
V.JUSTIFICATIVA

Permitir aos acadêmicos a compreensão dos conceitos de redes sociais e virtuais e suas
aplicações, fundamentais para a sua formação. O conhecimento das teorias de redes sociais e da
importância das ferramentas de análise de redes no mundo virtual ganham cada dia mais
importância no murado e no Brasil

VI.EMENTA

Definição de Redes sociais e suas influências culturais, organizacionais e tecnológicas. Tipologiaü;;J;;';a;;;z =m; ;=:L= 'E=' ='x::;:uials, urgantzacionals e tecnotogicas. l ipoiog
se e avaliação de redes sociais virtuais e

comunidades de prática. Estudos de caso e ou análise de recursos e ferramentas tecnológicas de
análise de redes.

VII.OBJETIVOS
Objetivo Geral:

Fornecer ao aluno o contato e a compreensão sobre redes sociais e virtuais em diferentes
contextos e apresentar uma visão geral de suas aplicações.
Objetivos Específicos :

- Definir Redes Sociais e virtuais e suas influências culturais, organizacionais e tecnológicas.
- Contextualizar e refletir sobre as concepções e teorias de redes sociais.
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-Apresentar os conceitos e tecnologias de redes sociais e virtuais.
- Apresentar e refletir sobre as novas tendências e usos de tecnologias da informação baseada em
redes sociais e virtuais.

Análise das Tipologias de redes.
: Apresentar os conceitos e noções de comunidade de prática

vir.coNTEUDopKoêKAmÁTico

i XEI IEI : :.
UNIDADE 4- Tecnologia em Redes Sociais e virtuais.
UNIDADE 5- Avaliação de usabilidade de ferramentas de redes sociais virtuais.
131iii5Ái5Ê ê- Novas'tendências e o uso de redes sociais no mundo. corporativo.
IJNIDADE 7- Análise e avaliação de redes sociais virtuais e comunidades de prática. .
UNIDADE 8- Estudos de caso e ou análise de recursos é ferramentas tecnológicas ae analise ae
redes

eõ Irei Ke eYe

1 . A disciplina será ministrada com aulas expositivas fornecendo os componentes teóricos. Material
de apoio postado no Moodle. Pesquisas e seminários.
2.Atividadespráticascom computador, internetêAVA(moodle). .. . .. -. -'..
3. A disciplina será trabalhada com aulas expositivas, sempre com discussão e panlcipaçao.aus
alunos. Serão organizados seminários teóricos e apresentação com os alunos sobre a temática e
projetos práticos pesquisados.
4.estudos dirgidos (leitura e discussão de textos) e exercícios, sempre como forma de estimular a
narticinacão dos alunos. .. . .
5 Aulas práticas usando a Internet: AVAs, redes sociais. e Blogs.. O uso. exercício e participação no
AVA (moodle) da disciplina serão avaliados.
6. Serão desenvolvidos em grupo, apresentação de seminário e projeto práticos de análise de
modelos de redes sociais e virtuais, que serão apresentados pelo grupo para

ibÉAVAUAÇÃO

aritmética simpj$s das três avaliações.

Conforme parágrafo 2' do artigo 70 da Resolução 17/CUn/97, o aluno com freqiJência
suficiente (FS) e média final no semestre (MF) entre 3,0 e 5,5 terá direito a uma nova aval açao
ao final do semestre (REC), sendo a nota final (NF) calculada conforme parágrafo.3' do artigo
71 desta resolução, ou seja: NF = (MF + REC) / 2.
Critério para.aprovação: Média Final (MF) >;



XII. Feriados previstos para o semestre 2018.2
  DATA  

07/09  
12/10  
02/11  
15/11  

   
   
   
   

XIII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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digital. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. '
TEIXEIRA FILHO, Jayme. Comunidades Virtuais: Como As Comunidades de Práticas na
blçrnet estão Mudando os Negócios. Rio de Janeiro: Ed. Senac. 2002

XIV.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR;

  XI.CRONOGRAMATEÓRICO

 
AULA
(sema

na

DATA
ASSUNTO

l 30-07 a 04-08/2018 Apresentação da discíoiina. llii
2 06-08 a 11-08/2018 Introdução aos conceitos de
3 13-08 a 18-08/2018 Processo de ensino e ao

4 20-08 a 25-08/2018
Redes sociais e suas influ

5 27-08 a 01-09/2018 Tecnologia em Redes Sociais e virtual
6 03-09 a 08-09/2018 Tecnologia em Redes Sociaili ã çiiii;;É
7 10-09 a 15-09/2018 Apresentação da disciplina. Intro
8 17-09 a 22-09/2018 l ntrodução aos conceitos de redes i8flÜis; 'Fir-)r-)fnrl i=. .r4n ,l=dae
9 24-09 a 29-09/2018 Avaliação de usabilidade de fer

10 01-10 a 09-10/2018 Avaliação de usabilidade de ferra
  08-10 a 13-10/2018 Novastêndênciâs e o uso de landes iã

12 15-10 a 20-10/2018 Análise e avaliação de redes sociais virtua s e
comi lnidadnç: dó nrá+ipn

13 22-10 a 27-10/2018 Análise e avaliação de redeêiócial

14 29-10 a 03-11/2018 Estudos de caso e ou análise derecu
nnáliç:p dn fndnc

15 05-11 a 10-11/2018
Estudos de caso e ou análise de+ecurb.''u''vD '.'u ',aDV ç; vu al iaii c uc leçulbus e ferramentas tecnoloç
análise de redes. Novas tendências em e-learning e e-training
corrlnrativnq  

16 12-11 a 17-11/2018 Aoresnntaeãn final dne r\rn;a+,.,e ..li;iXX:  
17 19-11 a 24-11/2018 Aoresentacãn final dnç: nrnintnc: rlrátir'ne  
18 26-11 a 01-12/2018 Prova dÊ rênnqieãn nnvn nvaiiarãn  



Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária. Algumas bibliografias também
podem ser encontradas no acervo da disciplina, via sistema Moodle.

Prof. Rangel Machado Simon

aprovado na Reunião do Colegiado do
curso / /

Coordenador do


