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EMENTA
A disciplina trata das interações e conflitos entre os modos de conhecimento totalizantes e aqueles
provenientes de especificidades regionais, como os processos de comunicação na cultura da América
Latina. A relação entre os processos culturais -- aí incluídos os subsistemas da arte e das mídias -- e os
modos de conhecimento será investigada a partir dos conceitos de criação, mediação e tradução.
Em seu recorte específico, o principal objetivo da disciplina é discutir o papel da linguagem da hipermídia
na inovação e produção de conhecimento, considerando suas inter-relações com a cultura, as artes e a
política. O conteúdo da disciplina versa sobre os temas: crise e pandemia; imagem e imaginário; processos
de curadoria; desinformação, fake news e pós verdade; redes, cooperação e cartografias colaborativas;
ciência, redes, jornalismo científico e divulgação científica. O quadro teórico-epistemológico de referência
envolve, entre outros: Flusser, Harari, Byung-Chul Han, Sennett e Morin. O curso é composto por aulas,
discussões em grupo e seminários. A avaliação é processual e envolve: seminários, participação nas
discussões em sala de aula; redação de monografia ou artigo em grupo.
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