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Ficha 2 (variável) 

 

 

Disciplina: Semiótica e Cultura Código: TPC028 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ 

*C.H.EaD 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão 
(PD): 30 

Laboratório (LB): 
00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica (EFP): 

Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 
 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

A comunicação humana. Semiótica Peirceana. Arte como elemento de construção sígnica da cultura. A cultura e as 
construções ideológicas dominantes. 
 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
Evolução das correntes linguísticas. Teoria da Informação. Linguagem verbal e não verbal. Funções da linguagem. 
Semiótica Peirceana: A concepção triádica do signo. O signo e suas categorias. Níveis de leitura.  Leitura de imagens 
do cotidiano e de obras de arte. 
Construções ideológicas dominantes e a cultura. 
 
UNIDADE 1  
Comunicação- Informação-Significação. 
Carga horária de atividade síncrona: 2 horas 
Conteúdos: Apresentação da disciplina, metodologia, avaliação e bibliografia básica.  
Informação, Comunicação/Significação. 
Teoria da Informação: Conceitos básicos: Informação, mensagem, repertório, audiência.  Informação X Comunicação. 
Exemplificação com a utilização de imagens. 
 
Evolução das Correntes Linguísticas exemplificando a compreensão de texto dentro de cada uma delas. 
Carga horária de atividade síncrona: 2 horas 
Carga horária de atividade assíncrona: 3 horas 
Conteúdos: Bases para a leitura. 
Exercícios de leitura de poesia concreta. 
AVALIAÇÃO ATIVIDADE 1: Leitura do conto Feliz Aniversário, de Clarice Lispector. Propor uma leitura em grupo para 
o conto. Valor 10. 
 

 
UNIDADE 1  
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Total: 7 horas 
1 avaliação com valor 10. 
 

 
UNIDADE 2 – Linguagem verbal e não verbal. 
Carga horária de atividade síncrona: 2 horas 
Carga horária de atividade assíncrona: 3 horas 
Conteúdos: O uso da linguagem não verbal na publicidade e propaganda.  
Observação de imagens publicitárias. 
Observação de ilustração literária: Livro Os três astronautas. 
Ilustração na literatura infantil. 
AVALIAÇÃO ATIVIDADE 2: Criação de uma imagem que sintetize o texto Encontro de Princesas e enviar para o  

e-mail Joelma.estevam@gmail.com 

Valor 15. 
 

UNIDADE 2 
Total: 5 horas 
1 avaliação com valor 20. 

 
 
UNIDADE 3 – Semiótica: Conceitos. 
Carga horária de atividade síncrona: 4 horas 
Carga horária de atividade assíncrona: 6 horas 
 
Conteúdos: Signo. Ícone, índice, símbolo. Categorias do pensamento. Leitura de mensagem publicitária. 
 
Atividades 

• Ler o texto RIBEIRO, E. (2010). Um estudo sobre o símbolo, com base na semiótica de Peirce. Estudos 

Semióticos, 6(1), 46-53. https://doi.org/10.11606/issn.1980-4016.esse.2010.49258 

• Fazer pesquisa de imagem/mensagem publicitária.  

• Fazer pesquisa de obras de arte. 

AVALIAÇÃO 3: Valor 20. 
Em grupo de, no máximo 4 estudantes, elaborar uma leitura semiótica possível para a mensagem publicitária escolhida 

de acordo com o roteiro proposto e apresentar na aula seguinte. 

AVALIAÇÃO 4: Valor 25 
Elaborar uma leitura semiótica possível para a obra de arte escolhida de acordo com o roteiro proposto e enviar o 
trabalho o trabalho escrito para Joelma.estevam@gmail.com 
 

UNIDADE 3 

Total: 10 horas 

Duas avaliações, uma com valor 20 e outra 25 pontos. 

