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● Há muitas abordagens possíveis para uma disciplina sobre Mídias Sociais, dado a
interdisciplinaridade e complexidade do tema;

● Pode-se ressaltar algumas grandes áreas envolvidas e seus principais interesses:

– Marketing: 

● estratégias de promoção de ideias, serviços, produtos, ampliando potencial de venda;

– Comunicação:

● possibilidades de interação e produção de comunicação a partir de várias estratégias
e entendimentos do que é comunicação;

– Tecnologia:

● Protocolos, linguagens de programação, dispositivos móveis, bancos de dados e
soluções para um tipo de interação em rede;

– Economia/Administração:

● O trabalho em rede, a produção imaterial, novas formas de produção e circulação da
informação estratégica;

– Sociologia/Psicologia:

● Possibilidades e novos padrões de relacionamento entre pessoas, comportamento,
formas de apropriação;

Foco da disciplina



  

Foco da disciplina

Qual o foco de um curso de Gestão da Informação?

Se temos um campo próprio e ao mesmo tempo 
interdisciplinar de atuação, como olhar para as mídias

sociais de maneira a fazer sentido com a proposta da GI?



  

Foco da disciplina

● O que interessa para a GI são os fenômenos informacionais, logo
humanos, relacionados a essas mídias;

● Cabem aqui perguntas do tipo:

– Que informações são produzidas nessas mídias;

– Como são produzidas: por quem, como, quando, onde, com quem;

– Como entender e utilizar de forma estratégica as mídias sociais como
fontes de informação: tanto para entender o que já existe ali quando
para produzir novas informações;

– Como mapear, organizar e tratar essas informações;

– Que tipos de produtos e serviços informacionais podem ser gerados a
partir delas;

–  Como avaliar estratégias e entender que fenômenos relacionais se
passam nesses espaços;

– Como analisar essas informações de maneira crítica, entender seus
pressupostos e gerar novos conhecimentos.



  

Foco da disciplina

● O que não faremos nessa disciplina:

– Não vamos montar um plano de marketing para usar as
mídias sociais como meio de promoção de um produto,
serviço ou ideia;

– Não vamos tentar induzir pessoas a replicarem um
conteúdo específico e criar um “viral”;

– Não vamos discutir como você “deve” se comunicar em
cada mídia para obter o máximo “proveito” desse espaço;

– Não vamos focar em funcionalidades técnicas.



  

Foco da disciplina

● O que faremos nessa disciplina:

– Vamos discutir a ideia e o conceito de rede, sua história,
suas múltiplas aplicações e usos contemporâneos;

– Vamos discutir as principais vertentes teóricas que ajudam a
entender o fenômeno atual das mídias sociais:

● Inteligência coletiva, trabalho imaterial e neoliberalismo;
– Vamos discutir a perspectiva analítica das redes sociais:

● Análise estrutural e dinâmica das redes: teorias de
análise, métricas e indicadores, formas de visualização.

– Vamos discutir as principais mídias sociais da atualidade e
suas formas de uso.



  

Avaliação

30% - resenhas de textos/estudo de caso

40% - projeto prático – projeto aplicado de gestão da
informação para mídias sociais para uma organização

30% - avaliações P1 e P2



  

Estudos de caso
Wikipedia

Google

Amazon

Uber

Waze

Booking.com

AirBnB

Facebook

Twitter

WhatsUp

Netflix

Spotfy

Mercado livre

Estrutura da apresentação de estudo de caso:

1. Modelo de negócio: como essa empresa/serviço gera valor;
2. Algoritmo: como gere e organiza os dados/informação;
3. Impacto na sociedade e o que mudou com sua existência?
4. Valor da empresa na bolsa
5. Quantos empregados? Quantos TI?
6. Serviços oferecidos
7. Que características de mídia social possui? Como envolve
seus usuários? E o que os permite fazer em conjunto?
8. 3 estudos de referência
9. inovações produzidas
10. O que é útil para a GI?



  

Vídeos de referência
● http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/informatica-e-educacao-era-da-informacao 

● http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/informatica-e-educacao-era-do-conhecimento 

Vamos para a outra apresentação... entrando na introdução a disciplina.

http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/informatica-e-educacao-era-da-informacao
http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/informatica-e-educacao-era-do-conhecimento


  

Mídias sociais
● As "ferramentas de mídias sociais" são sistemas projetados para possibilitar

a interação social a partir do compartilhamento e da criação colaborativa
de informação nos mais diversos formatos. Eles possibilitaram a publicação
de conteúdos por qualquer pessoa, baixando a praticamente zero o custo
de produção e distribuição ao longtail - antes esta atividade se restringia a
grandes grupos econômicos.

●  Esta interação e a maneira na qual a informação é apresentada dependem
nas várias perspectivas da pessoa que compartilhou o conteúdo, visto que
este é parte de sua história e entendimento de mundo.

● um grupo de aplicações para Internet construídas com base nos
fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0, e que permitem a
criação e troca de Conteúdo Gerado pelo Utilizador (UCG).Mídias sociais
podem ter diferentes formatos como blogs, compartilhamento de fotos,
videologs, scrapbooks, e-mail, mensagens instantâneas, compartilhamento
de músicas, crowdsourcing, VoIP, entre outros.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdias_sociais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdias_sociais


  

Mudanças tecnológicas AJAX: ampliação do nível de interação

● O surgimento de novas tecnologias para desenvolvimento
de aplicações permitiu um salto de qualidade e
interatividade no uso da web extremamente significativo;

● Foi somente a partir desse momento, em torno do início
dos anos 2000, que surgiram aplicações com
características de mídias sociais:

– É imprescindível para um mídia ser considerada social
ela permitir interação entre seus usuários;

– As possibilidades de criação de diferentes tipos de
interação e as maneiras de utilizá-las criaram uma
diversidade de aplicações tais quais conhecemos hoje.

● Essas tecnologias de base das mídias sociais são
conhecidas pela sigla AJAX. 



  

Evolução da Web



  

Mudanças tecnológicas AJAX: ampliação do nível de
interação



  

Paradigma de uso



  

Memes da web 2.0



  

Tipos de ferramentas a partir de
mídias sociais

● Wikis
● Flickr
● Youtube
● Twitter
● Facebook
● Blogs
● Social bookmarking
● Rss
● Mensagens instantâneas 



  



  

Mudanças na Arquitetura de Serviços e Produtos
em Tempo Real: as mídias sociais como fontes



  

Desdobramentos da web 2.0 
Há 8 consequências informacionais e tecnológicas fundamentais das mídias sociais
por consequência da própria web 2.0. 



  

Desdobramentos da web 2.0 
Há 8 consequências informacionais e tecnológicas fundamentais das mídias sociais
por consequência da própria web 2.0. 



  

Atividade
Ler o artigo “O que é web 2.0” disponível na página da disciplina.
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