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Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

30 30  

Ementa:  

A linguagem publicitária e as redes mundiais de informação. Ciberespaço, Internet, Hipertexto e 
Hipermídia: conceitos e características. O computador e a digitalização dos signos audiovisuais. 
Interface e interatividade: desafios para o fazer publicitário. Descentralização e desterritorialização: 
novos mercados e nova sensibilidade. A inteligência coletiva. 

 

Objetivos Específicos: 

Preparar o estudante de Publicidade e Propaganda para a intervenção/atuação crítica dentro de 
um contexto profissional e acadêmico notoriamente marcado pela transição de modelos 
comunicacionais, sobretudo pela presença mais efetiva da convergência midiática e a 
consolidação da era pós-massiva a partir da ampliação das novas redes sociais online.  

 

Conteúdo Programático 
1. Conceitos Básicos 

2. Midiatização 

3. Inteligência coletiva 



4. Redes Sociais 

5. Influenciadores e criadores de conteúdo 

6. Cultura dos fãs e cultura do cancelamento 

7. Hiperconexão 

8. Comportamento digital e confiança nas marcas 

9. Ativismo digital 

10. Algoritmos e curadoria de dados 

11. Lei Geral de Proteção de Dados  

12. Cultura da conexão e mídia propagável 

 

Metodologia: 
A carga horária total da disciplina (60h) será dividida entre atividades síncronas (30h) e 
assíncronas (30h). Os encontros síncronos serão realizados via Google Meet em endereço próprio 
e as atividades assíncronas serão disponibilizadas por meio da ferramenta Google Classroom, em 
ambiente virtual também específico da disciplina. 
As aulas serão expositivas e dialogadas e as demais atividades contam com leitura de textos e 
debates. 

O link com o código da turma no Google Classroom (que contém o link para a sala da turma no 
Meet), será enviado para os estudantes matriculados, via Portal do Professor, no dia seguinte ao 
processamento da matrícula. 

 

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem: 
Serão realizadas duas avaliações:  

1. Avaliação individual, a partir da distribuição dos temas (realizada na aula 1) e posterior 
desenvolvimento dos mesmos pelos responsáveis (corresponde a 60% da nota final). 

2. Avaliação em grupo: o trabalho final da disciplina será uma estratégia de comunicação que 
considere as práticas publicitárias a partir dos temas abordados no semestre (corresponde 
a 40% da nota final). 

No final do período, os estudantes que tiverem a frequência mínima e não alcançarem média igual 
ou superior a 7 (sete) farão uma prova teórica com todo o conteúdo da disciplina. 
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 Cronograma 

Aula 1: Apresentação da disciplina e distribuição dos temas 
Aula 2: Conceitos básicos 
Aula 3: Midiatização e Inteligência coletiva 
Aula 4: Redes Sociais 
Aula 5: Influenciadores e criadores de conteúdo 
Aula 6: Cultura dos fãs e cultura do cancelamento 
Aula 7: Hiperconexão 
Aula 8: Comportamento digital e confiança nas marcas 
Aula 9: Ativismo digital 
Aula 10: Algoritmos e curadoria de dados 
Aula 11: Lei Geral de Proteção de Dados 
Aula 12: Publicidade e dados 
Aula 13: Cultura da conexão e mídia propagável 
Aula 14: Apresentação dos projetos finais 
Aula 15: Apresentação dos projetos finais 

 

 

Professora Rosane Vasconcelos Zanotti – rosane.zanotti@ufes.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


