
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC  
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO 
ITAJAÍ – CEAVI 

 
 

PLANO DE ENSINO 
 

DEPARTAMENTO: Sistemas de Informação 

 

DISCIPLINA:     Legislação e Ética                                                SIGLA: LET 

 

PROFESSOR:    Carla Moser                                  E-MAIL:  timbo.contab@tpa.com.br 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL:       36h           TEORIA:        36h            PRÁTICA: 

 

CURSO(S): Sistemas de Informação 

 

SEMESTRE/ANO:        II/2013                              PRÉ-REQUISITOS: 

 
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: 

Noções e âmbito do Direito de Informática. Regulação jurídica da informática. Proteção jurídica do 
software. Direito autoral. Internet e seu contexto jurídico. Direito Autoral. Crimes por computador. 
Ética e responsabilidade dos profissionais da tecnologia da informação. 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Discutir sobre os dilemas éticos associados ao exercício da profissão e a legislação relacionada. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

Direcionar o acadêmico a adquirir conhecimentos teóricos e práticos para que este possa:  
 Proporcionar uma contextualização do Direito de Informática através dos tempos e o 
momento atual;  
 Apresentar o conjunto de normas jurídicas vinculadas à Informática; Identificar os crimes de 
informática e a responsabilidade civil correspondente;  
 Reconhecer as condutas éticas esperadas no exercício profissional em Tecnologia da 
informação. 

 



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Data Horário Assunto 

01/08/2013 20:40 às 22:20 

Abertura com apresentação, dinâmica de ensino;  Apresentação do 
plano de ensino; Breve discussão de todos os conteúdos da 
disciplina; Apresentação dos acadêmicos. 

08/08/2013 20:40 às 22:20 Aula expositiva com debates sobre Ética e Moral. 
15/08/2013 20:40 às 22:20 Aula expositiva com debates sobre Ética Profissional e Informática. 

22/08/2013 20:40 às 22:20 
Aula expositiva e dialogada com questões práticas sobre: Noções de 
Direito. 

29/08/2013 20:40 às 22:20 
Aula expositiva e dialogada com questões práticas sobre: Noções de 
Direito. 

05/09/2013 20:40 às 22:20 
Aula expositiva e dialogada com questões práticas sobre: Noções de 
Direito na área de Informática.  

12/09/2013 20:40 às 22:20 Prova 1  (P1) individual sem consulta. 

19/09/2013 20:40 às 22:20 

Aula expositiva e dialogada com questões práticas sobre: Crimes de 
informática (conceito e generalidades). Aula expositiva, dialogada e 
utilização de multimídia, sobre: Legislação brasileira no que diz 
respeito aos crimes de informática e a Lei 12.737/2012 sobre crimes 
na internet. 

26/09/2013 20:40 às 22:20 

Aula expositiva com debates sobre: Lei nº 9.983/2000 (acrescenta 
dispositivos que tratam de condutas referentes a criminalidade de 
informática no Código Penal). 

03/10/2013 20:40 às 22:20 Direito autoral, Lei nº 9.610/1998.  

10/10/2013 20:40 às 22:20 

Aula expositiva, dialogada e utilização de multimídia, sobre: 
Legislação brasileira sobre proteção da propriedade intelectual de 
programa de computador, Lei nº 9.609/1998. Revisão para prova. 
Entrega dos Trabalhos (T1). 

17/10/2013 20:40 às 22:20 Prova 2 (P2) individual sem consulta. 

24/10/2013 20:40 às 22:20 
Aula expositiva com debates sobre: Internet e o direito à 
privacidade. Entrega (L1). 

31/10/2013 20:40 às 22:20 Aula teórica sobre: Documentos eletrônicos (contratos). 

07/11/2013 20:40 às 22:20 
Aula teórica e análise do aprendizado sobre: Identificação digital 
(assinatura e certificado digital). 

14/11/2013 20:40 às 22:20 

Aula expositiva, dialogada e utilização de multimídia, sobre: 
Direitos do consumidor. Responsabilidade Objetiva e Subjetiva em 
Informática. 

