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UNIDADE CURRICULAR: TECNOLOGIA E SOCIEDADE Código: TPC 005 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral     (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % 

EaD* 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 
Prática Específica 

(PE): 0 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Introdução aos estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Introdução às 
diversas abordagens teóricas e concepções de tecnologia. Contextos sociais da 
tecnologia. 
 

Justificativa da proposta 
Unidade I  

Encontros nos dias: 03 de maio/ 10 de maio/ 17 de maio de 2021 
Modo síncrono via TEAMS:  
Aula 01: expositiva e dialogada. 
Aula 02: expositiva e dialogada com uso de material audiovisual, a saber: Filme 
“Bebés” – para pensarmos sobre contextos culturais e sociais. Após o filme, 
faremos uma “roda de conversa”. 
Aula 03: expositiva e dialogada com uso de materiais audiovisuais, a saber: Vídeos: 
“Dia da Terra” (parte 3/12 com foco no livro “Primavera Silenciosa” da Rachel 
Carson) – para refletirmos sobre as alterações que a humanidade têm produzido no 
meio ambiente; “A História das Coisas” – para pensarmos relações de consumo e 
formas de vida mais sustentáveis. 
Modo assíncrono:  
Para a aula 03 (17 de maio): Leitura do texto: “Perspectiva educacional CTS: 
aspectos de um campo em consolidação na América Latina” - Irlan von Linsingen 
(2007). 
Atividade 1: o discente deverá assistir ao vídeo “A História dos Cosméticos”. Após, 
descrever, enumerando, todos os produtos e cosméticos utilizados, diariamente, 
desde a hora em que acorda até a hora de dormir, para roda de conversa em aula 
(17 de maio). 
Atividade 2: produzir uma reflexão crítica, em três laudas – uma para cada aula da 
Unidade I. Entrega dia 07 de junho. 
 

Unidade II  
Encontros nos dias: 24 de maio e 31 de maio de 2021 
Modo síncrono via TEAMS::  
Aula 04: expositiva e dialogada sobre o texto “Pelas telas, pela janela: o 
conhecimento dialogicamente situado”. 
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Aula 05: mesa redonda sobre Tecnologias de Gênero, com as professoras 
convidadas Ana Carolina de Bassi Padilha, Cláudia Zacar, Lindsay Cresto. 
Modo assíncrono:  
Para a Aula 04 (24 de maio), leitura do texto: “Pelas telas, pela janela: o 
conhecimento dialogicamente situado” – Carla Giovana Cabral (2006) – para pensar 
os estudos feministas contribuindo na formação da ciência e da tecnologia. 
Atividade 3: reflexão crítica em 1 lauda sobre a mesa redonda da Aula 05. Entrega 
dia 07 de junho. 
 

Unidade III 
Encontro no dia: 14 de junho de 2021 
Modo assíncrono:  
Leitura do texto: “Artefatos têm política?” – Langdon Winner. 
Pesquisa para o seminário, Reuniões com os grupos de pesquisa e montagem de 
apresentação para o seminário. 
 
Modo síncrono via TEAMS::  
Aula 06: Com base no texto “Artefatos têm política?”, apresentação de seminário 
(Atividade 4). Os grupos de pesquisa terão escolhido um tema em circulação, 
atualmente, na mídia e analisado criticamente, no sentido de perceber as políticas 
inerentes às ações humanas, artefatos e instituições, para explanação via TEAMS. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

UNIDADE   I – Introdução aos Estudos CTS. Perspectiva Educacional CTS. 
Contextos sociais e culturais da tecnologia. 

UNIDADE  II – Estudos Feministas da Ciência e Tecnologia. Tecnologia de Gênero.  

UNIDADE III – A política como inerente às ações humanas e materialmente 
presente nos artefatos, laboratórios e instituições diversas. 

OBJETIVO GERAL 
Com base nos Estudos CTS, promover o olhar crítico, com viés interdisciplinar, 
acerca da nossa relação com as diversas estruturas sociais e, do mesmo modo, 
com o que consumimos e produzimos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Pensar nos seres humanos como historicamente situados e nas transformações que 
mudanças históricas e culturais provocam, nas atividades que realizamos. 
Refletir sobre nossos modos de vida que são mediados por escolhas técnicas 
interessadas, processos tecnológicos não neutros, relações sociais e práticas 
diversas.  
Perceber que políticas são inerentes às ações humanas, artefatos e instituições. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas.  
 
