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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Ciência, Tecnologia e Sociedade SIGLA: 8CTS003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36h TEORIA: 36h PRÁTICA: 00h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  - 

 

EMENTA:   
 Temas voltados para as relações existentes entre ciência, tecnologia e 
sociedade no contexto histórico e no atual. CTS e Ambiente industrial.  

 
 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Compreender a influência da ciência e da tecnologia na evolução das sociedades 
e suas mudanças de comportamento, bem como os condicionamentos históricos 
e sociais na criação científica e tecnológica. 
 

 

Objetivos Específicos: 
Analisar crítica e interdisciplinarmente a Ciência e a Tecnologia entendendo-a 
como construção social. 
Compreender e analisar os principais debates do campo da Ciência, Tecnologia 
e Sociedade (CTS), especialmente na América Latina. 
Promover entre os alunos reflexões sobre os limites e possibilidades da 
abordagem de temas contemporâneos, fortemente marcados pelo 
desenvolvimento científico-tecnológico; 
Aplicar reflexivamente os conceitos do tema CTS, visando o aproveitamento do 
mesmo na sociedade, e no avanço da ciência e da tecnologia numa perspectiva 
de sustentabilidade. 
Tornar os alunos capazes de discutir os conceitos de ciência, tecnologia e 
sociedade e aplicá-los no campo profissional da Engenharia de Produção: 
habilitação mecânica. 
Verificar quais as relações entre CTS e mercado de trabalho 
Desenvolver atividades práticas relacionadas a CTS 
Favorecer o estabelecimento de uma visão holística de ciência, tecnologia e 
sociedade 
Analisar temas contemporâneos que envolvem as interdependências entre 
ciência, tecnologia e sociedade procurando demonstrar a inseparabilidade das 
dimensões científica e social das controvérsias. 
 

 
Cronograma de Atividades 
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C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

02 1. Introdução 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada 
1.3. Avaliação 
Revisão histórica de CTS 

 

04 2. Ciência 
2.1. Surgimento da ciência. O que é a Ciência? 
2.2 Definições, filosofia da ciência, cientificismo.  
2.3 Novos enfoques sobre ciência. Questões 
atuais e exemplos 
 

04 3 Tecnologia 
3.1. Avanço Tecnológico – histórico.  
3.2 O que é a Tecnologia? 
3.3 Revoluções industriais 
3.4 CTS em Perspectiva Histórica: Progresso 
Técnico 
3.5 CTS em Perspectiva Histórica: Propriedade 
Industrial  
3.6 CTS em Perspectiva Histórica: Revolução 
Industrial  
3.7  CTS e Trabalho/Tecnologia da Informação 
 

Prova 01 

06 4. Sociedade  
4.1 Momentos contextualizados da sociedade. 
4.2 O sistema produtivo e as relações de trabalho 
4.3 O que é o sistema produtivo? –  
4.4 A Revolução Industrial e suas fases. 
4.5 Conceitos de sociedade.  
4.6 Cultura e diversidade cultural, organização 
social, ideologia, poder e democracia.  
4.7 Valores e ética.  
4.8 Questões atuais e exemplos 

 

04 5. Discussões sobre Ciência-Tecnologia-
Sociedade 
5.1 Histórico dos estudos em CTS.  
5.2 Importância da educação em CTS.  
5.3 Imbricação entre ciência, tecnologia e 
sociedade.  
5.4 Questões atuais e exemplos 
5.5 Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade 
(CTS) – ontem e hoje. 
5.6. Perspectivas de CTS. 
5.7. A ética na CTS. 
5.8. Abordagem temática 
5.9. Propostas para a sala de aula. 
5.10 CTS e SNI e Arranjos Cooperativos 

Prova 02 
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06 6. Limites e possibilidades da abordagem de 
temas vinculados ao desenvolvimento 
científico-tecnológico. 
6.1. Elaboração e desenvolvimento de propostas 
pelos alunos (projetos de desenvolvimento em 
indústrias). 
6.2. Análise das atividades desenvolvidas. 
6.3. Relato das experiências. 
6.4. Discussão sobre os limites e possibilidades da 
abordagem proposta. 

