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Carga horária teórica CHT

15

Tipo de disciplina: Obrigatória

Carga horária prática CHP

0

Pré-requisitos:

Carga horária total CH

15

Ementa:
Revisão de estudos clássicos e contemporâneos sobrea dinâmica da ciência e da
tecnologia no contexto social, enfatizando abordagens contemporâneas das mudanças
cientificas e tecnológicas e suas implicações para o desenvolvimento econômico e
social; perspectivas de alternativas cientifica e tecnológicas, relações entre a historia
da tecnologia e de suas articulações, o papel tecnologia nas relações sócio-econômicas,
desde o nível de reestruturação global da produção e do consumo, até as políticas de
mudanças tecnológicas nos locais de trabalho e no lazer e seus impactos sobre o
ambiente cultural global
Objetivos:
Fundamentada em conceitos de Ética e da Filosofia da Ciência busca oferecer
aos alunos elementos essenciais para formação de uma visão critica sobre a
relação entre ciência, tecnologia e sociedade.
Conteúdo programático:
Revisão de estudos clássicos e contemporâneos sobrea dinâmica da ciência e da
tecnologia no contexto social, enfatizando abordagens contemporâneas das mudanças
cientificas e tecnológicas e suas implicações para o desenvolvimento econômico e
social; perspectivas de alternativas cientifica e tecnológicas, relações entre a historia
da tecnologia e de suas articulações, o papel tecnologia nas relações sócio-econômicas,
desde o nível de reestruturação global da produção e do consumo, até as políticas de
mudanças tecnológicas nos locais de trabalho e no lazer e seus impactos sobre o
ambiente cultural global
Avaliação:
04 sínteses
MER: média do período;
MS: média de sínteses
MS1: media de 2 primeiras sínteses
MS2: media de 2 ultimas sínteses
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