Os encontros das aulas síncronas acontecerão via Microsoft Teams nos dias: 03 de 
maio/ 10 de maio/ 17 de maio/ 24 de maio/ 31 de maio e 14 de junho de 2021 com 
duas horas de duração, ou seja, das 19h às 21h.  
Nesses encontros as pessoas não serão obrigadas a abrir suas câmeras, mas 
serão convidadas a fazê-lo em alguns momentos para melhor interação. A pessoa 
que, por qualquer motivo, não puder ou não quiser abrir sua câmera poderá abrir 
apenas o áudio, caso seja necessária a interação com a turma, como por exemplo, 
nas rodas de conversas e para a apresentação do seminário. 
As aulas serão gravadas, para caso a/o discente tenha problemas de acesso 
durante o desenvolvimento da atividade síncrona. Cada aula estará disponível até 
20 dias após ser gravada, no Microsoft Teams. 
 
Como apoio das atividades assíncronas e para que a comunicação aconteça de 
modo efetivo e dúvidas com relação ao andamento das atividades possam ser 
sanadas, a professora criará um grupo no Whatsapp, com as e os discentes 
integrantes na disciplina. 
 
Notas e frequência: 
A “Atividade 1” acontecerá no modo síncrono, Aula 03, dia 17 de maio, valendo 10 
pontos.  
As “Atividades 2 e 3” deverão ser entregues via email: 
sorayasugayama@yahoo.com.br até, no máximo, dia 7 de junho, com o título do 
email seguindo o seguinte padrão: TEC SOC – Atividades 2 e 3 – Nome completo 
da(o) discente. O arquivo com as Atividades 2 e 3 deve ser anexado ao email, no 
formato PDF. Atividade 2, valendo 30 pontos, Atividade 3 valendo 20 pontos. 
A Atividade 4 acontecerá no modo síncrono, Aula 06, dia 14 de junho, valendo 40 
pontos. 
 
O controle de frequência acontecerá por meio da realização das Atividades 01, 02, 
03 e 04. A Atividade 1 está proposta no modo síncrono, caso a/o discente não 
possa participar, comunicar a professora para que a atividade/presença seja 
computada de outra forma. O mesmo para a Atividade 4. 
 
Materiais de apoio como textos e vídeos, desta disciplina, estão todos disponíveis 
online e também estarão nos arquivos da disciplina aberta no Microsoft Teams, a 
saber: 
Unidade I 
- Filme: Bebés. Disponível em: https://www.documaniatv.com/ciencia-y-
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tecnologia/bebes-video_8f58c49e8.html . Acesso em 18 de abril de 2021. 
- Vídeo: Dia da Terra - Earth Days - Parte 3 de 12. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GK-Xyc9Wo3Q . Acesso em 18 de abril de 2021. 
- Vídeo: A História das Coisas (versão brasileira). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw . Acesso em 18 de abril de 2021. 
- Vídeo: A História dos Cosméticos. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=N_Jr8BBfD_U . Acesso em 18 de abril de 2021. 
- Texto: Perspectiva educacional CTS: aspectos de um campo em consolidação na 
América Latina - Irlan von Linsingen (2007). Disponível em: 
https://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/images/2/23/Irlan.pdf . Acesso em 18 de abril de 2021. 
Unidade II 
- Texto: Pelas telas, pela janela: o conhecimento dialogicamente situado – Carla 
Giovana Cabral (2006). Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cpa/n27/32139.pdf . 
Acesso em 18 de abril de 2021. 
Unidade III 
Texto: Artefatos têm política? – Langdon Winner (1986). Disponível em: 
http://www.necso.ufrj.br/Trads/Artefatos%20tem%20Politica.htm . Acesso em 18 de 
abril de 2021. 
 
Casos omissos deverão ser tratados diretamente com a professora via email: 
sorayasugayama@yahoo.com.br . O título do email deverá ser no seguinte padrão: 
TECSOC – Solicitação - Nome da/do discente. 
  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A “Atividade 1” acontecerá no modo síncrono, Aula 03, dia 17 de maio, valendo 10 
pontos.  
As “Atividades 2 e 3” deverão ser entregues via email: 
sorayasugayama@yahoo.com.br até, no máximo, dia 7 de junho, com o título do 
email seguindo o seguinte padrão: TEC SOC – Atividades 2 e 3 – Nome completo 
da(o) discente. O arquivo com as Atividades 2 e 3 deve ser anexado ao email, no 
formato PDF. Atividade 2, valendo 30 pontos, Atividade 3 valendo 20 pontos. 
A Atividade 4 acontecerá no modo síncrono, Aula 06, dia 14 de junho, valendo 40 
pontos. 
 
