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PLANO DE ENSINO 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia  Semestre: 2020.1                                Turma: - 

Disciplina: PSI 7153 Mídia e Subjetividade  Horas/aula semanais: 3                  Horário: 413303 

Carga horária total (h/a): 54   CH: teórica: 54h/a   prática: -    PCC: -     

Professora: Raquel de Barros Pinto Miguel                                       e-mail: raquelbarros@hotmail.com 

Pré-requisitos: - 

Oferta para todos os cursos 

Disciplina optativa 

Estagiária docente: Gilmara Joanol Arndt              e-mail: gilmaraarndt.psi@gmail.com 

 

II. EMENTA 

Teorias da comunicação: discussões interdisciplinares. Problematizações acerca do conceito 

de subjetividade. Mídia e educação. Diálogos entre mídia e psicologia. A mídia como objeto 

de estudo: aspectos metodológicos. A interface gênero e mídia. Ações políticas no campo da 

mídia. 
 

III. TEMAS DE ESTUDO (CONTEÚDO PROGRAMÁTICO) 

Unidade 1. Estudos sobre mídia  

• O que é mídia?  

• Teorias da comunicação: discussões interdisciplinares 

• Convergência: um novo contexto midiático          

• Gênero e mídia  

 

Unidade 2. Meio digital  

• Narrativas de si  

• O digital e a cidade  

• Participação política - net-ativismo  

• Ética na pesquisa do meio digital  

 

Unidade 3. Mídia e educação  

• Conceitos e ações  

• Pós-verdade  

• Fake news  

• Exclusão digital  
 

IV. OBJETIVOS  

 

• Desenvolver reflexões acerca dos temas mídia e subjetividade.  

• Possibilitar aos/às estudantes um processo de reflexão crítica acerca da relação entre mídia e 

psicologia.  

• Possibilitar aos/às estudantes um processo de reflexão crítica acerca da relação entre meio 

digital e constituição de subjetividade.  
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• Fomentar discussões sobre a interface mídia e estudos de gênero.  

• Proporcionar aos/às estudantes conhecimento acerca de diferentes maneiras de trabalhar com 

mídia no âmbito da Psicologia e de outras disciplinas das Ciências Humanas.  

• Instrumentalizar os/as estudantes, por meio dos conhecimentos adquiridos, para a prática 

profissional.  
 

 

V. CRONOGRAMA 

* Quando houver atividade síncrona, ela acontecerá sempre às quartas-feiras, das 13:30h às 

15:00h. Estas atividades acontecerão via BBB – Moodle. As mesmas serão gravadas e 

disponibilizadas no Moodle.  
 

 

Semana  Data Conteúdo/Referência Método/recurso 

1 04/03 Apresentação da professora, das/os estudantes e do plano de ensino 

2 11/03 

Unidade 1. Estudos sobre mídia. O que é mídia? 

 

Definição temas/grupos 

 

 

3 02/09 
Planejamento das atividades, apresentação do novo 

plano de ensino e revisão da aula dada. 
Aula síncrona 

4 09/09 
Bloco 1 - Retomando o debate 

Vídeo-Aula 

Aula assíncrona: assistir a 

vídeo-aula. Dúvidas serão 

trabalhadas no fórum. 

5 16/09 

Bloco 1 - Retomando o debate  

Texto 1: QUINTARELLI, Stefano. Instruções para 

um futuro imaterial. São Paulo: Editora Elefante, 

2019. (pp. 25 - 74). 

 

Texto complementar: GONÇALVES, João Felipe. 

Tempos de viralizações: reflexões temporárias. 

ANPOCS - Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais. Boletim Especial n. 

68, 2020. Disponível em [2º texto do boletim]:  

http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-

2056165036/boletim-cientistas-sociais/2396-

boletim-n-68-cientistas-sociais-e-o-coronavirus 

Aula assíncrona: leitura 

do texto. Dúvidas serão 

trabalhadas no fórum. 

6 23/09 Fechamento do Bloco 1 

Aula síncrona: discussão 

do conteúdo trabalhado no 

bloco 1.  

7 30/09 

Bloco 2 - Narrativas de si 

Texto 2: LYSARDO-DIAS, Dylia. Narrativas de 

moradores de rua nas mídias sociais. Revista de 

Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v.26, n.3, 

2016. Disponível em: 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/reli

n/article/view/10931/pdf 

 

Aula assíncrona: leitura 

do texto e dúvidas no 

fórum. 

 

 

 

 

http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2396-boletim-n-68-cientistas-sociais-e-o-coronavirus
http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2396-boletim-n-68-cientistas-sociais-e-o-coronavirus
http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2396-boletim-n-68-cientistas-sociais-e-o-coronavirus
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/10931/pdf
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/10931/pdf
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Texto complementar: DIAS, Cristiane. A escritura de 

si como um gesto político ou o sujeito de dados. In: 

DIAS, Cristiane. Análise do discurso digital: sujeito, 

espaço, memória e arquivo. São Paulo: Pontes 

Editores, 2018. (pp. 155-170).  

