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NATUREZA   (   ) OBRIGATÓRIA    ( √  ) OPTATIVA NÚMERO DE VAGAS: 20 

PROFESSOR(A): Prof. Dr. José Luiz Borges Horta; com a participação internacional do Prof. Dr. Mosè Cometta, da Università 
degli Studi di Torino (Unito). 

EMENTA    

Curso impartido en lengua española, tratará, a través de una serie de lecturas acompañadas y discusiones, de trazar una 
definición de las nuevas tecnologías, analizando tanto sus causas como sus características, por comprender sus efectos sobre 
la vida política e institucional contemporánea. Los textos estarán extraídos desde libros de Byung-Chul Han, Evgenij Morozov, 
Shoshana Zuboff, Maurizio Ferraris y otros. 

OBJETIVOS 

O objetivo do curso é dotar os estudantes de uma compreensão crítica da Web.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Qué es la web? 

1. Introducción al curso  

2. Ferraris – Nuevas tecnologías y registración 

3. Zuboff – Los dos textos de la web 

 

Unidade II – Cómo nos afecta la web? 

4. Benasayag – Individuo y perfil contemporáneo 

5. Han – Psicopolítica y confianza 

6. Morozov – Solucionismo 

 

Unidade I – Qué es la web? 

 Estratégias de ensino-aprendizagem: 
 Sessões síncronas de leitura e debate de temas e textos: 05 sessões de 1h40min, totalizando 10h/a 
 Atividade avaliativa assíncrona/fórum moodle: comentário de uma obra literária/articulo de revista conexa ao tema 
do curso, e tempo para pesquisa e assistência, mensurado em 05h/a 
 Bibliografia Básica: Ferraris, M., Movilización total, Zuboff, S., A Era do Capitalismo de Vigilância. 
 Bibliografia Complementar: a indicar. 

 

Unidade II - Cómo nos afecta la web? 

 Estratégias de ensino-aprendizagem: 
 Sessões síncronas de leitura e debate de temas e textos: 05 sessões de 1h40min, totalizando 10h/a 
 Atividade avaliativa assíncrona/trabalho moodle: apresentação de um trabalho individual de cerca de cinco laudas 
sobre tema conexa ao curso, e tempo para pesquisa, mensurado em 05h/a 
 Bibliografia Básica: Benasayag, M., Las pasiones tristes, Han, B.-C., Psicopolítica, Han, B.-C., La sociedad de la 
transparencia, Morozov, E., La locura del solucionismo tecnológico 
 Bibliografia Complementar: a indicar. 
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30h/a 

METODOLOGIA 

As aulas serão ministradas em forma de seminário, com comentários e discussão da leitura de vários textos (castelhano, português e 
inglês) fornecidos pelo professor. Este método ajuda a aprofundar os temas, a conhecer mais diretamente os autores e a aprender a ler os 
textos de forma analítica.  
ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será dada por três notas: um fórum moodle, no valor de 30 pontos, um trabalho moodle, no valor de 40 pontos, e 
participação, no valor de 30 pontos. Todas as avaliações serão corrigidas de modo comparativo, segundo a curva do sino, compreendidos 
os limites mínimos e máximos como a média de 60% (sessenta por cento) da nota atribuível e a nota total, respectivamente. 
As normativas da UFMG serão integralmente cumpridas. 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS UTILIZADAS 

O AVA-Moodle é o ambiente virtual de aprendizagem central. Nele estarão concentradas todas as estratégias. As webaulas 
serão postadas no Youtube, e os links estarão disponíveis no Moodle. As atividades assíncronas, quando coletivas, serão em 

regra realizadas por meio do Google Meets, salvo quando forem gravadas, ocasião em que será utilizada a Plataforma 

Microsoft Teams, antes da postagem no Youtube com linkagem no Moodle. A Plataforma Teams será utilizada exclusivamente 
para atividades síncronas gravadas. Imediatamente antes de cada atividade, os alunos receberão em seus correios eletrônicos, 

pelo sistema do Diário de Classe, as informações de acesso aos ambientes virtuais de encontro. 
BIBLIOGRAFIA  

Indicada em cada Unidade. 

REFERENDADO EM  _______/______/2020 pelo Colegiado do curso de Graduação em CIÊNCIAS DO ESTADO, conforme 
determina o inciso II, art. 4º da Resolução CEPE No 02/2020, de 9 de julho de 2020. 

 


