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Ementa:  
A disciplina, de caráter teórico, discute as dimensões da cultura audiovisual contemporânea em sua relação com as 
plataformas digitais e as redes sociotécnicas. Reflete sobre os processos que transformam as práticas e dinâmicas da 
produção e do consumo de produtos audiovisuais em geral, no Brasil e no mundo, especialmente a partir da emergência 
da tecnologia streaming e das narrativas transmídia. Busca dar conta tanto de fenômenos ligados ao audiovisual amador 
como também da indústria do cinema, da TV e do audiovisual em geral, em seus aspectos econômicos, culturais, 
políticos e estéticos. 
 

 

Objetivos: 

• Compreender as mudanças ocorridas no mercado audiovisual frente às novas formas de produção, 
circulação e consumo de bens culturais no século XXI; 

• Identificar os fatores de tensionamento do campo audiovisual a partir do fenômeno da 
plataformização e da cultura dos algoritmos; 

• Refletir sobre as possibilidades de criação de conteúdo audiovisual multiplataforma. 
 

 

Conteúdo Programático: 
 

Unidade I – Audiovisual multiplataforma 
Plataformização do entretenimento: datatificação, algoritimização e inteligência artificial 
Plataformas de streaming: circuitos mainstream e alternativos/independentes 
Mostras e festivais de cinema  
Indústria contemporânea do audiovisual: transformações na produção e no consumo (global / local)  
Convergência midiática, transmídia e interatividade 
 
Unidade II – Comunicação e conteúdo audiovisual em rede 
Criação de conteúdo audiovisual 
Audiovisual e influenciadores 
Audiovisual, ciberativismo e engajamento (social, político, etc.) 
Curadoria e arquivo na cultura digital 
Cultura remix e questões de direito autoral e propriedade intelectual 
 

 

Metodologia: 

• Aulas síncronas (50%): Exposição de conteúdo, discussão do tema da aula a partir dos textos estudados.  

• Aulas assíncronas (50%): 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. 
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Atividades de avaliação: 
1. Seminário em duplas ou trios (10); 
2. Estudos dirigidos individuais e testes (10 no total, sendo 2 pontos para cada trabalho); 
3. Trabalho prático final (10). 

Nota final: média das notas dos trabalhos 1, 2 e 3. 
 
Os trabalhos serão avaliados levando em consideração: 

a) Pontualidade na entrega 
b) Organização e qualidade dos textos produzidos  
c) Capacidade de reflexão a partir dos artigos estudados 
d) Qualidade das análises 

 
Critérios e condições de avaliação: 
- Presença e participação nas aulas síncronas. 
- 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. 
- Plataforma a ser usada: GSuite/UFES. 
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Aula 6 (14/12) – Transformações na produção e no consumo (global / local)  
Aula 7 (25/1) – Conteúdo audiovisual nas redes digitais / Orientação para a realização de seminário e trabalho prático. 
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