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VALIDADE 

Validade 2º semestre / 2012 Horário TER: 
7:30/9:30 

 

QUI: 
9:30/11:30 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Objetivo  
 

Programa 

O objetivo do curso é estudar problemas teóricos e práticos referentes às relações entre internet e os 
sistemas políticos contemporâneos, concentrando-se nos impactos das Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (NTICs), especialmente a internet,  as instituições democráticas. Será dada 
ênfase aos aspectos empíricos dessa relação bem como ao uso da internet como ferramenta de 
pesquisa do cientista político. A partir desse problema geral, o curso estará estruturado a partir de 
quatro eixos: (i) novas tecnologias e participação; (ii) novas tecnologias, representação e processo 
decisório; (iii) novas tecnologias e deliberação; (iv) novas tecnologias, cultura política e ativismo 
online. 

Conteúdo programático: 
 
Unidade 1) Novas tecnologias e participação. 
 
- Participação política on-line: questões e hipóteses de trabalho 
- Internet e esfera civil: limites e alcances da participação política 
 
Unidade 2) Novas tecnologias, representação e processo decisório. 
 
- Participação, instituições políticas e internet 
- Governo eletrônico e interface digital do Estado 
- Iniciativas institucionais de deliberação online 
- Novas tecnologias, representação e participação 
- Internet e elites parlamentares 
 
Unidade 3) Novas tecnologias e deliberação. 
 
- Quão deliberativas são as discussões em rede? 
- Processos deliberativos nas redes sociais 
 
Unidade 4) Novas tecnologias, cultura política e ativismo. 
 
- Internet e ação coletiva 
- Internet e movimentos sociais 
- Cultura política e internet 
 
Unidade 5) Discussão do trabalho final.  
 
- O estudante deverá apresentar um projeto preliminar com os objetivos do trabalho e um trabalho 
final na forma de artigo escrito rigorosamente segundo as normas acima.  
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Calendário  
 

Atividades 
 

Bibliografia 
Básica  

 
Bibliografia 

Complementar 
 

Formas de 
Avaliação 

 
Tema/Atividade Bibliografia obrigatória: 

 
- Apresentação do programa e 

da dinâmica do curso 

[Aula expositiva] 
BRAGA, Sérgio ; CHAIA, Vera . Apresentação: uma amostra das novas 
possibilidades de pesquisa sobre as relações entre as NTICS e a política. 
Revista de Sociologia e Política (UFPR. Impresso), v. 17, p. 7-12, 2009.  
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
44782009000300002&script=sci_arttext  

 
- Apresentação do programa e 

da dinâmica do curso 

[Aula expositiva] 
BRAGA, Sérgio ; CHAIA, Vera . Apresentação: uma amostra das novas 
possibilidades de pesquisa sobre as relações entre as NTICS e a política. 
Revista de Sociologia e Política (UFPR. Impresso), v. 17, p. 7-12, 2009.  
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
44782009000300002&script=sci_arttext  

 

- Participação política on-line: 
questões e hipóteses de 

trabalho 
 

 
GOMES, W. (2007). Democracia digital: que democracia?  Belo Horizonte: 
Compós.  29 p. Paper apresentado ao Congresso do Compós em Belo 
Horizonte. http://www.fafich.ufmg.br/compolitica/anais2007/gt_ip-
wilson.pdf 
  
MAIA, R. C. M.; GOMES, W.; MARQUES, F. P. J. A. (2011). Internet e 
participação política no Brasil.  Porto Alegre: Sulina, Cap. 1) “Participação 
política on-line: questões e hipóteses de trabalho” (Wilson Gomes), pp. 19-
47. 
 
