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A disciplina oferece reflexões teóricas sobre os processos de criação nas mídias em sua
diversidade. Os percursos de criação serão discutidos no âmbito do pensamento da
complexidade, estabelecendo nexos entre os conceitos de semiose, rede e a teoria dos
sistemas. As redes semióticas apresentam aspectos que evidenciam os parâmetros
sistêmicos. Serão enfatizados diálogos da comunicação, com as artes, as ciências e com
os próprios criadores.
Nesse semestre, a disciplina tem como foco a discussão sobre o potencial de inovação e
novas formas de produção e disseminação de conhecimento das redes comunicacionais
digitais em sintonia com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). O curso está organizado em três
esferas: (1) a linguagem da hipermídia e a produção e disseminação de conhecimento
nas redes; (2) mapeamento e curadoria de projetos inovadores em sintonia com os ODS;
(3) estudos de casos na cibercultura: estéticas comunicacionais, ativismo, políticas e
poéticas das redes.
O método de trabalho da disciplina é composto por aulas expositivas, seminários e
discussão de processos de escrita de artigos. A avaliação é processual e compreende:
atividades em aula, participação em discussões, leituras, exercícios, frequência,
seminário, relatório de processos no semestre e escrita de artigo.
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