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PLANO DE ENSINO (2020.1) 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: CIN 7926 – Informação e Cultura Popular   
(  ) Obrigatória     ( x  ) Optativa 
Carga Horária: 72h/a.sem.– 4 h/a.semanais  

Carga horária síncrona: 10h/a.sem 
Carga horária assíncrona: 62h/a.sem 
Horário/Local: 4ª 18h30min  às 22h 
Ministrante: Profa Ana Claudia Perpétuo de Oliveira e Ilson Wilmar Rodrigues      
 e-mail: anacpo72@gmail.com   e ilson.wilmar@ufsc.br  
 
2 EMENTA:  
Cultura Popular e Folclore no Brasil. Conceito e Historicidade. Estudo da pluralidade das 

tradições culturais de grupos sociais populares e étnicos da sociedade brasileira. 

Desenvolvimento de uma reflexão sobre a pesquisa em cultura popular através da utilização da 

História Oral. 

3 OBJETIVOS 
3.1 Geral: Conhecer os fenômenos da cultura popular e de temáticas específicas do 
folclore por meio da história oral, da observação direta, coleta de dados e análise de 
materiais bibliográficos. 
 
3.2 Específicos: 
3.2.1 Compreender as proximidades e distanciamentos entre folclore e cultura popular; 
3.2.2 Conhecer o conceito de história oral; 
3.2.3 Identificar a diversidade das culturas no Brasil; 
3.2.4 Realizar investigações e discussões através de pesquisas de campo; 
3.2.5 Aplicar a metodologia de história oral. 

 
4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
4.1 História Oral: Discussões conceituais 

4.1.1 As etapas da História Oral: entrevista, execução e transcrição.  

 

4.2 Culturas no Brasil 

4.2.1 Conceito de Folclore e Cultura Popular: em busca de uma definição;  

4.2.2 As influências socializadoras da cultura popular; 

4.2.3 Diversidades culturais no Brasil; 

4.2.4 Tradições locais. 
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4.3 Introdução a pesquisa de campo em comunidades tradicionais populares  

4.3.1 Pesquisa de campo; 

4.3.2 Métodos e técnicas. 

 
5 METODOLOGIA 
Para as 10 horas de aulas síncronas será utilizado o sistema de conferência via web 
utilizada pelo Moodle, o BigBlueButton, e os dias dos encontros previamente 
estabelecidos no cronograma. As aulas síncronas e assíncronas irão ocorrer no horário 
de aula registrado no CAGR no semestre 2020/1. 
As 62 horas de aulas assíncronas serão divididas em postagens de vídeo-aulas 
(gravadas com auxílio da OCam e de câmera GoPro particular), postagens de slides e 
textos e indicação de leitura. As postagens serão realizadas sempre nas tardes de 
quarta-feira, pouco antes do horário das aulas para o semestre de 2020/1 e, como nas 
aulas síncronas, o professor estará disponível durante o período de aula para 
atendimento ou esclarecimento de dúvidas, bem como, em horário previamente 
determinado como consta no item 7. Qualquer reformulação nos horários de 
atendimento serão feitas comunicações via Moodle. 
Para a frequência, utilizar os critérios abaixo, também mencionados em cronograma: 
Presença virtual nos “encontros” no caso das aulas síncronas e postagem no Moodle 
de respostas para perguntas propostas em cada encontro de aula assíncrona. A 
postagem pode ser realizada até a aula seguinte. 
 
Nota sobre as aulas: 
As aulas estão protegidas pelo direito autoral. Baixar, reproduzir, compartilhar, 
comunicar ao público, transcrever, transmitir, entre outros, o conteúdo das aulas ou de 
qualquer material didático pedagógico só é possível com prévia autorização. 
Respeite a privacidade e os direitos de imagem tanto dos docentes quanto dos 
colegas. Não compartilhe prints, fotos, etc., sem a permissão explícita de todos os 
participantes.  
O(a) estudante que desrespeitar esta determinação estará sujeito(a) a sanções 
disciplinares previstas no Capítulo VIII, Seção I, da Resolução 017/Tradições 
locais.CUn/1997. 
 
6 AVALIAÇÃO 
A média semestral (MS) será calculada da seguinte maneira:  
 
MS = (A1+A2)/2     (Sendo A1, A2 - Primeira e segunda avaliação)  
 
O aluno que obtiver a MS entre 3,0 e 5,5 e tiver frequência suficiente  poderá, ao final 
do semestre, realizar uma avaliação de recuperação. Neste caso a nota da média final 
(MF) será: 
 
MF= (MS + REC)/2    (Sendo REC - nota da recuperação) 
 
A1 - Questionário no Moodle 
A2 - Questionário no Moodle 
 
7 ATENDIMENTO 

Atendimento via Moodle ou e-mail. 
Horário regular das aulas: todas as quartas das 18h30min às 22h (mesmo quando as 
aulas forem assíncronas)  



Atendimento extra: terça-feira das 18h30min às 20h30min 
8 CRONOGRAMA  

 
Notas:  
- O cronograma de aulas é um plano e que poderá ser alterado se necessário. Caso 
exista alteração no cronograma, o aluno será avisado com atecedência pelo Moodle. 
 