GOMES, W. (2005). A democracia digital e o problema da  participação civil 
na decisão pública.  Revista Fronteiras - estudos midiáticos, Unisinos, v. VII, 
n. 3, p. 214-222.set./dez . 
http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/images/stories/Publicacoes/
fronteirasv9n3/09_art07_gomes.pdf  
 

 

- Internet e esfera civil: limites e 
alcances da participação política 

 

MAIA, R. C. M.; GOMES, W.; MARQUES, F. P. J. A. (2011). Internet e 
participação política no Brasil.  Porto Alegre: Sulina, Cap. 2) “Internet e 
esfera civil: limites e alcances da participação política” (Rousiley Maia), p. 47-
81, http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pdf/WilsonGomes.pdf  
 
MENDONÇA, R.F. ; PEREIRA, M. A. . Democracia digital e deliberação online? 
Um estudo de caso sobre o VotenaWeb. In: IV Congresso Latino Americano 
de Opinião Pública da Wapor, 2011, Belo Horizonte. IV Congresso Latino 
Americano de Opinião Pública da Wapor, 2011. Link: 
http://www.waporbh.ufmg.br/papers/Ricardo_Fabrino_Mendona_1.pdf 
 
Marcus Abilio Gomes Pereira (UFMG) ; Marjorie Correa Marona (UFMG) ; 
Pedro Cisalpino Pinheiro (UFMG). (2011).  Fale com o deputado? uma análise 
do perfil dos parlamentares em relação à interação virtual com os cidadãos. 
Paper apresentado no 35 Encontro da Anpocs. Disponível em: 
http://www.anpocs.org.br/portal/content/view/9/5/  
 
 

 

- Participação, instituições 
políticas e internet [feriado] 

 

MAIA, R. C. M.; GOMES, W.; MARQUES, F. P. J. A. (2011). Internet e 
participação política no Brasil.  Porto Alegre: Sulina, Cap. 3) “Participação, 
instituições políticas e internet: um exame dos canais participativos 
presentes nos portais da Câmara e da presidência do Brasil” (Francisco 
Jamil), p. 95-121. 
 
MARQUES, F. P. J. A. . "Muro baixo, o povo pula": iniciativas institucionais de 
participação digital e seus desafios fundamentais. Opinião Pública 
(UNICAMP. Impresso), v. 16, p. 117-142, 2010. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
62762010000100005&lng=en&nrm=iso  
 
Francisco Paulo Jamil Almeida Marques (UFC) ; Fernando Wisse Oliveira Silva 
(UFC) ; Nina Ribeiro Matos (UFC). (2011).   Estratégias de comunicação 
política online: Uma análise do perfil de José Serra no Twitter. Paper 
apresentado no 35 Encontro da Anpocs. Disponível em:  
http://www.anpocs.org.br/portal/content/view/9/5/  
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- Governo eletrônico e interface 
digital do Estado 

 

 MAIA, R. C. M.; GOMES, W.; MARQUES, F. P. J. A. (2011). Internet e 
participação política no Brasil.  Porto Alegre: Sulina, Cap. 4) “Exigências 
democráticas e dimensões analíticas para a interface digital do Estado” 
(Sivaldo Pereira da Silva), p. 123-146. 
 
SILVA, Sivaldo P. ; Dilvan Passos de Azevedo ; Kátia Santos de Morais ; Danilo 
de Azevedo Pinto ; Silvana Moreira Silva . Publicidade, accountability e 
participação nos parlamentos online da américa latina: estudo sobre seis 
países. In: I Seminário Nacional Sociologia & Política, 2009, Curitiba. CD de 
Anais do I Seminário Nacional Sociologia & Política, 2009. Disponível em:   
http://www.humanas.ufpr.br/site/evento/SociologiaPolitica/GTs-
ONLINE/GT3/EixoII/publicidade-accontability-Katia-Morais.pdf  
 
MARQUES, F. P. J. A. ; MIOLA, Edna . Internet e Parlamento: Um estudo dos 
mecanismos de participação oferecidos pelo Poder Legislativo através de 
ferramentas online. E-Compós (Brasília), v. 9, p. 1-20, 2007. Link:  
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/641/1/2007_ar
t_%20fpjamarques_ranppgc.pdf  
 

 
- Boas práticas de democracia 

eletrônica 

MAIA, R. C. M.; GOMES, W.; MARQUES, F. P. J. A. (2011). Internet e 
participação política no Brasil.  Porto Alegre: Sulina, Cap. 5) “Iniciativas 
institucionais de deliberação online: um estudo do fórum de discussão do 
portal da Câmara dos Deputados” (Edna Miola), p. 147-174. 
 
