
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DADOS DA DISCIPLINA 

Tipo de disciplina a propor: ( X ) Normal (   ) Estágio Docência (   ) Tese/Dissertação 

Nome: Humanidades Digitais e Ciências da Informação 
Periodicidade de oferecimento da disciplina: ( X ) Anual (   ) Semestral (   ) Esporádica   
 

CARGA HORÁRIA  

Hora-aula total: 30 Número de créditos total: 2 
Especifique como será distribuída a carga horária da disciplina conforme orientado abaixo: 

Carga horária teórica: 
 (1 crédito = CH 15) 

Carga horária prática:  
(1 crédito = CH 30) 

Carga horária teórico-prática:  
(1 crédito = CH 30) 

2=30   

Alteração de disciplina: ( X ) Não (   ) Sim:  

Nível a ser oferecida: 

(   ) Mestrado (   ) Doutorado ( X ) Mestrado e Doutorado 
Tipo de Disciplina  

Mestrado: ( X ) Eletiva - (   ) Obrigatória Doutorado: ( X ) Eletiva - (   ) Obrigatória 
 

Corpo Docente Responsável  

 
 

Ementa: 

Aborda as bases históricas, teóricas e epistemológicas do surgimento e desenvolvimento das 

Humanidades Digitais, presta-se especial atenção às transformações que a disciplina introduz 

nas pesquisas, disciplinas e inclusive na academia. Amplia o debate em torno dos principais 

conceitos, definições e projetos das Humanidades Digitais. Os temas incluem contrapontos e 

continuidades entre as humanidades tradicionais e digitais; metodologias, ferramentas e 

técnicas utilizadas. Procura-se analisar sob a ótica das Ciências da Informação e sua capacidade 

inter e transdisciplinar, o diálogo que se estabelece entre as tecnologias emergentes e as 

pesquisas no campo das ciências humanas. Se analisa o papel e participação do profissional e 

das instituições de informação, no desenvolvimento das pesquisas e projetos que sobre, e desde 

as Humanidades Digitais vem ganhando destaque na comunidade científica.  
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  

Mestrado: Gestão da Informação 
Doutorado: Gestão da Informação 
 

METODOLOGIA  

Aulas expositivo-dialógicas. Debates em classe através dos métodos de ensino de, “Aula 

Invertida ou flipped classroom: onde o discente assume uma postura mais ativa, 

desenvolve projetos e, com isto, cria oportunidades para a construção de 

conhecimento[...]” (VALENTE, 2014); e da “Aprendizagem Baseada em Problemas ou 

ABP: que tem como base de inspiração, os princípios da escola ativa, do método 

científico, de um ensino integrado e integrador dos conteúdos [...]” (PEIXOTO et al, 

2006). 
 

FORMA DE AVALIAÇÃO  

Haverá durante a disciplina a avaliação permanente dos discentes, através da participação  nos 

debates em sala de aula, assim como, a elaboração de um artigo  individual, a ser entregue um 

mês após concluída a disciplina, e onde o discente, deverá demonstrar conhecimento e domínio 

dos conteúdos e fontes trabalhados durante a disciplina. Espera-se que os discentes 

desenvolvam o senso crítico no que diz respeito a temas atrelados às humanidades digitais e  

que realizem exercícios práticos fazendo uso das tecnologias comuns na pesquisa de 



 

 

humanidades digitais. 
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JUSTIFICATIVA DO DOCENTE PARA A OFERTA DA DISCIPLINA 

As Humanidades Digitais, conhecidas também pelos termos “Recursos 

Digitais para as Humanidades, Cômputo para as Humanidades, Cômputo nas 

Humanidades, Informática Digital e Cultural ou Informática para as Humanidades” 

(RUSSELL, 2011, p. 3) constituem-se como um campo interdisciplinar que tenta 

compreender a relação e impacto das Tecnologias Computacionais no desenvolvimento 

de pesquisas na área das Ciências Humanísticas. Nos últimos anos, as pesquisas sobre 

esta temática vêm ocupando um espaço cada vez mais importante no meio acadêmico, 

principalmente pelas possibilidades que apresenta, no que diz respeito ao 

desenvolvimento das pesquisas nas ciências humanísticas 2.0 e o impacto que o uso das 

tecnologias computacionais tem causado nelas. 

Num cenário avanços tecnológicos contínuos e que influenciam na forma em 

como nos relacionamos, (re)criamos, (re)usamos e consumimos informação, resulta de 

suma importância a criação, desenvolvimento e uso de ferramentas tecnológicas que 

facilitem a coleta, estruturação, processamento, preservação e disseminação de dados 

atrelados aos estudos nas áreas das ciências humanas e sociais, possibilitando assim, 

uma melhor compreensão da evolução histórico, social e cultural da humanidade. 

Sendo assim, precisamos promover sob a ótica das Ciência da Informação, o 

debate em torno da elaboração e desenvolvimento de metodologias que permitam 

ampliar as pesquisas para melhor compreender o  impacto do uso das tecnologias 

digitais, no desenvolvimento de pesquisas nas ciências humanas e sociais. Assim como, 

analisar o papel que ocupa o profissional da informação como colaborador e 

protagonista no desenvolvimento de pesquisas que envolvam as Humanidades Digitais, 

principalmente, no desdobramento de projetos que facilitem o acesso, análise, uso, 

disseminação e preservação de fontes de informação humanistas, bem como, a criação 

de espaços comuns para debates, aprendizagem, pesquisa, compartilhamento, 

compromisso intelectual, experimentação e divulgação cultural, acadêmica, política e 

social. 

Data: 30/05/2018. 

 

 

Assinatura do Docente  

Responsável pela disciplina 
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