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18 A 24 DE ABRIL 2017 
 

PLANO DE ENSINO 
 

EMENTA 
 
Denominações e características da sociedade contemporânea. O papel da 
informação no desenvolvimento humano. Educação para a informação. 
 

BOAS VINDAS 
 
Sejam bem vindos à nossa primeira disciplina! Ela faz parte do Eixo “Teórico 
conceitual”. Nesta disciplina discutiremos os conceitos fundamentais para a 
compreensão da sociedade da informação, que englobam a relação entre 
informação e poder, informação como mercadoria e informação para o exercício da 
cidadania. Esperamos que a discussão sobre o tema seja bastante produtiva! 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Discutir os conceitos norteadores da sociedade da informação. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Entender a relação entre informação e poder; 
2. Identificar mitos e verdades a respeito da sociedade da informação; 
3. Perceber a informação como mercadoria. 
 

METODOLOGIA 
A disciplina se baseará na leitura do texto indicado e no vídeo disponibilizado. 
Haverá debate no fórum sobre o tema, o qual será avaliado. 
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CRONOGRAMA SEMANAL – 18 A 24 DE ABRIL 

 
Nesta semana vamos identificar as características da sociedade da informação e 
perceber suas implicações práticas em nossa vida.  
 
Sensibilização: Os filtros bolha na recuperação da informação. De que forma isso 
impacta nas questões de acesso às informações relevantes para o exercício da 
cidadania? 
 
Vídeo: Beware online “filter bubbles” 
Disponível em <https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles> 
 
Texto para estudo: Ambivalências da sociedade da informação. 
 
Referência: DEMO, Pedro. Ambivalências da sociedade da informação. Ciência da 
Informação, Brasília, v. 29, n. 2, p. 37-42, maio/ago. 2000. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n2/a05v29n2> 
 
Fórum de discussão: Sociedade da informação: mitos e verdades. 
 
Tarefa da semana: Assista ao vídeo, leia o texto base e após realizar uma reflexão, 
deixe seu comentário no fórum. Atente-se às seguintes questões: A sociedade da 
informação informa tanto quanto pretende? Como lidar com o excesso de 
informação e com informações falsas? Qual é a relação entre informação e poder? 
 
Os comentários postados no fórum serão avaliados e terão o valor máximo de 10 
pontos. Lembrem-se que o prazo final para as postagens é dia 24/04. 
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