Peixoto, T. (2010). Estudo de boas práticas de democracia eletrônica no 
Brasil e no mundo. Brasil: UFMG. Link:  
http://www.slideshare.net/helioteixeira/estudo-de-boas-prticas-
democracia-eletrnica-no-brasil-e-no-mundo 
 
Idem, versão concisa:  
http://www.macroplan.com.br/Documentos/ArtigoMacroplan20113218304
2.pdf  
 

  
Tarefa Prática: redação de um projeto preliminar com o tema do trabalho 
final de uma página no máximo.  

 

- Internet, eleições e 
representação política 

 

 MAIA, R. C. M.; GOMES, W.; MARQUES, F. P. J. A. (2011). Internet e 
participação política no Brasil.  Porto Alegre: Sulina, Cap. 6 “Internet, 
eleições e participação: questões-chave acerca da participação e do ativismo 
nos estudos em campanha Online” (Camilo Aggio), p. 175-193. 
 
MARQUES, F. P. J. A. ; SAMPAIO, R. C. . Election after Election: Rupturas e 
continuidades nos padrões mediáticos das campanhas políticas online. In: XX 
Encontro Anual da COMPÓS (Associação Nacional dos Programas de Pós-
Graduação em Comunicação), 2011, Porto Alegre. Anais do XX Encontro 
Anual da COMPÓS, 2011. Link:  
http://www.compos.org.br/data/biblioteca_1617.doc  
 
AGGIO, Camilo. Campanhas Online: o percurso de formação das questões, 
problemas e configurações a partir da literatura produzida entre 1992 e 
2009. Opin. Publica,  Campinas,  v. 16,  n. 2, Nov.  2010 .  
 
Ramón Andrés Feenstra. (2011).  Democracia Monitorada: Internet e o 
potencial do jornalismo cidadão. Trabalho apresentando ao Grupo de 
Trabalho “Internet e Política” do IV Encontro da Compolítica, na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 13 a 15 de abril de 
2011. Disponível em: http://www.compolitica.org/home/wp-
content/uploads/2011/03/Ram%C3%B3n-Feenstra-e-Diln%C3%A9ia-
Tavares-do-Couto.pdf 
  

 
- Internet. elites políticas e 

eleições 

BRAGA, Sérgio. ; NICOLAS, M. A. . O que a internet agrega às eleições? Um 
balanço inicial do uso da internet pelos candidatos aos governos estaduais e 
ao senado federal na eleições brasileiras de outubro de 2010 [disponível em: 
http://www.waporbh.ufmg.br/pt/abstracts-list.php?area=6]. In: IV 
Congresso da WAPOR/World Association for Public Opinion Research, 2011, 
Belo Horizonte. Anais do IV Congresso da Wapor, 2011.  
 
CERVI, Emerson Urizzi ; MASSUCHIN, Michele G. . O uso do twitter nas 
eleições de 2010: o microblog nas campanhas dos principais candidatos ao 

http://www.compos.org.br/data/biblioteca_1617.doc
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governo do Paraná. Contemporanea (UFBA. Online), v. 9, p. 174-189, 2011. 
 
AGGIO, Camilo.  As campanhas políticas no Twitter: Uma análise do padrão 
de comunicação política dos três principais candidatos à presidência do 
Brasil em 2010. IV Encontro da Compolítica UERJ 2011.  
http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2011/03/AGGIO-
Camilo.pdf.   
 
