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Ementa:  
O conceito de cibercultura / Reciclagem, sampleamento e cultura remix / Redes sociais e comunidades 
virtuais / A sociabilidade na era da Internet / Transformações das esferas pública e privada: novas 
subjetividades / Pós-mídia: comunicação, informação e compartilhamento / Ciberativismo, Internet e 
política / Transformações do audiovisual na cibercultura / Convergência e transmídia / Youtubers e 
influenciadores digitais / Webséries. 
 

 

Geral: Apresentar e discutir os principais conceitos e fenômenos relativos ao campo da cibercultura. 
Específicos:  

 Conhecer os principais conceitos relativos ao campo da cibercultura e das novas mídias, tais 
como hipertexto, multimídia, interatividade, simulação, interface, convergência, 
compartilhamento, transmídia, web 2.0, redes sociais; 

 Compreender a relação entre trabalho imaterial e cibercultura, e as transformações econômicas, 
sociais, políticas e culturais vinculadas ao surgimento das novas tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC's) e sua relação com a pós-modernidade;  

 Identificar a existência de diferentes configurações de redes sociais e comunidades virtuais;  

 Compreender como as mídias digitais e as tecnologias móveis transformaram o campo de 
produção, exibição e consumo de produtos audiovisuais. 
 

 

Conteúdo Programático: 
Unidade I - Conceitos e teorias 
Principais conceitos em cibercultura e perspectivas teóricas / Web 2.0 e plataformas open source / 
Cultura remix e questões de direito autoral e de propriedade intelectual.  
Unidade II - Dimensão social e dinâmicas políticas no contexto da cibercultura 
Redes sociais e comunidades virtuais / O público e o privado e as formas de sociabilidade / 
Transformações das esferas pública e privada: novas subjetividades / Pós-mídia: informação e 
compartilhamento / Questões sociais e políticas na era da pós-mídia / Ciberativismo.  
Unidade III - Transformações do audiovisual na cibercultura 
Convergência midiática e interatividade / Transformações do audiovisual na cibercultura / Transmídia / 
Youtubers e influenciadores digitais / Webséries. 
 

 

Metodologia: 

 Aulas síncronas (40%): Exposição de conteúdo, discussão do tema da aula a partir dos textos 
estudados.  

 Aulas assíncronas (60%): Leitura e fichamento de textos; acompanhamento de lives/debates em 
plataformas de vídeo e análise de obras audiovisuais indicadas pela professora; questionários e 
estudos dirigidos. 

 

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem: 
1. Trabalho prático individual (10,0); 
2. Estudos dirigidos individuais e testes (10,0); 
3. Participação nas aulas síncronas. 
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Critérios e condições de avaliação: 
- A professora terá que dar um prazo mínimo de uma semana de antecedência para marcação de atividade 
avaliativa; 
- As atividades avaliativas síncronas deverão ocorrer no horário previsto na oferta do componente curricular; 
- As atividades avaliativas assíncronas deverão estar disponíveis para realização pelos (as) estudantes, no 
ambiente virtual de aprendizagem, com prazo mínimo de 48 horas para a sua realização. 
- Plataformas a serem usadas: GSuite/UFES; Moodle/AVA e WebConf/RNP, disponíveis em: 
http://sti.ufes.br/ferramentas-digitais 
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CRONOGRAMA: 
Aula 1 (9/9) – Apresentação do programa de disciplina / Compartilhamento de textos / Orientações sobre as 
plataformas digitais para o Eart.   
Aula 2 (16/9) – Conceitos em cibercultura e novas mídias 
Aula 3 (23/9) – Sociabilidades em rede: público e privado na Internet 
Aula 4 (30/9) – Plataformização do cotidiano: datatificação e algoritimização 
Aula 5 (7/10) – Internet e esfera pública 
Aula 6 (14/10) – Pós-verdade, fake news e deepfake   
Aula 7 (21/10) – Memes, cancelamento e lacração  
(28/08) – Feriado 
Aula 8 (4/11)  – Política nas redes: movimentos sociais e ciberativismo  
Aula 9 (11/11) – Youtubers e influenciadores digitais 
Aula 10 (18/11) – Audiovisual e transmídia  
Aula 11 (25/11) – Festival de Cinema de Vitória 
Aula 12 (2/12) – Audiovisual e cultura streaming  
Aula 13 (9/12) – Apresentação de trabalhos finais / Encerramento da disciplina. 
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