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PLANO DE ENSINO – SEMESTRE 2021/2 
 
 
1 IDENTIFICAÇÃO 
 
Disciplina: CIN7202 – 2A - Sociedade da Informação 
Carga Horária: 36H, 2 créditos 
Oferta: 2ª Fase do Curso de Arquivologia, Biblioteconomia e Bacharelado em Ciência 
da Informação (Obrigatória) 
Horário: 6ª feira das 08h20min às 10h. 
Professora Heloisa Costa 
E-mail: heloisa.costa@ufsc.br 
 
 
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. 
 

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  
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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 síncronas on-line com discussão em classe dos tópicos apresentados. Orientações e 
resolução de dúvidas no chat. Leituras, vídeos e provas. Material disponível no Moodle da 
disciplina. 
 
5 ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
a) Quartas-feiras das 14h30min às 16h por meio de agendamento prévio por e-mail.  
b) Outros dias e horários de atendimento podem ser agendados a qualquer tempo, a combinar. 
  
6 AVALIAÇÃO 
As instruções detalhadas de todas as atividades, com os critérios de avaliação e os 
formatos de entrega estão disponíveis no Moodle. 
 
- Avaliação 1 – Prova (35%) 
- Avaliação 2 – Trabalho final (35%) 
- Avaliação 3 – Atividades e participação (30%)   
 
A avaliação será feita pela média ponderada simples da soma dos itens acima, com seus 
respectivos pesos = Média final. 
 
Presença: Para aprovação é necessária a presença em 75% das aulas síncronas e entrega 
de atividades das aulas assíncronas e atividades de fixação. 
 
7 BIBLIOGRAFIA 
(Todos os textos e livros que serão utilizados estarão disponíveis no Moodle da disciplina) 
 
CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. In: A Sociedade 
em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000.  
 
LATOUR, Bruno. Redes que a razão desconhece: laboratórios, bibliotecas, coleções. In: 
PARENTE, André (org.) Tramas da rede. Porto Alegre: Sulina, 2004.  
 
LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1998. 
 
7.1 Bibliografia complementar 
 
BAUMAN, Z. Confiança e medo na cidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.  
 
BRASIL. Sociedade da informação: ciência e tecnologia para a construção da sociedade da 
informação no Brasil. Brasília, 2000. 
 



CANCLINI, Néstor Garcia. Ser diferente é desconectar-se? Sobre as culturas juvenis; 
Sociedades do conhecimento: a construção intercultural do saber. In: Diferentes, desiguais e 
desconectados. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2005.  
 
DELGADILLO, Karin; GOM, Ricardo; STLL, Klaus. Telecentros comunitários para o 
desenvolvimento humano: lições sobre telecentros comunitários na América Latina e Caribe. 
Rio de Janeiro: RITS, 2003.  
 
DEMO, Pedro. Ambivalências da sociedade da informação. Ciência da Informação, Brasília, 
v. 29, n. 2, p. 37-42, maio/ago. 2000 
 
8 DIREITOS AUTORAIS 
 
As aulas estão protegidas pelo direito autoral. Baixar, reproduzir, compartilhar, comunicar ao 
público, transcrever, transmitir, entre outros, o conteúdo das aulas ou de qualquer material 
didático pedagógico só é possível com prévia autorização. 
Respeite a privacidade e os direitos de imagem tanto dos docentes quanto dos colegas. Não 
compartilhe prints, fotos etc., sem a permissão explícita de todos os participantes. 
O(a) estudante que desrespeitar esta determinação estará sujeito(a) a sanções disciplinares 
previstas no Capítulo VIII, Seção I, da Resolução 017/CUn/1997. 
 

Conforme a Resolução do Conselho Universitário 017/Cun/97, de 30/09/97:  

• A frequência mínima obrigatória é de 75% das aulas.  

• 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.  

• 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.  



9 CRONOGRAMA (PREVISÃO – SUJEITO A ALTERAÇÕES) 
Local para as aulas SÍNCRONAS: O Link para as aulas será disponibilizado no Moodle. 
Recomenda-se acessar o Moodle antes da aula para conferir o local. 
 

SEMANAS DATA TIPO TEMA/ATIVIDADE 

Semana 1 29/10/2021 
Síncrona às 

8h20min 
Apresentação da disciplina, do plano de 

ensino e da turma. Conceitos iniciais. 

Semana 2 05/11/2021 Assíncrona 
Aspectos históricos da Sociedade da 

Informação e economia do conhecimento. 

Semana 3 12/11/2021 
Síncrona às 

8h20min 
Sociedade da Informação e economia do 

conhecimento. 

Semana 4 19/11/2021 Assíncrona 
O que é Cultura. Cibercultura, globalização 

e identidade. 

Semana 5 26/11/2021 
Síncrona às 

8h20min 
Convergência digital 

Semana 6 03/12/2021 Assíncrona Atividade 1  

Semana 7 10/12/2021 
Síncrona às 

8h20min 
Informação, Política e Estado Informação, 

Democracia e Poder 

Semana 8 17/12/2021 Assíncrona 
Informação, Política e Estado Informação, 

Democracia e Poder 

Semana 9 04/02/2022 
Síncrona às 

8h20min 

O Programa de Governo eletrônico 
Brasileiro. Possibilidades e limites do 

Governo eletrônico 

Semana 10 11/02/2022 Assíncrona Atividade 2 

Semana 11 18/02/2022 
Síncrona às 

8h20min 
Organizações em rede e Redes sociais 

Semana 12 25/02/2022 
Síncrona às 

8n20min 

Impactos das tecnologias de informação no 
trabalho e nos processos educacionais e no 

mundo do trabalho 

Semana 13 04/03/2022 Assíncrona 
Impactos das tecnologias de informação no 
trabalho e nos processos educacionais e no 

mundo do trabalho 

Semana 14 11/03/2022 Assíncrona Prova 

Semana 15 18/03/2022 Assíncrona 
Prova de recuperação 

 

Semana 16 25/03/2022 Assíncrona Notas finais 

Obs.: As 16 semanas devem ser complementadas com atividades para entrega. 

 
AULA SÍNCRONA: TODOS CONECTADOS ONLINE SIMULTANEAMENTE POR UMA PLATAFORMA. 
Os links para a aula síncrona serão disponibilizados no Moodle. 
 
AULA ASSÍNCRONA: AULA PARA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES, TRABALHOS, LEITURAS E 
ASSISTIR VÍDEOS DISPONIBILIZADOS. 
 

 