CERVI, Emerson Urizzi ; ENGELBRECHT, Camila W. ; BRONOSKI, Bruna ; 
GODOY, Eduardo ; VERNER, Afonso . A candidatura de Marina Silva e o uso 
de weblog e microblog nas eleições de 2010. In: XII Intercom Sul, 2011, 
Londrina. Anais do XII Intercom Sul. Londrina : Intercom, 2011. v. 1. p. 1-1. 
Disponível em:  
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2011/resumos/R25-0654-
1.pdf  

 

- Novas tecnologias, 
representação e participação 

 

 BRAGA, S. S. (2011). Novas tecnologias, representação e participação: um 
balanço da literatura recente. Texto digitado. 
 
Textos estrangeiros a serem indicados como bibliografia complementar. 
 
 
 

 
- Quão deliberativas são as 

discussões em rede? 

 MAIA, R. C. M.; GOMES, W.; MARQUES, F. P. J. A. (2011). Internet e 
participação política no Brasil.  Porto Alegre: Sulina, Cap. 7 “Quão 
deliberativas são as discussões na rede? Um modelo de apreensão da 
deliberação online” (Rafael Cardoso Sampaio), p. 197-229. 
 
SAMPAIO, R.C. ; MAIA, R. C. M. ; MARQUES, F. P. J. A. . Participação e 
deliberação na internet: Um estudo de caso do Orçamento Participativo 
Digital de Belo Horizonte. Opinião Pública (UNICAMP. Impresso), v. 16, p. 
446-477, 2010. Link:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
62762010000200007&lng=en&nrm=iso  
 

 
- Processos deliberativos nas 

redes sociais 

 MAIA, R. C. M.; GOMES, W.; MARQUES, F. P. J. A. (2011). Internet e 
participação política no Brasil.  Porto Alegre: Sulina, Cap. 8) Lutas por 
reconhecimento dos surdos e conversação política no Orkut: quando temas 
sensíveis definem a trajetória das discussões (Regiane Garcez), p. 231-256. 
 
PENTEADO, C. L. C. ; ARAUJO, R. P. A. ; SANTOS, M. B. P. . Informação e 
contra-informação: o papel dos blogs no debate político das eleições 
presidências de 2010. In: IV Congresso Latino Amaricano de Opinião Pública 
da Wapor, 2011, Belo Horizonte. Anais do IV Congresso Latino Americano de 
Opinião Pública da Wapor. Belo Horizonte, 2011. 
 
SANTOS, M. B. P. ; PENTEADO, C. L. C. ; ARAUJO, R. P. A. . Internet, cidadania 
e esfera pública: um estudo comparativo dos Ministérios da Cultura do 
Brasil, Argentina e França. In: IV Encontro da Compolítica, 2011, Rio de 
Janeiro. Anais do IV Encontro da Compolítica. Rio de Janeiro, 2011. 
 
PENTEADO, C. L. C. ; FORTUNATO, I. . Influência da mídia em políticas 
públicas: um campo exploratório. In: IV Encontro da Compolítica, 2011, Rio 
de Janeiro. Anais do IV Encontro da Compolítica. Rio de Janeiro, 2011. 
 

 
- Internet e ação coletiva 

 

 MAIA, R. C. M.; GOMES, W.; MARQUES, F. P. J. A. (2011). Internet e 
participação política no Brasil.  Porto Alegre: Sulina, Cap. 9) “Internet e 
movimento ambientalista: estratégias para a sustentação de debates na 
esfera pública”, p. 257-292. 
 
