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OBJETIVO GERAL DO CURSO: O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação objetiva 

formar profissionais críticos, criativos, investigativos, éticos e empreendedores, capacitados a atuar 

em ambientes de informática, no desenvolvimento, análise, implementação, gerenciamento, gestão 

de contratos, modelação e gestão de projetos e soluções apoiadas em tecnologias de informação 

(computador e comunicação), dados e sistemas que abordam processos administrativos e de 

negócios das organizações. 

 

EMENTA: Tecnologia e sociedade; Ciência e trabalho; Informática e sociedade; Impactos sociais 

da tecnologia no emprego, qualificação, saúde e ecologia. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Proporcionar uma reflexão a respeito dos impactos das 

tecnologias sobre a vida das pessoas, sobretudo acarretando novos arranjos sociais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:  
. Apresentar a Sociologia enquanto ciência; 

.  Levantar questões pertinentes às ideologias contemporâneas, bem como suas crises; 

. Proporcionar uma reflexão a respeito das conseqüências das revoluções industriais; 

. Trazer as principais características da cibercultura e da chamada sociedade em rede ou da 

informação; 

. Despertar a crítica sobre a globalização e a ciência; 

. Contribuir para a avaliação dos impactos positivos e negativos da sociedade informática. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
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Horário 
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Conteúdo  

Apresentação do plano de ensino (conteúdos, metodologia e sistema de 

avaliação). 

Sociologia: aspectos introdutórios. Leitura complementar do texto “O 

nascimento do capitalismo e o surgimento da Sociologia” (SCHEEFFER, 

2009). 

Teorias sociológicas clássicas: Marx, Durkheim e Weber. 

Ideologias políticas e pós-modernidade. Leitura complementar do texto 

“Estado, política e sociedade hoje” (SCHEEFFER, 2009). 

Desenvolvimento sustentável: possibilidade ou mito? Leitura 

complementar do texto “Desenvolvimento sustentável e modernidade: 

uma incompatibilidade anunciada” (SCHEEFFER) 

Monitoria seminário. 

Do taylorismo-fordismo à reestruturação produtiva: elementos de 

Sociologia organizacional. 

As revoluções industriais e seus impactos. 

A sociedade em rede e a cibercultura. Entrega da ficha de aproveitamento 

de leitura 1. Texto: A sociedade em rede e a cibercultura: dialogando com 

o pensamento de Manuel Castells e de Pierre Lévy na era das tecnologias 

de comunicação. 

Globalização e sociedade da informação: benefícios e malefícios. 

Atividade de estudo a partir do texto “O processo de globalização e as 

transformações societárias decorrentes (SCHEEFFER, 2009). Leitura 

complementar do texto “Globalização e sociedade da informação: 

perspectivas ético-políticas”. 

Ciência e tecnologia. Atividade de estudo. 

Os mitos da ciência. Leitura complementar do texto “Os mitos da ciência” 

(MARTINS; MARTINS, 1993; MARTINS; MARTINS, 1998; CHAUI, 

2003). 

Monitoria seminário.  

Efeitos e impactos da comunicação em massa/Entrega plano de exposição 

do seminário. 

Seminário. Tema: redes sociais na internet. 

Seminário. Tema: redes sociais na internet. 

Documentário: Amigos virtuais/Discussão das conseqüências da 

sociedade informática. 

Avaliação escrita. 

Exame. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: Aula expositiva dialógica; Estudo de textos; Recursos 

audiovisuais; Recursos de vídeo. 

 

AVALIAÇÃO: Avaliação escrita (40%); Seminário (30%); Ficha de aproveitamento de leitura 

(15%); Realização das atividades de estudo - participação (15%). 

 

Informações importantes:  

. A avaliação escrita versará sobre todo o conteúdo do semestre, sendo considerado material de 

consulta todo material disponibilizado no AAGI; 

. Não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo. No caso da ficha de aproveitamento de 

leitura, deverá ser entregue no início da aula em que o texto será discutido. 
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