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1 IDENTIFICAÇÃO
Disciplina: CIN7202 - 2C - Sociedade da Informação
Carga Horária: 36H, 2 créditos
Oferta: 2ª Fase do Curso de Arquivologia, Biblioteconomia e Bacharelado em Ciência
da Informação.
Horário: 4ª feira das 20:20h às 22h.
Professor: Enrique Muriel-Torrado
E-mail: enrique.muriel@ufsc.br (indicar no assunto: CIN7202-2C e o motivo da
consulta)

EMENTA
Sociedade da informação e economia do conhecimento. Cibercultura. Convergência
digital. Governo eletrônico e governança eletrônica. Organizações em rede. Redes
sociais.

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Apresentar instrumentos teóricos e metodológicos para a compreensão e análise dos
paradoxos gerados em torno dos conceitos de conhecimento, poder, informação,
cultura e sociedade da informação.
2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Proporcionar aos estudantes instrumentos conceituais e metodológicos que lhes
permitam analisar científica e criticamente o surgimento da sociedade da informação;
2.2.2 Sistematizar o conhecimento a partir do confronto entre a realidade investigada
e o referencial teórico proporcionado pelo curso;
2.2.3 Colaborar na formação de estudantes pesquisadores incentivando a produção de
trabalhos acadêmicos críticos a partir da análise e reflexão da sociedade da
informação;
2.2.4 Desenvolver sensibilidade para o entendimento das contradições da sociedade
da informação, pois a mesma não ocorre de forma linear e igualitária.
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3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
3.1 Sociedade da Informação: histórico e conceitos
3.1.1 Aspectos históricos da Sociedade da Informação e economia do conhecimento
3.1.2 Sociedade da Informação e economia do conhecimento
3.1.3 O que é Cultura. Cibercultura, globalização e identidade
3.1.4 Convergência digital
3.2 Governo eletrônico e governança eletrônica
3.2.1 Informação, Democracia e Poder
3.2.2 Informação, Política e Estado
3.2.3 O Programa de Governo eletrônico Brasileiro
3.2.4 Possibilidades e limites do Governo eletrônico
3.3 A Sociedade em Rede
3.3.1 Organizações em rede e Redes sociais
3.3.2 Impactos das tecnologias de informação no mundo do trabalho
3.1.3 Impactos das tecnologias de informação nos processos educacionais

4 METODOLOGIA
Aulas expositivas com discussão em classe dos tópicos apresentados. Atividades de
sala e/ou em casa, em grupo o u individuais. Seminários, apresentações e/ou
atividades.

5 AVALIAÇÃO
O aluno será avaliado pelo desempenho individual e coletivo, interação e participação
em sala de aula, nas atividades individuais e/ou em equipes e provas.
Estão previstos como instrumentos de avaliação as atividades, com os seguintes
pesos:
a) prova: 50%;
b) seminários/trabalhos: 20%;
c) participação, atividades em sala: 15%;
d) trabalho/projeto final: 15%.
Nota média: a+b+c+d
Conforme a Resolução do Conselho Universitário 017/Cun/97, de 30/09/97:
v A frequência mínima obrigatória é de 75% das aulas.
v Em caso de falta no dia da avaliação (prova, apresentação de trabalho ou
seminário), encaminhar justificativa e pedido formal à Chefia do Departamento
de Ciência da Informação (CIN), no prazo de três (3) dias úteis.
v O aluno que obtiver nota final entre 3,0 e 5,5 e frequência suficiente poderá,
ao final do semestre realizar uma prova de recuperação de todo o conteúdo.
v A nota final será calculada a partir da média aritmética simples entre a nota
final obtida durante o semestre e a nota obtida na prova de recuperação.
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7 CRONOGRAMA (Previsão)
Aula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Data
Conteúdo
2/8/17 Apresentação da disciplina e da turma
Aspectos históricos da Sociedade da Informação e economia do
09/08/17
conhecimento
16/08/17 Sociedade da Informação e economia do conhecimento
23/08/17 Sociedade da Informação e economia do conhecimento
30/08/17 O que é Cultura. Cibercultura, globalização e identidade
06/09/17 EaD - Convergência digital
13/09/17 Informação, Democracia e Poder
20/09/17 Informação, Política e Estado
27/09/17 Prova
O Programa de Governo eletrônico Brasileiro. Possibilidades e
04/10/17
limites do Governo eletrônico
11/10/17 Possibilidades e limites do Governo eletrônico
Desenvolvimento projeto final. Organizações em rede e Redes
18/10/17
sociais
EaD.Desenvolvimento projeto final. Impactos das tecnologias de
25/10/17
informação
Desenvolvimento projeto final. Impactos das tecnologias de
01/11/17
informação no mundo do trabalho
Desenvolvimento projeto final. Impactos das tecnologias de
08/11/17
informação nos processos educacionais
15/11/17 Apresentação projeto final. Entrega notas.
22/11/17 Entrega Notas
29/11/17 Recuperação. Entrega de notas.

A previsão pode mudar durante o semestre.