PEREIRA, M. A. . Internet e mobilização política - os movimentos sociais na 
era digital. In: IV ENCONTRO DA COMPOLÍTICA, 2011, Rio de Janeiro. Anais 
do IV Encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e 
Política, 2011. http://www.compolitica.org/home/wp-
content/uploads/2011/03/Marcus-Abilio.pdf  
 
Rafael de Paula Aguiar Araújo (PUC-SP) ; Cláudio Luis de Camargo Penteado 
(UFABC) ; Marcelo Burgos Pimentel dos Santos (PUC-SP). (2011).  Sociedade 
civil organizada e novas tecnologias de comunicação e informação: ação 
cidadã e implementação de políticas públicas na cidade de São Paulo. In: 35 

http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2011/03/Marcus-Abilio.pdf
http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2011/03/Marcus-Abilio.pdf
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Encontro Nacional da Anpocs. Disponível em: 
http://www.anpocs.org.br/portal/content/view/9/5/  
 
Lucas Milhomens Fonseca (UFAM). (2011). Entendendo o ciberativismo sem 
terra na nova esfera pública interconectada. In: 35 Encontro Nacional da 
Anpocs. Disponível em: http://www.anpocs.org.br/portal/content/view/9/5/  
 
 

 
- Cultura política e internet 

 
 
 

 
[Entrega do trabalho final]   

 
 
            Avaliação e média final: A principal avaliação será um trabalho de final de curso, de cunho 
empírico, onde os alunos deverão aplicar os conhecimentos obtidos ao longo do curso e produzir um 
estudo baseado predominantemente em fontes de pesquisa coletadas na internet. Além disso, haverá 
uma avaliação intermediária onde o estudante entregará um resumo de seu trabalho final na forma 
de um pequeno projeto de pesquisa.  

Estes trabalhos devem ser escritos em forma de pequenos textos ou “papers”, concisos, bem 
escritos e objetivos, sem circunlóquios desnecessários para a resolução de um problema prático de 
pesquisa formulado ao longo do texto. Caso sejam entregues num formato adequado, todos os 
trabalhos serão reunidos pelo professor em um arquivo em formato pdf. e devolvidos aos alunos após 
o encerramento do curso, devidamente comentados.  
 

O trabalho deverá ser entregue numa cópia impressa e outra em arquivo Word para o e-mail 
do professor (ssbraga@uol.com.br), impreterivelmente no seguinte formato: fonte Garamound 12, 
espaço 1,0 entre linhas, sem folha de rosto em nenhuma hipótese, com nome completo e legível do 
autor ou dos autores, mínimo de 6 e máximo de 15 páginas, incluindo resumo e referências 
bibliográficas que deverão ser reduzidas ao mínimo necessário para o entendimento da argumentação 
do texto.   

Os critérios de avaliação dos trabalhos serão os seguintes, por ordem de importância: 
1) Obediência estrita às regras acima estipuladas; 
2) Originalidade na escolha do tema e uso da bibliografia discutida e indicada em sala de aula. 

Compatibilidade da análise da bibliografia com o tema escolhido do trabalho final; evitar citações 
bibliográficas meramente decorativas, sem aproveitamento ou debate com as idéias do texto citado.   

3) Conteúdo do texto: Desenvolvimento adequado da argumentação e compatibilidade entre 
argumentação e informações ou dados empíricos coletados. Todo o texto deve estar estruturado da 
seguinte forma: a) introdução/justificativa do objeto; b) referencial teórico-metodológico, com 
referências a textos e idéias teóricas que fundamentam a análise; c) análise de eventuais evidências 
empíricas e/ou dos argumentos dos autores examinados; d) conclusões do trabalho realizado, 
redigidas de maneira clara e objetiva de preferência discutindo com teses do trabalho anterior.  

4) Aspectos formais do texto: As provas serão avaliadas tendo em vista a compreensão dos 
textos indicados bem como dos debates travados em sala de aula. O português e a lógica do texto 
também serão avaliados. Notas variam de zero a 100 (cem).  

 
Atenção: Para receber nota máxima, o trabalho deve estar pronto para ser submetido a 

algum periódico das ciências sociais para avaliação a fim de ser publicado. Os casos de cópia de outros 
trabalhos disponíveis na internet serão encaminhados à coordenação do curso para as medidas 
punitivas cabíveis.  
 
 

  