06 7. CTS para o futuro. 
7.1. CTS e sustentabilidade 
 

Prova 03 

04 8. CTS e mercado de trabalho. 
8.1 Criatividade em CTS 
8.2 Características do mercado de trabalho atual 
8.3 Projetos sociais no plano ambiental, científico 
e tecnológico 

Prova 04 
Projeto em Grupo 
 

36h CH Total Teórico-Prática – 36h  

 
 

Metodologia Proposta:  
As aulas serão expositivas participativas, através de apresentação em power 
point, leitura e interpretação de artigos atuais no assunto e exercícios, multimídia, 
computador, ambiente virtual de aprendizagem (moodle), entre outros que se 
fizerem necessários. Exibição de filmes para seminários  
Horário de atendimento ao aluno: terça-feira – 15h00min às 15h40min na sala 
dos professores Ceplan/Centenário. 
Seminários: 
Os alunos, em grupos de 3 a 4, deverão selecionar como objeto de estudo alguma 
controvérsia dentre as apontadas e procurar desenvolvê-lo com o intuito de 
relacionar o objeto politicamente à sociedade procurando entender como o tema 
influencia a sociedade e como ele é influenciado por ela. Para expor o resultado 
da pesquisa o grupo pode utilizar diversas mídias como um texto, um vídeo, uma 
exposição fotográfica, por exemplo. 
Instituições de fomento a CT&I no Brasil  
Indústria do Petróleo  
Indústria da Saúde  
Indústria da informática  
Relação Universidade-Empresa  
Indústria Automobilística  
C,T&I e defesa nacional  
Indústria Metalúrgica Agricultura  
Novas Fontes de Energia  
Polos e Parques Tecnológicos  
Indústria de Química e Papel e Celulose 
Indústria de Alimentos  
Recursos Hídricos  
Biotecnologia  



    UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
    Centro de Educação do Planalto Norte – CEPLAN 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

Campus Universitário - Rua Luis Fernando Hastreiter, 180 - Bairro Centenário - CEP 89283-081 

São Bento do Sul - SC - Brasil - Fone: (47) 3634-0988 – http://www.ceplan.udesc.br  

TI  
Energia Nuclear 
 

Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 
base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios:  
A avaliação dos conteúdos ocorrerá de forma contínua, a partir do desempenho 
do aluno nas atividades propostas: empenho, interesse e participação nas aulas. 
Qualidade e conteúdo nas reflexões dos resumos, exercícios e provas (questões 
no formato das provas do ENADE – objetivas e subjetivas).  
Quanto aos Critérios de avaliação dos trabalhos: 
A. Originalidade (especialmente de textos). Todos os trabalhos deverão ser 
produzidos com a linguagem dos alunos. Qualquer utilização de qualquer texto 
de autoria que não seja do grupo deve vir acompanhada das regras oficiais de 
citação ditadas pela ABNT.  
B. Interatividade – os trabalhos devem convidar os visitantes a interagir, de 
alguma maneira, com os conteúdos ali expostos.  
C. Estética – todos os trabalhos deverão ser cuidadosamente elaborados de 
maneira que as ideias sejam organizadas claramente e de fácil percepção pelo 
público.  
D. Todos os trabalhos deverão ter uma versão digitalizada a ser entregue ao 
professor.  
E. Todos os grupos deverão elaborar um projeto contendo informações do 
trabalho a ser realizado, incluindo um cronograma. 
Prova 1 – 20% 
Prova 2 – 20% 
Prova 3 – 20% 
Prova 4 – 20% 
Projeto CTS – 20% 
Serão aplicadas nas duas avaliações,  questões vocacionadas ao ENADE. 
**Em relação ao uso de computador, celular, tablet: somente deverão ser 
usados para fins didáticos. O uso de celular só será permitido fora da sala de 
aula. Caso necessário, devem permanecer em modo silencioso. Nas avaliações 
(provas, seminários, etc), os aparelhos devem ser desligados. 
 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada: 
A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de 
segunda chamada. Segundo esta normativa, O acadêmico regularmente matriculado que deixar 
de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá solicitar 
segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu 
representante legal, entregue na Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do 
Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização da 
avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das 
seguintes situações: I - problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente 
comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação involuntária provocada por 
terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou 
exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, 
comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, filhos e 
netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento 
judicial ou policial, ou para eleições em entidades oficiais, devidamente comprovada por 
declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades previstas e 
autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, 
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comprovada através de declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; 
VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio curso, comprovada por declaração 
da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, 
o Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que 
trabalhe, em documento devidamente assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou 
equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo empregatício, como 
cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O 
requerimento deverá explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
As provas de segunda chamada deverão ser requeridas até 15 dias da solicitação. 
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