
 

 

EMENTA 
 
As múltiplas linhas de interação entre ambientes, recursos, ferramentas, práticas e até            
iniciativas baseadas em tecnologias digitais de comunicação são um fenômeno contemporâneo           
notável que vem sendo acompanhado desde os anos 1990. A disciplina tem por objetivo              
oferecer conhecimentos e reflexões sobre práticas e usos mais próximos da política            
institucional (como as campanhas online, iniciativas para o voto online e as versões digitais              
adotadas por partidos e sindicatos), tanto quanto aquelas específicas da esfera dos cidadãos,             
desde as práticas políticas mais tradicionais em feições renovadas até novas formas, possível             
apenas em e por causa dos novos ambientes e ferramentas de conexão digital.  
 
METODOLOGIA 
 
A disciplina terá as seguintes características: 

● Oferecida na modalidade EaD 

● Preparada e oferecida em rede, envolvendo os 18 PPGs abrangidos pelo INCT.DD 

● Com matrícula e avaliação final no PPG local 
 
Avaliação:  

● Uma avaliação por unidade do curso, na plataforma empregada. Peso: 60% 

● Trabalho final, na forma de artigo. Peso: 40%. O professor responsável pela disciplina             
apresentará diretrizes e avaliará o trabalho final.  

 

PROGRAMA 
 

 

DISCIPLINA: Política Online  
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
MODALIDADE: EaD 
PERÍODO LETIVO: 2021.1 
COORDENAÇÃO: INCT.DD 
 

  

  CONTEUDISTA INSTITUIÇÃO PERÍODO  
                                             UNIDADE I 
 

  

01 Da era da televisão à era digital: mudança na 
comunicação, transformação da política  

Wilson Gomes     UFBA   

02 As novas dinâmicas digitais da vida pública Wilson Gomes     UFBA   

03 A transformação digital da Esfera Pública Wilson Gomes     UFBA   

04 Política em redes sociais digitais: fenômenos e       
experiências 

Nina Santos  UFBA   

05 Partidos Políticos na era digital  Emerson Cervi UFPR   

  

 

    



 

                                           UNIDADE II 

 
  

   
06 O uso de memes como estratégia de       

comunicação política  online 
Viktor Chagas UFF   

07 Populismos e Redes Digitais de Comunicação Arthur Ituassu PUC-RIO   

08 Política eleitoral online Lucas Reis INCT.DD   

09 Fake News e Eleições  Tatiana Dourado INCT.DD   

10 Política Online e Feminismo Rayza Sarmento UFV   

      

   

                                           UNIDADE III 
 

  

11 Usos de Redes Sociais por Instituições do Estado Jamil Marques  UFPR   

12 Política Online e Opinião Pública Fábio Vasconcellos FGV-Rio 

 
  

13 Discussão política online  Rodrigo Carreiro INCT.DD   
14 Fluxos de comunicação e política no Whatsapp João Guilherme INCT.DD   

15 Youtube e política no contexto brasileiro João Guilherme  INCT.DD   

     


