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EMENTA:
A disciplina visa oferecer reflexões teóricas sobre os processos de criação nas mídias
dentro da diversidade de suas manifestações. Os percursos de criação serão discutidos
no âmbito do pensamento da complexidade, estabelecendo nexos entre os conceitos de
semiose, rede e a teoria dos sistemas. As redes semióticas apresentam aspectos que
evidenciam os parâmetros sistêmicos evolutivos. São enfatizados diálogos da
comunicação, com as artes, as ciências e com os próprios criadores. A disciplina
proporá uma reflexão teórica, de modo mais específico, sobre as relações entre
processos ditos individuais e em equipe, a expansão do conceito de registros e arquivos
e os diferentes modos de colaboração no contexto do conceito de criação como rede.
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