8 07/10 

Bloco 2 - Narrativas da/na pandemia 

 

Texto 3: CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. 

Vozes da pandemia: uma história a ser contada. 

ANPOCS - Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Ciências Sociais. Boletim Especial n. 

78, 2020. Disponível em: 

http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-

2056165036/boletim-cientistas-sociais/2409-

boletim-cientistas-sociais-n-78 

Aula assíncrona: leitura 

do texto e dúvidas no 

fórum. 

 

Atividade avaliativa: 

reflexões acerca de 

iniciativas voltadas para 

relatar as experiências da 

pandemia. Prazo de 

entrega: 13/10  

9 14/10 Fechamento Bloco 2 

Aula síncrona: discussão 

do conteúdo trabalhado no 

bloco 2, a partir dos  

apontamentos realizados 

pela turma no fórum. 

10 21/10 

Bloco 3 - O sujeito de dados no capitalismo digital 

Texto 4: MOROZOV, Evgeny. A ascensão dos dados 

e a morte da política. In: MOROZOV, Evgeny. Big 

Tech - a ascensão dos dados e a morte da política. São 

Paulo: Ubu Editora, 2018. (pp. 81-101). 

Texto complementar: MOROZOV, Evgeny. A 

mediação digital de tudo: na interseção da política, da 

tecnologia e das finanças. In MOROZOV, Evgeny. 

Big Tech - a ascensão dos dados e a morte da política. 

São Paulo: Ubu Editora, 2018. (pp. 163-181) 

 

Texto 5: LIRA, Isadora Teixeira de. Capitalismo de 

vigilância se alimenta da pandemia. ANPOCS - 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Ciências Sociais. Boletim Especial n. 75, 2020. 

Disponível em [2º texto do boletim]:  

http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-

2056165036/boletim-cientistas-sociais/2406-

boletim-cientistas-sociais-n-75 

Aula assíncrona: leitura 

dos textos referentes ao 

bloco 3. Dúvidas também 

serão resolvidas no 

fórum. 

11 28/10 Feriado   

12 04/11 Fechamento Bloco 3 

Aula síncrona: Live com 

o professor Daniel. 

Discussão do conteúdo 

trabalhado no bloco 3. 

13 11/11 

Bloco 4 - Notícias Falsas  

Texto 6: RIBEIRO, Márcio Moretto and 

ORTELLADO, Pablo. O que são e como lidar com 

as notícias falsas. Dos sites de notícias falsas às 

mídias hiper-partidárias. SUR 27, v.15, n. 27, 2018. 

Disponível em: 

https://sur.conectas.org/wp-

content/uploads/2018/07/sur-27-portugues-marcio-

Aula assíncrona: leitura 

do texto e dúvidas no 

fórum. 

 

 

http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2409-boletim-cientistas-sociais-n-78
http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2409-boletim-cientistas-sociais-n-78
http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2409-boletim-cientistas-sociais-n-78
http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2406-boletim-cientistas-sociais-n-75
http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2406-boletim-cientistas-sociais-n-75
http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2406-boletim-cientistas-sociais-n-75
https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2018/07/sur-27-portugues-marcio-moretto-ribeiro-pablo-ortellado.pdf
https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2018/07/sur-27-portugues-marcio-moretto-ribeiro-pablo-ortellado.pdf
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moretto-ribeiro-pablo-ortellado.pdf 

 

Material de apoio: podcast a ser definido 

14 18/11 

Bloco 4 - Notícias Falsas 

Texto 7: RIBEIRO, Márcio Moretto and 

ORTELLADO, Pablo. Polarização e desinformação 

online no Brasil. Análise nº 44/2018. Fundação 

Friedrich Ebert. Disponível em: 

http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/brasilien/14629.pdf 

 

 

Aula assíncrona:  leitura 

do texto e dúvidas no 

fórum. 

 

Atividade: Postar no 

fórum iniciativas de 

combate às notícias 

falsas. 

15 25/11 Fechamento Bloco 4 

Aula síncrona 

Discussão a partir do texto 

e dos apontamentos 

apresentados no fórum 

16 02/12 

Bloco 5 - Educação para as mídias 
Texto 8: CORTES, Tanisse Paes Bóvio Barcelos; 

MARTINS, Analice de Oliveira; SOUZA, Carlos 

Henrique Medeiros de. Educação midiática, 

educomunicação e formação docente: parâmetros dos 

últimos 20 anos de pesquisas nas bases scielo e 

scopus. Educ. rev.,  Belo Horizonte ,  v. 34,  e200391,    

2018 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S0102-

46982018000100183&lng=en&nrm=iso> 

 

Material de apoio: webinar a ser definido. 

