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Ementa: 

 

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. 

 

Será proposta uma abordagem crítica de processos de criação, para a área da 

comunicação. Serão discutidas, de modo mais específico, questões que envolvem os 

modos de desenvolvimento do pensamento criativo, relevantes para repensar 

procedimentos narrativos, produção de conteúdo e montagem. Tratam-se de temas que 

viabilizam uma reflexão crítica dos modos de produção de uma grande diversidade de 

áreas como o audiovisual, publicidade e jornalismo. Será dada especial ênfase ao conceito 

de arquivo e autoria em rede, no âmbito da experimentação contemporânea. 
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