Sociedade. 

 

OBJETIVOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:) 

Apresentar como o desenvolvimento da tecnologia afeta a sociedade, em vários aspectos:  

transmissão da informação e do conhecimento, economia, cultura etc.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Os Paradigmas da Comunicação • Conceitos de Comunicação; Teorias da comunicação. 

  

2. A Formação das redes sociais • Fatores sociológicos; • Fatores históricos.  

 

3. O Cibercultura • O hipertexto; • A comunicação Interativa e as mídias sociais. 
 
 

METODOLOGIA 

Os conteúdos e práticas implicados na disciplina serão abordados através de:  
1. Aulas expositivas via plataforma disponibilizada pela UFES: Google Sala de Aula/UFES . 

2. Trabalhos em grupo. 

3. Estudo individual e grupo a respeito da temática. 
4. Leitura e discussão de textos da bibliografia básica e da bibliografia complementar, a ser abordada na aula 
virtual. 
5. Atividades feitas a distância, enviadas através do Portal do Professor. 

OBS: Será utilizada uma sistemática de aulas síncronas para interação com os alunos, apresentação de conteúdo, 

esclarecimento de dúvidas etc. e as demais horas para desenvolvimento de atividades assíncronas para estudo de 

material didático e desenvolvimento de atividades. Ou seja, o professor passa a mediar e orientar as discussões e a 

realização das atividades, agora executadas em sala de aula virtual, fora do ambiente da sala de aula. A plataforma 

usada para a disponibilização de atividades e recursos como observações de aulas, material didático, atividades 

individuais ou em grupo etc., serão disponibilizados na Plataforma Google Sala e as aulas síncronas será a 

Ferramenta Google Meet/Ufes. 
 
 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/3458386576554425


RECURSOS 

Textos científicos 
Portal do Professor 

Google Sala de Aula/UFES e Google Meet/UFES. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação do andamento da disciplina e do desempenho dos alunos ocorrerá durante o desenvolvimento do 
curso e envolverá prova, trabalhos individuais e em grupo. 
Estão planejadas duas notas por semestre, N1 e N2, respectivamente. A primeira nota será formada por 
atividades orientadas para sistematização e fixação do conteúdo dos referenciais bibliográficos e atividades 
em 
grupo, totalizando 10 pontos. A segunda nota será dada por uma avaliação individual e em grupo totalizando 
10 pontos. 
Sendo assim, a média parcial do semestre será dada pela média aritmética das duas notas, a saber: Média 
parcial = (N1 + N2)/2 
Caso a média parcial seja maior ou igual a 7,0, o aluno estará aprovado. 

 
 

CRONOGRAMA  

 
 Serão ministradas 40h de teoria aulas síncronas e 40h de atividades assíncronas referentes a temas 

diversos, leitura de textos e trabalhos em grupo. 

 

 

OBSERVAÇÃO 1 

 
Alterações poderão ser realizadas a partir das necessidades ocorridas ao longo do desenvolvimento das aulas e 
atividades, em consonância com as orientações do docente. 
 

 

OBSERVAÇÃO 2 

 
Não autorizo a divulgação em qualquer mídia da minha imagem, voz ou produto do trabalho apresentado em 
aulas síncronas ou assíncronas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