21/11/2013 20:40 às 22:20 

Aula expositiva sobre Código de Ética, análise de modelos sugeridos 
e do Projeto de Lei no Senado nº 607/2007, que propõe a 
regulamentação do exercício da profissão de Analista de Sistemas e 
suas correlatas. Revisão para a prova.   

28/11/2013 20:40 às 22:20 Prova 3  (P3) em dupla sem consulta. 
12/12/2013 20:40 às 22:20 Exame 
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

As aulas serão ministradas de forma expositiva, e interativa, com utilização de recursos 
audiovisuais. Ou seja, aulas expositivas sobre o conteúdo em questão, as quais serão seguidas de 
exercícios práticos ou teóricos de fixação. 

A disciplina incentivará a aprendizagem autônoma, onde o aluno assume a responsabilidade 
pelo aprendizado e o professor assume o papel de direcionador dessa postura. A idéia central desse 
método e de que os estudantes deverão tornar-se pensadores críticos para tornar o processo de 
aprendizagem mais dinâmico. O desenvolvimento da auto-iniciativa de descobrimento promoverá o 



crescimento na vida pessoal e profissional. Para tanto terá indicação de leituras como livros ou 
capítulos de livros, reportagens de revistas, informativos, artigos científicos, palestras e viagens de 
estudo,  sempre relacionados com a matéria com debate em sala de aula. 

Temas de conhecimento geral serão discutidos e encaminhados para leitura bem como 
avaliados durante o processo. Serão desenvolvidos exercícios/estudos de caso para a fixação e 
melhor entendimento do conteúdo. 

 
AVALIAÇÃO: 

Prova 1  (P1) individual sem consulta,  com peso 10 (20%), de todo conteúdo repassado em 
sala de aula e leituras complementares sugeridas. 

Prova 2 (P2) individual sem consulta, com peso 10 (25%), de todo conteúdo repassado em 
sala de aula e leituras complementares sugeridas. 

Prova 3  (P3) em dupla sem consulta, peso 10 (20%), de todo conteúdo repassado em sala de 
aula e leituras complementares sugeridas.  

Lista de Exercícios (L1) individuais com consulta, tendo peso 10 (20%), sobre temas do 
Plano de Ensino. 

Trabalhos de pesquisa (T1)  individual com debate sobre o tema entre todos os acadêmicos, 
peso 10 (15%),  sobre temas do Plano de Ensino. 

Total das avaliações: (P1) 2,0 + (P2) 2,5+ (P3) 2,0 + (L1) 2,0 + (T1) 1,5 = 10,0. 
IMPORTANTE: Provas e trabalhos em atraso – solicitação via secretaria 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FERRARI, A.C. Proteção Jurídica de Software: guia prático para programas e webdesigners. 
São Paulo: Novatec, 2003 
LEMOS, R. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro, FGV, 2005. 
ROSA, F. Crimes de informática. 3. ed. São Paulo: Bookseller, 2006. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALBERTIN, A. L. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
ALMEIDA FILHO, J. C. de A.; CASTRO, A. A. Manual de Informática Jurídica e Direito da 
Informática. 
São Paulo: Forense, 2005. 
BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm> Acesso em: 15 jul. 2010. 
_______. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade 
intelectual de programa de computador, sua comercialização no país e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9609.htm> Acesso em: 15 jul. 2010. 
_______. Ministério da Ciência e da Tecnologia. Tecnologia da Informação: a Legislação 
Brasileira. 
4 ed. Brasília: Ministério da Ciência e da Tecnologia, 2003. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE INFORMÁTICA. Artigos. Disponível em: 
<http://www.ibdi.org.br/site/artigos.php> Acesso em: 12 jul. 2010. 
MASIERO, P. C. Ética em computação. São Paulo: EDUSP, 2008. 
NETO, A. V. Comércio eletrônico: direito e segurança. Curitiba: Juruá, 2002. 
VOLPI, M. M. Assinatura digital: aspectos técnicos, práticos e legais. Rio de Janeiro, 2006. 