Aula assíncrona:  leitura 

do texto e dúvidas no 

fórum. 

 

17 09/12 

Bloco 5 - Net-ativismo  

Texto 9: BABO, Isabel. Redes e ativismo. In: 

FELICE, Massimo Di et al. Net-ativismo: redes 

digitais e novas práticas de participação. Campinas: 

Papirus, 2017. p. 77-88 

 

Material de apoio: podcast a ser definido. 

Aula assíncrona:  leitura 

do texto e dúvidas no 

fórum. 

 

Atividade avaliativa: 

construindo um relato da 

pandemia. Prazo de 

entrega: 15/12. 

18 16/12 
Discutindo o Bloco 5 

Encerramento 

Aula síncrona: discussão 

do bloco 5 e encerramento 

da disciplina. 

Nova Avaliação 

 

Carga horária total:  54h 

Síncrona: 24h 

Assíncrona: 30h 

 

 

 

VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Em decorrência da excepcionalidade do momento, referente à substituição de aulas presenciais 

por aulas remotas, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção 

à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e com a Resolução 140/2020/CUN, as estratégias 

https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2018/07/sur-27-portugues-marcio-moretto-ribeiro-pablo-ortellado.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/14629.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/14629.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982018000100183&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982018000100183&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982018000100183&lng=en&nrm=iso
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de ensino-aprendizagem serão disponibilizadas via moodle. Nessa direção, serão adotados os 

seguintes recursos: 

Para aulas síncronas: lives, webconferência, debates via BBB – Moodle 

Para aulas assíncronas: leitura de textos, vídeo-aula, estudo dirigido, dúvidas via fórum do 

Moodle, atividades em grupo. 

 

VII. AVALIAÇÃO 

Avaliação 1: Participação no fórum: individual 

 

Avaliação 2: Reflexões acerca de iniciativas voltadas para relatar as experiências da pandemia 

Os alunos deverão escolher uma dentre as muitas iniciativas voltadas para relatar as 

experiências da pandemia que estão circulando no meio digital. A partir disso, deverão 

apresentar, no fórum do Moodle, uma breve reflexão que leve em conta a leitura dos textos 

propostos. A atividade poderá ser feito em dupla ou trio. A relação de iniciativas estará 

disponível no Moodle 

 

Avaliação 3: “Construindo um relato da pandemia”: em grupo construir, ao longo do semestre, 

um relato de vivências da/na pandemia utilizando diferentes recursos midiáticos. 

 

A nota final será uma média aritmética das três atividades levando em conta a frequência e 

participação dos/as estudantes. 

  

OBSERVAÇÕES 

A atribuição de notas para avaliações levará em conta os seguintes critérios: Objetividade, 

clareza e coerência das ideias; qualidade da apresentação; coerência com os argumentos 

estudados em aula e nos textos da disciplina, pontualidade na entrega e qualidade na 

apresentação da atividade.  

De acordo com a Resolução 17/CUN, de 30 de setembro de 1997, art. 70, parágrafo 4º, ao 

aluno que não comparecer às avaliações será atribuída nota 0 (zero). 

 

VIII. REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

A frequência será registrada por meio da entrega/participação nas diversas atividades propostas 

ao longo da disciplina via Moodle (estudo dirigido, fóruns, debates). Não será cobrada 

frequência nas atividades síncronas. 

  

 

IX. NOVA AVALIAÇÃO 

Conforme previsto no artigo 70, parágrafo 2° da Resolução 017/Cun/97, a qual dispõe sobre o 

Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC, terá direito a uma nova avaliação, no final 

do semestre, o aluno com freqüência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do 

semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco), exceto nas disciplinas que envolvam 

Estágio Curricular, Prática de Ensino e Trabalho de Conclusão do Curso ou equivalente, ou 

disciplinas de caráter prático que envolvam atividades de laboratório ou clínica definidas pelo 

Departamento e homologados pelo Colegiado de Curso, para as quais a possibilidade de nova 

avaliação ficará a critério do respectivo Colegiado do Curso. 
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A nota final do aluno considerando a nova avaliação, de acordo com Artigo 71, parágrafo 3o, 

será calculada através da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais e a 

nota obtida na Nova Avaliação. 

  

A avaliação será feita no formato não presencial devido à pandemia de COVID-19. 

 

 

X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

* As referências básicas que não estão disponíveis online encontram-se digitalizadas no Moodle da 

disciplina. 

