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Ementa
A temática da “sociedade digital” (sociedade em rede, sociedade informacional) está cada vez mais
presente no debate político, social e teórico, mesmo que seu significado e alcance ainda não possam ser
definidos em toda sua amplitude, sobretudo no que diz respeito às perspectivas futuras. As transformações
atuais já abrangem todos os espaços da vida social, alterando radicalmente as noções de espaço e de
tempo, permitindo ultrapassar barreiras geográficas, culturais e linguísticas. As relações amorosas,
políticas, de trabalho, de amizade, de poder, de ensino e produção de conhecimento passam a ser mediadas
digitalmente, alterando as formas de comunicação, interação e sociabilidade.
Mas nem todos se inserem da mesma maneira no mundo digital e a segmentação entre aqueles (sujeitos,
empresas ou países) que estão conectados e os que não estão já se faz presente. Sobretudo entre aqueles
que se utilizam das novas possibilidades para ultrapassar os limites e usufruir da liberdade (prometida), e
os que as usam apenas para manter uma relação de dependência e subordinação, mesmo que em
configurações diferentes das até aqui experimentadas.
No campo da pesquisa, a disponibilização de grande quantidade e diversidade de informação nos leva a
repensar os processos de produção e difusão do conhecimento, a partir do re-olhar epistemológico e
metodológico, orientadas pelas chamadas “Humanidades Digitais”.
Assim, o curso proposto, a partir do movimento de “ir e vir entre teoria e empiria”, tem como objetivo
analisar a chamada “sociedade digital” como construção social, refletindo sobre questões centrais para as
ciências sociais como tempo e espaço, interação e sociabilidade, controle e autonomia, ação coletiva,
trabalho, desigualdade e produção de conhecimento.
Metodologia
O curso será composto por aulas expositivas e dialogadas, palestras de convidados, bem como seminários
realizados pelos estudantes.
Avaliação
A avaliação considerará todo o percurso desenvolvido pelos alunos durante o curso, que inclui a
participação em aula, a apresentação de seminários, a produção textual coletiva e individual. Esta úlitma
terá como foco “alguma forma de relação social” mediada digitalmente.
Sessões
Sessões 1 e 2 – A construção social da sociedade digital: continuidades e rupturas no contexto da
sociedade contemporânea (pós-moderna)
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Sessões 3 e 4 - Novas formas de interação e sociabilidade: economias de compartilhamento, web 2.0,
web colaborativa, economia de acesso, consumo colaborativo...
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Sessão 5 - Humanidades Digitais - Primeiro momento para discussão e preparação da produção
textual coletiva 
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Sessões 6 e 7 - Indústria 4.0, economia digital e trabalho digital: inovações nas formas de produção e
gestão e novas configurações do trabalho








Antunes, R. O privilégio da servidão: o novo proletariado na era digital. São Paulo: Boitempo,
2018
Cardoso, A.C.M. Direito e dever à desconexão: disputas pelos tempos de trabalho e não trabalho,
Revista da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, v.23, n. 1 e 2, jan./dez.
2016, p. 62-86. Disponível em:
https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/
23/03_Cardoso,Ana_DireitoDesconexao_pags62a85.pdf
European Trade Union Institute’s (ETUI) The future of work in the digital era. HesaMag n. 16,
autumn-winter. Bruxelas, 2017, 52 p. Disponível em: https://www.etui.org/Topics/Health-Safetyworking-conditions/HesaMag/The-future-of-work-in-the-digital-era
Schwab, K., 2016. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016.
Slee, T. Uberização: a nova onda do trabalho precarizado. Tradução João Peres. São Paulo,
Editora
Elefante,
2017.
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ub
%C3%A9risation&rechercher=OK

Sessão 8 - Segundo momento de discussão e preparação da produção textual coletiva
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Sessões 9 e 10 – Disputas em torno dos usos e do controle sobre a internet
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Sessão 11 - Terceiro momento de discussão e preparação da produção textual coletiva – leituras e
discussões sobre os trabalhos realizados
Sessões 12 e 13 - Igualdades e desigualdades: para além da fratura numérica entre pessoas e países
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Sessões 14 e 15 – Discussões finais dos trabalhos
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