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EMENTA

Impactos sociais da informática e da automação. A emergência da tecnologia de base científica. A revolução da
tecnologia da informação: história, modelos, atores e locais da revolução. A nova divisão do trabalho e desemprego
tecnológico. Ética profissional.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR
(Geral e Específicos)

GERAL

Promover a reflexão sobre a emergência da tecnologia da informação e seus impactos sobre a sociedade atual.

ESPECÍFICO

Tornar o aluno apto a identificar os impactos sociais da informática e da automação;

Debater sobre a emergência da tecnologia de base científica;

Analisar a revolução da tecnologia da informação, sua história e relação com a sociedade;

Conhecer a nova divisão do trabalho e desemprego tecnológico;

Refletir sobre a ética profissional no era da informação. 

CONTEÚDO PROGRAMATICO

Tecnologia, sociedade e transformações históricas

Informacionalismo, industrialismo, capitalismo e estatismo

A revolução da tecnologia da informação: mudanças de paradigmas culturais e econômicos.



Da revolução industrial  a revolução da tecnologia da informação

Os avanços tecnológicos e os avanços científicos

Os atores sociais da sociedade de informação

Problemas de ordem social, econômica, ambiental e tecnológica

Inovação tecnológica e demanda criativa do ciberespecaço

A sociedade em rede: do indivíduo ao coletivo

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas exposi vo-dialogadas com base em recursos audiovisuais (textos, vídeos, músicas, etc); A vidades de leitura e reflexão

individuais e em grupo, através das quais os alunos irão compartilhar conhecimento. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[X ] Quadro
[X ] Projetor
[X ] Vídeos/DVDs
[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links
[X ] Equipamento de Som
[   ] Laboratório
[X ] Softwares²: ferramentas google
[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O processo avalia vo dar-se-á de modo con nuo envolvendo a vidades de caráter individual e colabora vo por meio de seminários,

fóruns, debates, exercícios escritos de fixação e avaliação, além da produção de ar gos e resenhas. A a vidade de recuperação final

será desenvolvida através de exercício de verificação da aprendizagem baseada em produção textual analí co crí co e reflexiva

envolvendo o conteúdo ministrado.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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OBSERVAÇÕES

Com os avanços na tecnologia da informação aplicadas a educação, nesta unidade curricular, poderão ser uti l izados dados e

materiais disponibil izados de modo on l ine.

1 Para  a  oferta  de discipl inas  na  modal idade à  dis tância , integra l  ou parcia l , des de que não ul trapassem os  l imites  definidos  em

legis lação.



2 Nesse ítem o professor deve especi fi car qua is  softwares  serão traba lhados  em s a la  de aula .

3 Nesse ítem o professor pode especi fi car outras  formas  de recursos  uti l i zadas  que não es tejam ci tada .

4 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações do Art. 10, Incisos I, II,

III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de DisciplinaPlano de Disciplina .

5 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.
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