OBS: 
A Atividade 1 está proposta no modo síncrono, caso a/o discente não possa 
participar, comunicar a professora para que a atividade/presença seja computada 
de outra forma. O mesmo para a Atividade 4. 
Casos omissos deverão ser tratados diretamente com a professora via email: 
sorayasugayama@yahoo.com.br . O título do email deverá ser no seguinte padrão: 
TECSOC – Solicitação - Nome da/do discente. 
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ANEXO I 
CRONGRAMA TECNOLOGIA E SOCIEDADE – TPC005 

Ensino Remoto Emergencial - Retomada do calendário 2020 

 
DATA 

Segundas-feiras 

 

CARGA 
HORÁRIA 

SÍNCRONA 
Microsoft Teams 

Início às 19h 

TÓPICO DE 
ESTUDO 

MODO DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA 
ASSÍNCRONA 

03/maio/2021 

Aula 01 
Unidade I 

2h Apresentação do 
plano de ensino e 
cronograma. 

Introdução aos 
Estudos CTS.  

Expositiva e 
dialogada. 

Para a aula 03: 

Fazer a leitura do texto: 
“Perspectiva 
educacional CTS: 
aspectos de um campo 
em consolidação na 
América Latina” - Irlan 
von Linsingen (2007). 

3h 

Atividade 1: a/o discente 
deverá assistir ao vídeo 
“A História dos 
Cosméticos”. Após, 
descrever, enumerando, 
todos os produtos e 
cosméticos utilizados, 
diariamente, desde a 
hora em que acorda até 
a hora de dormir, para 
roda de conversa em 
aula. 

2h30 

10/maio/2021  

Aula 02 
Unidade I 

2h Introdução aos 
Estudos CTS.  

Contextos sociais 
e culturais da 
tecnologia. 

Expositiva e 
dialogada. 

Para a Aula 04: 

Leitura do texto: “Pelas 
telas, pela janela: o 
conhecimento 
dialogicamente situado” 
– Carla Giovana Cabral 
(2006). 

3h 

Reuniões com o grupo 
de pesquisa  

2h30 

17/maio/2021 

Aula 03 
Unidade I 

2h Perspectiva 
Educacional 
CTS. 

Expositiva e 
dialogada. 

Roda de 
conversa: 
Atividade 1. 

Atividade 2: produzir 
uma reflexão crítica, em 
três laudas – uma para 
cada aula da Unidade I. 
Entrega dia 07 de 
junho. 
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5h30 

Leitura do texto: 
“Artefatos têm política?” 
– Langdon Winner. 

3h. 

24/maio/2021 

Aula 04 
Unidade II 

2h Estudos 
Feministas da 
Ciência e 
Tecnologia.  

Expositiva e 
dialogada. 

Fechamento da 
organização 
para o 
seminário. 

Pesquisa para o 
seminário 

7h30 

Reuniões com o grupo 
de pesquisa  

1h30 

31/maio/2021 

Aula 05 
Unidade II 

2h Tecnologia de 
Gênero. 

Mesa redonda 
com 
professoras 
convidadas. 

Atividade 3: reflexão 
crítica em 1 lauda sobre 
a mesa redonda da Aula 
05. Entrega dia 07 de 
junho. 
2h 

Reuniões com o grupo 
de pesquisa  

2h 

Pesquisa para o 
seminário 

5h30 

07/jun/2021 

IMPORTANTE 
!!! 

   Entrega das Atividades 
2 e 3, via email (ver 
procedimentos 
didáticos). 

Montagem de 
apresentação para o 
seminário. 

10h. 

14/jun/2021 

Aula 06 
Unidade III 

2h A política como 
inerente às ações 
humanas e 
materialmente 
presente nos 
artefatos, 
laboratórios e 
instituições 
diversas. 

Atividade 4: 
apresentação 
dos 
seminários. 

 

21/jun/2021 

Exame final 
 Unidades I, II e III Prova escrita  

 Total: 12h   Total: 48h 

Obs: os links com os acessos necessários para desenvolvimento do modo assíncrono estão disponíveis em 
“procedimentos didáticos” do plano de ensino. 


