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Nome do Componente Curricular em português:

Informática e Sociedade

Nome do Componente Curricular em inglês:

Informatics and Society

Código:

BCC503

Nome e sigla do departamento:

Departamento de Computação (DECOM)

Unidade acadêmica:

ICEB

Nome do docente:

Amanda Sávio Nascimento e Silva

Carga horária semestral:

30 horas

Carga horária semanal teórica:

2 horas/aula

Carga horária semanal prática:

0 horas/aula

Data de aprovação na assembleia departamental:

           /            /                   

Ementa:

O profissional de informática; ética e o profissional de informática; impactos do uso de computadores na 

sociedade: aspectos sociais, aspectos econômicos; o mundo em rede; desemprego e informatização; a revolução

da informação e o futuro.

Conteúdo Programático:

• Ética

• Introdução à ética

• Relações entre ética e o desenvolvimento técnico-científico

• Ética e profissão: estudos de casos

• Ética pessoal, profissional e pública na área da informática

• Dilemas éticos do profissional da informática

• O mundo em rede

• Privacidade, vírus, hacking, uso da internet, direitos autorais, entre outros

• O profissional

• O aluno e o profissional de informática

• Responsabilidade social.

• O profissional e o mercado de trabalho

• Trabalho e relações humanas

• O empreendedorismo como opção do profissional da informática

• Legislação: política nacional e tendências atuais referentes à regulamentação da profissão

• A revolução da informação

• Passado

• Futuro

Objetivos:

Fornecer ao aluno recursos teóricos para uma compreensão mais ampla das aplicações das novas

tecnologias, permitindo que ele reflita, avalie e entenda os impactos sociais de sua aplicação.

Discutir aspectos éticos relacionados ao profissional de Computação.
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Metodologia: 
 Aulas expositivas sobre o conteúdo programático: uso de ferramentas síncronas (web 

conferências) e assíncronas (com recursos de vídeos, textos e áudios). 
 Estudos Dirigidos: atividades individuais e em grupo. Serão utilizadas ferramentas 

assíncronas e disponibilizados materiais complementares referentes ao conteúdo 
programático, tais como: vídeos, artigos científicos e reportagens de interesse. Após essas 
atividades, os discentes irão realizar discussões e/ou elaborar resumos sobre os conteúdos.

 Frequência: será computada a frequência mediante a entrega de uma atividade e/ou resumo 
referente ao conteúdo ministrado em cada aula.

 Trabalho Prático: atividade em grupo a ser realizada assincronamente e apresentada 
durante o horário da aula. Se necessário, os grupos poderão gravar vídeos com suas 
apresentações.

 Prova e Exame Especial: serão online e no horário regular da disciplina, nas datas indicadas 
no cronograma a seguir.

Atividades de avaliação: As atividades de avaliação consistem, essencialmente, de estudos 
orientados e resumos teóricos individuais,  um trabalho prático em grupo, participação em discussões 
e uma prova. A seguir, a distribuição das notas: 

Estudos orientados e Sumarização (EO): 30,0 pontos 

Trabalho (T1): 30,0 pontos

Participação em discussões (de forma síncrona / assíncrona) (PD): 20,0 pontos

Prova (P): 20,0 pontos

Nota Final= 0.1 * (EO + T1 + PD + RF)

Exame Especial (Total ou Parcial) – Segundo as normas da UFOP (Resolução CEPE Nº 2.880.)
Cronograma:

Aulas Datas das Provas Conteúdos

1-2 Apresentação da disciplina

3-4 Postura profissional e acadêmica dentro da universidade

5-6 Postura profissional no ambiente de mercado

6-8 Evolução e revolução da informação

9-10 Impactos do uso de computadores na sociedade: aspectos sociais,

aspectos econômicos

11-12 O mundo em rede

13-14 Educação e Informatização, caso brasileiro

15-16 Emprego, desemprego e Informatização

17-18 Ética e o profissional de informática

19-20 Apresentação de trabalhos

21-22 Apresentação de trabalhos

23-24 Estudo de artigos atuais sobre o tema

25-26 Estudo de artigos atuais sobre o tema

27-28 O que está por vir: tecnologia e impacto na sociedade futura

29-30  05 de Outubro Entregáveis Trabalho Prático

31-32       Apresentação de trabalhos 

33-34       12 / 14  Outubro Prova

35-36  19 / 21 Outubro        Exame Especial
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