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T T/P  P PP PExt E TOTAL  

Disciplina: 
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  X     68   

 

CARGA HORÁRIA (docente)  
MÓDULO 

30 alunos 
 

INICIO DA VIGÊNCIA 

T T/P P PP PExt E TOTAL  T T/P P PP PExt E  

 X     68         08.09.20 a 18.12.20 

 

EMENTA 

Exame de aspectos teóricos e práticos do audiovisual em circulação nas redes sociais digitais a partir de 
abordagem cultural. Estudo de relações entre audiovisual, identidades e cultura pop em contextos digitais, com 
análises de casos e experimentações práticas.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL  
Construir conhecimento e competências para exame, produção e análise cultural do audiovisual em contextos 
digitais no âmbito da cultura pop e em articulação com as identidades. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
→ Desenvolver olhar crítico sobre relações entre tecnologia e cultura a partir do audiovisual em redes digitais; 
→ Estimular reflexão sobre audiovisual e identidades a partir de produtos e processos da cultura pop; 
→ Compreender, a partir de abordagem historicizada, as continuidades e especificidades de formatos 
audiovisuais na relação com as plataformas digitais e com matrizes culturais; 
→ Estimular reflexão crítica sobre a prática audiovisual através de estudos de caso e produção experimental. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Dimensão conceitual: 
Audiovisual, mediações culturais e identidades 
Audiovisual em redes e matrizes culturais e televisivas 
Materialidades do audiovisual em redes digitais 
Redes sociais digitais, cultura pop e identidades 
 
Dimensão procedimental: 
Mapeamentos de produtos e processos audiovisuais em circulação na cultura pop 
Análise cultural do audiovisual: dimensões e especificidades 



Produção experimental de audiovisuais em redes a partir de diversos formatos 
 
Dimensão atitudinal: 
Produções, a partir do audiovisual, de debates em torno das identidades atentos às noções de cidadania e 
comportamento ético 
 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
Abordagem metodológica a partir de atividades síncronas e assíncronas. Objetiva-se desenvolver aprendizagens 
colaborativas com uso de múltiplas linguagens e ambientes virtuais, que incluam mediação docente propositiva 
em termos de conteúdos e de acompanhamento da aprendizagem. As atividades síncronas serão realizadas em 
dias e horários programados com interações ao vivo entre docentes e discentes. Essas aulas irão priorizar 
fundamentos do princípio da aula invertida, com fóruns de debate, seminários, orientações. As atividades 
assíncronas irão compor 50% da CH e deverão incluir: estudo dirigido, leituras de referências bibliográficas, 
mapeamento, apreciação e análise de material audiovisual indicado previamente, resenhas e trabalho em grupo. 
  

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Avaliação será feita de modo processual e contínuo e inclui: 1. participação nos encontros não presenciais e 

realização das atividades da disciplina; 2. Produção audiovisual para redes sociais (em equipe). Esta produção 

consiste numa análise crítica reflexiva sobre as temáticas da disciplina, que deve ser realizada em forma de 

produto audiovisual, respeitando as limitações de isolamento social para gravação e edição (recomenda-se uso 

de dispositivos móveis e gravações domésticas). Para essa atividade, os alunos podem experimentar formatos 

variados, tais como videoclipe, lives, webnar, dayli vlog, vídeos para YT ou IGTV etc. 

 

1. Atividades indicadas nos roteiros de aprendizagem e participação em encontros virtuais: 3,0 (peso 1) 

2. Produto audiovisual com análise crítica: 7,0 (peso 1) 

Nota final equivalerá à soma das duas notas, totalizando 10,0 

* Os estudantes serão divididos em equipes para o trabalho final (produção audiovisual) 
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