 

 
UNIDADE  4 – Semiótica e Cultura 
Carga horária de atividade síncrona: 2 horas 
Carga horária de atividades assíncronas: 6 horas. 
Conteúdos: Cultura e as construções hegemônicas dominantes. 

mailto:Joelma.estevam@gmail.com
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Construções culturais reforçadas por imagens publicitárias. Relação das imagens do cotidiano e/ou imagens 
publicitárias e a sua relação com as crianças (erotização), mulheres (donas de casa) e negros (racismo x beleza). 
AVALIAÇÃO 5: Em grupos de quatro estudantes, pesquisar a construção da imagem de setores da sociedade 
considerados minorias: Mulheres, negros, gays, idosos, crianças, deficientes,...elaborar um texto crítico acerca da 
imagem entre 25 e 50 linhas. 
. 

UNIDADE 4 

Total: 8 horas 

Uma avaliação com valor 25. 
 

EXAME FINAL: 2 horas síncronas. 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Proporcionar ao estudante uma introdução à semiótica peirceana, criando bases para futuras análises e produções 

artísticas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Compreender os conceitos básicos da Semiótica Peirceana. 

Desenvolver a observação e a capacidade de análise. 

Realizar leituras de imagens do cotidiano e de obras de arte. 

Perceber a arte como um elemento da construção sígnica da cultura. 

Compreender o uso da cultura como uma estratégia de domínio de uma classe dominante sobra as outras. 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas. 
 
 
Para as atividades síncronas será utilizado a plataforma TEAMS. 
Os encontros virtuais serão realizados nos dias 03, 10, 17 e 24/11; 01 e 08/12 e 15/12 exame final, terças-feiras às 
19h00.  
Nas aulas remotas ocorrerão: 
- Exposições teóricas com apoio de slides elaborados em Power Point (o material de cada aula, será encaminhado aos 
e-mails dos estudantes antes das aulas, para que possam acompanhar de forma mais produtivas os encontros, bem 
como trazer dúvidas que porventura venham a surgir). 
- Esclarecimento das possíveis dúvidas. 
- Atribuição das atividades domiciliares. 
 
Para as atividades assíncronas, será elaborado um material no qual constarão os trabalhos a serem realizados, as 
fontes a serem pesquisadas (quando o material não estiver disponível de forma online, será enviado digitalizado aos 
e-mails dos estudantes) e as orientações a serem seguidas, inclusive em relação às datas de entrega. A professora 
também definirá horários durante a semana para esclarecimentos que se fizerem necessários, além de estar disponível 
através do e-mail. 
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Vagas: 45 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A avaliação será realizada a partir dos cinco trabalhos solicitados e que deverão ser entregues nas seguintes datas 
com os seguintes pesos: 
Trabalho 1: Valor 10 
Trabalho 2: Valor 20 
Trabalho 3: Valor 20 
Trabalho 4: Valor 25 
Trabalho 5: Valor 25 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

ESTEVAM, J. Z. Arte, Tecnologia e Poder. In: Arte, museu, educação: Uma integração necessária na superação das 

tecnologias de controle social. 2012. 287f. Tese (Doutorado em Tecnologia) – Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Curitiba, 2012. Disponível em PDF. 

RIBEIRO, E. (2010). Um estudo sobre o símbolo, com base na semiótica de Peirce. Estudos Semióticos, 6(1), 46-53. 

https://doi.org/10.11606/issn.1980-4016.esse.2010.49258. Disponível em PDF. 

SANTAELLA, L. O que é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1990. Disponível em PDF. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

ECO, U.; CARMI, E. Os três astronautas. São Paulo: Ática, 2002. 
LISPECTOR, C. Laços de família. São Paulo: Rocco, 1998. 
MARQUES, M. B. S. Semiótica e contexto. Conexão, Comunicação e Cultura, vol. 4, 147-166. Disponível em: 
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao/article/view/109. 
MONTEIRO, S. D. Semiótica peirceana e a questão da informação e do conhecimento. Enc. Bibli: R. Eletr. 
Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, 2° número esp., 2º sem. 2006. Disponível em PDF.  
SANTAELLA, L. Memória e perspectivas da semiótica no BrasilIntexto, Porto Alegre, UFRGS, n. 37, p. 22-33, 
set/dez. 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.19132/1807-8583201637.22-33 
SITE: 
Itaucultural.org.br 

 
 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 

https://doi.org/10.11606/issn.1980-4016.esse.2010.49258
http://dx.doi.org/10.19132/1807-8583201637.22-33
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