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OBJETIVOS 

 

1. Compreender o impacto da mediação tecnológica da comunicação 
nas relações sociais 

2. ampliar o quadro de referências teóricas sobre as relações entre 
educação e mídia; 

3. discutir e situar os conceitos de mídia-educação d de letramento 
midiático 

4. vivenciar, avaliar e testar práticas promotoras de letramento digital 

 
EMENTA 

 

Compreensão das relações dos usuários com as mídias digitais no mundo 
atual, com foco nos modos de uso e nas habilidades. Tem como base teórica 
reflexões filosóficas e sociológicas atuais sobre impactos da mediação 
tecnológica da comunicação nas relações sociais e estudos empíricos sobre 
letramento digital, desenvolvidos nos últimos 15 anos. Inclui também 
atividades práticas em oficinas operativas. 

 
 

PROGRAMA 

 

UNIDADES DE ESTUDO: 

 

CONCEITOS-CHAVE 

ENSAIOS TEÓRICOS EM FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO 

ESTUDOS EMPÍRICOS EM MÍDIA-EDUCAÇÃO E LETRAMENTO DIGITAL 

OFICINAS OPERATIVAS 



 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO: 
- Aulas síncronas 
- Leitura e discussão de ensaios teóricos 
- Revisão e apresentação de estudos empíricos (em duplas); 
- Produção de textos individuais (porfolio) 
- Participação nas oficinas 
- Criação, implementação, testagem e avaliação de oficinas 

 
AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do aproveitamento dos alunos será realizada com base nas 
seguintes tarefas: 

 
1 - Compromisso com o curso (assiduidade, pontualidade, participação nas 
discussões e atividades programadas, leitura dos textos, atividades 
colaborativas); 
2 – Seminários em grupo (até 3 pontos); 
3 - Trabalho escrito (portfolio até 4 pontos) 
4 – Planejamento, execução e avaliação de oficina de letramento digital (até 
3 pontos) 
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