Data Interação 
Conteúdo Estratégia de ensino 

Aferição de 
frequencia 

04/03* Presencial - Apresentação 
e discussão da 
disciplina e dos 
temas que 
serão tratados - Exposição oral  

Chamada em 
sala de aula 

11/03* Presencial - Conceito de 
Cultura  - Exposição oral  

Chamada em 
sala de aula 

02/09 Síncrona  

18h30min 

às 

20h10min 

Assíncrona  

20h30min 

às 22h 

- Apresentação 
do plano de 
ensino 
- Dinâmica do 
semestre para as 
aulas síncronas 
e assíncronas 
- Atividades que 
validam 
presença 
-Conceito de 
Folclore e 
Cultura Popular: 
em busca de 
uma definição 

- Encontro via 

BigBlueButton no 

Moodle  para boas 

vindas e explanação 

do semestre e 

acolhimento de 

possíveis dúvidas 

 

- Postagem de  texto 

no Moodle com uma 

questão para interação 

com o mesmo que 

valida presença  

Participação na 
webconferência 
 
ou 
 
Postagem no 
Moodle da 
resposta à 
questão 
proposta na 
videoaula (pode 
ser realizada 
durante a 
semana, com 
postagem até 
aula posterior) 

09/09 Assíncrona  

18h30min 

às 22h 
- Conceito de 
Folclore e 
Cultura Popular: 
em busca de 
uma definição; 

- Postagem de 

videoaula texto no 

Moodle com uma 

questão para interação 

com o mesmo que 

valida presença  

Postagem no 
Moodle da 
resposta à 
questão 
proposta na 
videoaula (pode 
ser realizada 
durante a 
semana, com 
postagem até 
aula posterior) 

16/09 Assíncrona  

18h30min 

às 22h 

- As influências 
socializadoras da 
cultura popular 

- Postagem no Moodle 

de vídeo de entrevista 

sobre cultura popular 

com uma questão para 

interação interação 

Postagem no 
Moodle da 
resposta à 
questão 
proposta sobre 
a entrevista 
(pode ser 



que valida presença  

 

realizada 
durante a 
semana, até 
aula posterior) 

23/09 Assíncrona  

18h30min 

às 22h 
- As influências 
socializadoras da 
cultura popular 

 

 

- Postagem no Moodle 

de videoaula sobre 

conteúdo e texto no 

Moodle com uma 

questão para interação 

com o mesmo que 

valida presença  

Postagem no 
Moodle da 
resposta à 
questão 
proposta na 
videoaula (pode 
ser realizada 
durante a 
semana, com 
postagem até 
aula posterior) 

30/09 Assíncrona  

18h30min 

às 22h -Diversidades 
culturais no 
Brasil; 
 

- Postagem de 

videoaula sobre 

conteúdo e texto no 

Moodle com uma 

questão para interação 

com o mesmo que 

valida presença 

Postagem no 
Moodle da 
resposta à 
questão 
proposta na 
videoaula (pode 
ser realizada 
durante a 
semana, com 
postagem até 
aula posterior) 

07/10 Síncrona  

18h30min 

às 

20h10min 

Assíncrona  

20h30min 

às 22h 

- 
Esclarecimentos 
de dúvidas sobre 
a disciplina,  
sobre a 
Avaliação 1 
proposta no dia 
21/10 e sobre o 
andamento das 
aulas não 
presenciais 
 
- Diversidades 
culturais no 
Brasil 

- Encontro via 

BigBlueButton no 

Moodle  

 

- Postagem de 

videoaula e  texto no 

Moodle com uma 

questão para interação 

com o mesmo que 

valida presença  

Participação na 
webconferência 
 
ou 
 
Postagem no 
Moodle da 
resposta à 
questão 
proposta na 
videoaula (pode 
ser realizada 
durante a 
semana, com 
postagem até 
aula posterior) 

14/10 Assíncrona  

18h30min 

às 22h -Tradições locais 

- Postagem de 

videoaula no Moodle 

com uma questão para 

interação com o 

mesmo que valida 

presença  

Postagem no 
Moodle da 
resposta à 
questão 
proposta na 
videoula (pode 
ser realizada 
durante a 



semana, com 
postagem até 
aula posterior à 
Avaliação 1) 
 

21/10 Assíncrona  

18h30min 

às 22h 

 AVALIAÇÃO 1  
- Postagem de 
Questionário para 
Avaliação 1 

Atividade 
Questionário no 
Moodle 
 
 

28/10 FERIADO 
 

 
 

04/11 Assíncrona  

18h30min 

às 22h 
-Tradições locais 

  

- Postagem de slides, 

textos e lista de 

exercícios no Moodle 

 

- Entrega de 

atividade pelo 

Moodle 

11/11 Assíncrona  

18h30min 

às 22h 

 
-Tradições 
locais. 
 

- Postagem de slides, 

textos e lista de 

exercícios no Moodle 

- Entrega de 

atividade pelo 

Moodle 

18/11 Assíncrona  

18h30min 

às  22h 

-Tradições 
nacionais e 
internacionais 

- Postagem de slides, 

textos e lista de 

exercícios no Moodle 

- Entrega de 

atividade pelo 

Moodle 

25/11 Assíncrona  

18h30min 

às 22h 

-Tradições 
nacionais e 
internacionais 

- Postagem de slides, 

textos e lista de 

exercícios no Moodle 

- Entrega de 

atividade pelo 

Moodle 

 
 
 

02/11 Assíncrona  

18h30min 

às 22h 

-AVALIAÇÃO 2 
-  Postagem de 
questionário para 
Avaliação 2 

Atividade 

Questionário no 

Moodle 



09/12  

Assíncrona  

18h30min 

às 22h - Tradições 
internacionais 

- Postagem de slides, 

textos e lista de 

exercícios no Moodle  

- Entrega de 

atividade pelo 

Moodle 

 

16/12 Assíncrona  

18h30min 

às 22h 

RECUPERAÇÃO 

- Proposta de 
questionário para 
Recuperação 

 - Atividade 
Questionário 
do Moodle  
 

* Essas semanas são referentes às aulas presenciais realizadas no mês de março 
antes da suspensão das aulas. 
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