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PLANO DE ENSINO – Semestre 2018-1 

1 IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: CIN7408 Interação Comunitária  II (obrigatória) 
Carga Horária: 18 horas/aula - 01 horas/aula semanais (18 teóricas ) 

 
Professor Dr. Marcelo Minghelli  
                                
EMENTA Transferência de conhecimento tecnológico. Desenvolvimento local. 
Tipos e níveis de transferência de conhecimento. Criação, implantação e 
disseminação de tecnologias da informação em comunidades de baixa renda.  
 
2 OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivo Geral  
Capacitar o Aluno a interagir com a sociedade por meio de participação ativa 
em ações de transferência de tecnologia para a sociedade.  
 
2.2 Objetivos Específicos  
2.2.1 Compreender o papel da universidade no desenvolvimento na 
transferência de tecnologia para a sociedade. ;  
2.2.2 Conhecer boas práticas de transferência de tecnologia para a sociedade; 
2.2.3  Identificar soluções viáveis para questões sociais de informação;  
2.2.4 Implantar tecnologias sociais 
 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
3.1 Transferência de conhecimento tecnológico da universidade para sociedade  
3.1.1 Inovadores sociais e desenvolvimento local 
3.1.2 Tecnologias sócias da informação e da comunicação  
3.1.3 boas práticas de transferência de tecnologia para a sociedade 
 
 
3.2 Implantação de Tecnologias da Informação e da Comunicação  
3.2.1 Identificação de problemas sociais de informação 
3.2.2 Identificação de soluções de baixo custo 
3.2.3 Implantação de tecnologias sociais em comunidades de baixa renda 
3.2.4 Avaliação da aprendizagem  
 
 
4 METODOLOGIA: As aulas expositivas (teóricas e práticas), aula de campo, 
atividades, elaboração e execução do projeto.   
4.1 Planejamento e Execução - No que se refere a elaboração e execução do 
projeto, os alunos serão divididos em grupos, cabendo aos alunos de interação 



comunitária I, predominantemente, as atividades diagnóstico, redação  e 
planejamento do projeto. Os alunos de Interação Comunitária  II  também 
participarão dessas atividades, mas deverão participar predominantemente das 
atividades de execução.  
4.2 Local a Instituição: Nesse semestre as atividades serão desenvolvidas na 
Escola Marista Lúcia Mayvorne em parceria com o Instituto Padre Vilson Groh.  
  
 

5 AVALIAÇÃO 
O aluno será avaliado de acordo com a sua participação nas atividades da 
disciplina, de acordo com os seguintes critérios e competências: 

5.1 Comprometimento – refere-se ao atendimento satisfatório a das demandas 
para a execução do projeto.   

5.2 Liderança – refere-se ao desenvolvimento da habilidade de coordenar as 
atividades. 

5.3 Gerenciamento – refere-se ao desenvolvimento da habilidade de gerenciar 
problemas e atividades. 

5.4 Empreendedorismo – refere-se ao desenvolvimento da habilidade de 
solucionar problemas e superar obstáculos. 

5.5 Negociação – refere-se ao desenvolvimento da habilidade de interagir com 
opiniões diversas e em situações de antagonismo.  

5.6 Adaptação – refere-se ao desenvolvimento da habilidade de adaptar-se a 
situações adversas e em equipes multidisciplinares.  
 

6. Cronograma  

Os encontros presenciais serão ao sábados de acordo com o calendário da 
Instituição e as atividades do projeto serão definidas de acordo com a 
execução das atividades e calendário da Instituição parceira. Por esse motivo 
os alunos deverão estar disponíveis em horários alternativos aos da sala de 
aula.  
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8. Declaração 
 
Eu, ............................................., aluno do curso de ...................., 
matriculado na disciplina de interação comunitária ...., concordo com os 
termos desse plano de ensino, especialmente quanto à disponibilidade de 
horários alternativos para a realização de atividades de extensão.  
 
Florianópolis, ... de .......... de 2018.  
 
Assinatura  



 


