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Disciplina: Comunicação e Tecnologia Código: HT015/OC015 

Natureza:  (  x  ) obrigatória   (    ) 
optativa 

Semestral ( x  )  Anual (    )  Modular (    ) 

Pré-requisito: NÃO Co-requisito: NÃO 

Modalidade:   (  x  ) Presencial     (    ) EaD        (    ) 20% EaD 

 
C.H. Semestral Total:     30 horas               
C.H. Semanal: 2 horas 
 

 
EMENTA (Unidades Didáticas) 

História da tecnologia e da comunicação. A tecnologia e a comunicação de massa. O 
processo de globalização contemporânea e comunicação: seus novos paradigmas de 
análise. A relação entre tecnologia e comunicação social: a sociedade em rede, seus 
processos, manifestações e instrumentos. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Unidade 1 Introdução: Conceitos de técnica, ciência, ciência básica e aplicada e 
tecnologia. Unidade 2 História da Tecnologia e da Comunicação: O 
surgimento das tecnologias da comunicação através da história; a imprensa, o 
cinema, a fotografia e os meios de comunicação de massa em uma sociedade de 
massa.  Unidade 3 Tecnologia, sociedade e transformação histórica: as 
tecnologias de informação e comunicação (TICs) e os novos paradigmas da 
comunicação em uma sociedade em rede. Unidade 4 Comunicação social e 
mudança tecnológica: os novos cenários, compressão espaço/tempo, 
potencialidades, ideologia técnica. Unidade 5  
Comunicação, tecnologia e linguagem: Ciberespaço, cibercultura, 
cibercomunicação. Internet como espaço de comunicação e cultura. Internet como 
ciberespaço público. Internet, produção e disseminação do conhecimento. 

 

OBJETIVO GERAL 
Debater as transformações tecnológicas da comunicação através da história; 
enfatizar as transformações tecnológicas na sociedade contemporânea; refletir 
sobre a comunicação mediada no ciberespaço; combater o determinismo 
tecnológico; discutir a relação entre comunicação e tecnologia, nas potencialidades 
e limites das ferramentas para o processo de comunicação. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Os alunos devem, ao final da disciplina, poder desenvolver um  pensamento crítico 
em relação ao par comunicação-tecnologia; bem discutir casos empíricos 
desenvolvidos em suas áreas de trabalho. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Aulas expositivas, com utilização de recursos audiovisuais;  seminários/debates e 
leituras dirigidas com  apresentação escrita e oral. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 O desempenho dos alunos será avaliado por uma prova dissertativa de valor 10,0 
(dez) e por um trabalho final, com temática livre desde que aplicados os conteúdos 
trabalhados na disciplina, com valor 8,0 (oito). Os dois pontos restantes serão 
atribuídos ao conjunto da participação em sala de aula.   
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