 

BABO, Isabel. Redes e ativismo. In: FELICE, Massimo Di et al. Net-ativismo: redes digitais 

e novas práticas de participação. Campinas: Papirus, 2017. p. 77-88 

 

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Vozes da pandemia: uma história a ser contada. 

ANPOCS - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Boletim 

Especial n. 78, 2020. Disponível em: 

http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2409-

boletim-cientistas-sociais-n-78 

 

CORTES, Tanisse Paes Bóvio Barcelos; MARTINS, Analice de Oliveira; SOUZA, Carlos 

Henrique Medeiros de. Educação midiática, educomunicação e formação docente: parâmetros 

dos últimos 20 anos de pesquisas nas bases scielo e scopus. Educ. rev.,  Belo Horizonte ,  v. 

34,  e200391,    2018 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

46982018000100183&lng=en&nrm=iso> 

 

DELIBERADOR, Luzia M. Yamashita; LOPES, Mariana Ferreira. Mídia Educação e a 

formação cidadã: análise das oficinas de rádio da escola municipal Olavo Soares Barros de 

Cambé - PR. Intercom, Rev. Bras. Ciênc. Comun., São Paulo , v. 34, n. 1, p. 85-103, June 2011. 

Disponível em:  

https://www.scielo.br/pdf/interc/v34n1/a04v34n1.pdf 

 

DIAS, Cristiane. A escritura de si como um gesto político ou o sujeito de dados. In: DIAS, 

Cristiane. Análise do discurso digital: sujeito, espaço, memória e arquivo. São Paulo: Pontes 

Editores, 2018. (pp. 155-170).  

 

GONÇALVES, João Felipe. Tempos de viralizações: reflexões temporárias. ANPOCS - 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Boletim Especial n. 

68 [texto 2], 2020. Disponível em:  

http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2396-

boletim-n-68-cientistas-sociais-e-o-coronavirus 

 

LIRA, Isadora Teixeira de. Capitalismo de vigilância se alimenta da pandemia. ANPOCS - 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Boletim Especial n. 

75, [texto 2], 2020. Disponível em:  

http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2409-boletim-cientistas-sociais-n-78
http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2409-boletim-cientistas-sociais-n-78
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982018000100183&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982018000100183&lng=en&nrm=iso
https://www.scielo.br/pdf/interc/v34n1/a04v34n1.pdf
http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2396-boletim-n-68-cientistas-sociais-e-o-coronavirus
http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2396-boletim-n-68-cientistas-sociais-e-o-coronavirus
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http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2406-

boletim-cientistas-sociais-n-75 

 

LYSARDO-DIAS, Dylia. Narrativas de moradores de rua nas mídias sociais. Revista de 

Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v.26, n.3, 2016. Disponível em: 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/10931/pdf 

 

MOROZOV, Evgeny. Big Tech - a ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu 

Editora, 2018.  

 

QUINTARELLI, Stefano. Instruções para um futuro imaterial. São Paulo: Editora Elefante, 

2019.  

 

RIBEIRO, Márcio Moretto and ORTELLADO, Pablo. O que são e como lidar com as notícias 

falsas. Dos sites de notícias falsas às mídias hiper-partidárias. SUR 27, v.15, n. 27, 2018. 

Disponível em: 

https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2018/07/sur-27-portugues-marcio-moretto-

ribeiro-pablo-ortellado.pdf 

 

RIBEIRO, Márcio Moretto and ORTELLADO, Pablo. Polarização e desinformação online no 

Brasil. Análise nº 44/2018. Fundação Friedrich Ebert. Disponível em: 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/14629.pdf 

 

 

XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARATS, Christine. Manuel d'analyse du web. Paris: Armand Colin, 2017.  

BARTHES, Roland. Rhétorique de l’image, In: Communications, No. 4, Paris: Seuil, 1964.  

BAUDRILLARD, Jean. O Sistema dos Objetos. São Paulo: Perspectiva, 2006.  

BÉVORT, Evelyne; BELLONI, Maria L. Mídia-educação: conceitos, história, perspectivas. 

Educação e Sociedade, Campinas, vol.30, n.190, p.1081-1102, set-dez, 2009.  

CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os 

séculos XIV e XVIII. Brasília: Editora UnB, 1999.  

CUNHA, Maria Teresa Santos. Armadilhas da sedução: os romances de M. Delly. Belo 

Horizonte: Autêntica, 1999.  

_______. Imagens de civilidade em textos escolares e não-escolares: composição e circulação. 

Departamento de História/UDESC, 2006.  
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XI. ATENDIMENTO AOS/ÀS/ ESTUDANTES 

O atendimento será realizado no formato online por mensagem (chat) no moodle nas 

segundas-feiras das 10h às 12h, mediante agendamento prévio pelos e-mail:  

raquelbarros@hotmail.com e gilmaraarndt.psi@gmail.com. 
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