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EMENTA
O que é CTS | Definições de ciência, 
tecnologia e técnica | Revolução industrial | 
Desenvolvimento tecnológico e 
desenvolvimento social | Difusão de novas 
tecnologias | Sociedade tecnológica e suas 
implicações | Imagens da tecnologia | 
Noções de risco e de impacto tecnológico | 
Modelos de produção e modelos de 
sociedade | Desafios contemporâneos | 
Influências da ciência e da tecnologia na 
organização social | Relações entre ciência,
tecnologia e sociedade | Questões éticas e 
políticas |

OBJETIVOS GERAIS
Contribuir para que o aluno desenvolva capaci-
dades tais como:
1 compreender as relações e as 
implicações entre ciência, tecnologia e 
sociedade;
2 analisar e valorar as repercussões soci-
ais, econômicas, políticas e éticas das 
atividades científicas e tecnológicas;
3 aplicar os conhecimentos tecnocientí-
ficos aos estudos e à valoração de 
problemas relevantes na vida social;
4 utilizar conhecimentos das relações en-
tre ciência, tecnologia e sociedade para 
compreender melhor a realidade;
5 buscar soluções e adotar posições base-
adas em juízo de valor livre e responsável;
6 apreciar e valorar criticamente as 
potencialidades e as limitações da ciência
e da tecnologia para proporcionar maior 
grau de consciência e de bem-estar 
individual e coletivo;
7 assumir uma maior consciência dos pro-
blemas ligados às desigualdades sociais;
8 analisar e avaliar criticamente as ne-
cessidades sociais e os desenvolvimen-
tos científico e tecnológico;
9 reconhecer a técnica como produção 
sociocultural e histórica, possibilitando 
alcançar uma maior capacidade de 
negociação nas ações da engenharia.
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TÉCNICA E 
SOCIEDADE ● Discussão de conceitos
INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS CTS ● Tradi-
ções CTS e tendências mundiais | Con-
cepções tradicionais e as novas aborda-
gens
IMAGENS DA TECNOLOGIA ● Intelectualis-
ta e artefatual | Autonomia, determinis-
mo, ecossistemas e sociossistemas
EVOLUÇÃO DO HOMO FABER ● Papel da 
técnica no processo de hominização | 
Os primeiros objetos técnicos: as indús-
trias líticas | Avanços técnicos na Pré-
história: fogo, pecuária, agricultura…
NASCIMENTO DO PENSAMENTO E DO 
MÉTODO CIENTÍFICOS ● Nascimento das 
ciências | Nascimento da Ciência Mo-
derna | Método científico
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL ● Bases da Re-
volução Industrial | Máquina a vapor, 
mineração, metalurgia, indústria têxtil, 
transportes | Desenvolvimentos científi-
cos e a Revolução Industrial | Conse-
quências demográficas, sociais, urba-
nísticas, ideológicas e meio ambientais 
| Taylorismo, fordismo e toyotismo | 
Pós-industrialismo
ENERGIA ● Energias contaminantes e 
energias alternativas | Participação dos 
cidadãos na tomada de decisões
SAÚDE E DEMOGRAFIA ● Biologia e Ge-
nética modernas | Vacinas, novas técni-
cas cirúrgicas, controle da natalidade | 
Engenharia genética | Controle da in-
vestigação e da fixação de prioridades |
A influência da ideologia | Controle da 
natalidade | Controle da mortalidade e 
explosão demográfica | Escassez e es-
gotamento dos recursos naturais | Bio-
Ética e GenÉtica | Tecnologia e futuro 
do homem | Eugenia
ALIMENTAÇÃO ● Desenvolvimentos tec-
nológicos | Agricultura e pecuária mo-
dernas | Alimentos transgênicos | O 
problema da alimentação
PRODUÇÃO INDUSTRIAL ● Automatização
da produção | Consequências socioeco-
nômicas | Industrialização e desindustri-
alização | Terceirização | Estado de 
bem-estar social | Consumo e desem-
prego
TELECOMUNICAÇÕES E TRANSPORTES ● 
TV, vídeo, fax, telefonia móvel, internet,
estradas e redes de informação | Trans-
portes | Informação e publicidade | Al-
deia global | Controle da informação e a
criação de opinião
QUESTÕES ÉTICAS E POLÍTICAS ● Tecno-
cracia | Avaliação de tecnologias | Po-
lítica científica e tecnológica | Gestão 
da tecnologia | Progresso técnico e 
marginalização social | Relações entre 
mudanças técnica e social | Paradigma 
tecnológico | Modelos de organização 
do trabalho | Ciência, tecnologia e crise 
mundial | Desafios para a América Lati-
na

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Atitudes a serem trabalhadas:
1 analisar e comentar textos identificando
seu conteúdo, definindo os termos espe-
cíficos, contextualizando-os.
2 localizar, organizar e elaborar informa-
ções, relacionando-as com outros conhe-
cimentos.
3 investigar um problema, formulá-lo, ela-
borar hipóteses explicativas, contrastá-
las, formular conclusões, valorá-las e 
aplicá-las a outros problemas.
4 elaborar conclusões e sínteses, na for-
ma de resumos, comentários, resenhas, 
dissertações orais, ensaios, monografias,
artigos.
5 estabelecer e defender em debates juí-
zos críticos sobre uma determinada tec-
nologia.

PROCEDIMENTOS ATITUDINAIS
Os alunos devem adotar progressivamente ati-
tudes como:
1 Diálogo, abertura e tolerância, aceitan-
do opiniões de outros como um modo de 
enriquecer, esclarecer ou questionar as 
suas próprias opiniões | será fomentada a
valoração do trabalho em equipe.
2 Autonomia no pensamento e na ação, 
aprendendo a organizar seu próprio tra-
balho, a ter iniciativas e a propor alternati-
vas, a definir a posição pessoal ante uma
situação ou problema.
3 Estimativa do esforço e do rigor intelec-
tual necessários na hora de analisar e 
discutir racionalmente um problema.
4 Valoração da razão, desenvolvendo 
suas capacidades para regular as ações 
individuais e coletivas.
5 Apreço e valoração crítica da capacida-
de da tecnologia para a resolução de pro-
blemas relevantes da vida social.
6 Atitudes de consciência e sensibiliza-
ção frente aos problemas e às grandes 
diferenças existentes entre os povos.

AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO
1 Trabalhos de síntese, resenhas críticas 
e relatórios que o aluno elaborará ao 
longo do semestre, sobre os temas 
abordados.

2 Testes escritos com questões breves, 
em que se avaliarão aspectos como a 
compreensão de conceitos, a aplicação 
de conhecimentos a exemplos ou situa-
ções práticas, a referência de uma teoria 
ou ideia em relação a um autor, uma cor-
rente ou uma época.

3 Serão valorizadas nessas tarefas não 
só a compreensão, a assimilação e a 
abordagem pessoal do tema tratado, mas
também o esforço criativo e de busca de 
informação adicional.


