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OBJETIVOS
Objetivo Geral:
Compreender a evolução histórica das tecnologias, sua relação dialógica com a produção da cultura e as
tendências tecnológicas atuais
Objetivos Específicos:
a) Situar a evolução das tecnologias e seus diferentes artefatos técnicos
b) Discutir os processos interativos e integrativos das tecnologias da comunicação e a cultura
c) Compreender o movimento atual de convergência e sua repercussão nos processos
comunicativos
Analisar a questão da exclusão (social, digital e em todos modos), o desenvolvimento das tecnologias da
comunicação e a atuação do profissional da comunicação.

EMENTA
O advento da comunicação elétrica e as tecnologias de comunicação ponto a ponto. O rádio, a televisão
e o modelo da teledifusão aberta. Teledifusão aberta, controle e integração social. O computador: de
sistema de informações a meio de comunicação. As possibilidades de convergência e a linguagens dos
meios.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
I. Eletricidade e comunicação:
I.1 O telégrafo e a transmissão de sinais elétricos à distância: seu impacto econômico, político e cultural.
I.2 O telefone e a comunicação bi-direcional.
a) Comunicação telefônica e os impactos nos modos ser da sociedade e nas relações produtivas
b) Transformações do telefone: o celular, de telefone móvel a dispositivo multimídia.
I.3. A transmissão de sons e imagens à distância: o rádio e a televisão
a) Mutações do rádio e da televisão e o modelo de difusão aberta
b) A televisão segmentada.
II. Comunicação Mediada pelo Computador
II. 1. Dimensões comunicativas do processador de texto.
II. 2 Interfaces e comunicação: das linhas de comando às interfaces gráficas.
II. 3 O computador em rede.
II. 4 Computador e convergência tecnológica: multimídia ou metamídia?
III. Convergências e Apropriações Tecnológicas
III. 1 As interações entre diferentes meios de comunicação desde o surgimento da cultura de massa.
III. 2 Reconfiguração das linguagens dos meios a partir da digitalização da informação.
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