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1 - EMENTA 
 
Economia, sociedade e tecnologia. Técnica e ciência como ideologia. Modelos de 
acesso, recursos físicos e digitais. Tecnologia, comunidades e instituições. As novas 
tecnologias e suas implicações sociais. Os trabalhadores e as novas tecnologias. 
Novas técnicas de organização e a tecnologia. Importância, definições e modelos de 
inovação. Inteligência organizacional e competitiva. Planejamento de produtos e 
projetos de inovação. A inclusão da variável ambiental nas estratégias empresariais e 
no desenvolvimento de novos produtos, processos, serviços e negócios. Gestão da 
inovação tecnológica. Financiamento para a inovação no Brasil. Ciência, tecnologia e 
meio-ambiente. Políticas de ciência e tecnologia e a promoção da inovação para 
tecnologias verdes e para o desenvolvimento sustentável. Ciência e tecnologia voltada 
à geração de soluções sustentáveis aos problemas das aglomerações urbanas. 
Cidades inteligentes (smarter cities), sustentáveis e inovadoras. 
 
 
2 - OBJETIVOS 
 
Apresentar uma base conceitual sobre os temas tecnologia e inovação, a fim de 
proporcionar o aprofundamento na reflexão desses temas. 
 
Discutir os conceitos de tecnologia e inovação e suas aplicações práticas, a partir de 
exemplos e estudos de casos, fornecendo recursos para a aplicação desses conceitos 
na atuação profissional e nas empresas. 
 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Conteúdo proposto para a disciplina para cumprimento da ementa: 



I - Tecnologia: 
Conceito; 
Ciência e tecnologia; 
Histórico; 
Revolução industrial; 
Tecnologia nas organizações; 
Tecnologia no trabalho; 
Implicações sociais da tecnologia. 
 
II - Inovação: 
Conceito; 
Inovação e tecnologia; 
Inovação nas organizações; 
Desenvolvimento de novos produtos; 
Gestão da inovação. 
 
III - Sustentabilidade: 
Conceito; 
Sustentabilidade e tecnologia; 
Tecnologias verdes nas organizações; 
Cidades sustentáveis. 
 
 
4 - METODOLOGIA 
 
Aula expositiva; 
Apresentação de slides; 
Leitura e discussão de textos; 
Estudos de caso; 
Atividades individuais e em grupo; e 
Trabalhos e apresentações em grupo. 
 
 
5 - AVALIAÇÃO 
 
Nota 1 – 10,0 pontos. 
Apresentação de um artigo em grupo – 4,0 pontos. 
Prova escrita e individual – 6,0 pontos. 
 
Nota 2 – 10,0 pontos. 
Apresentação de um trabalho prático em grupo – 4,0 pontos. 
Prova escrita e individual – 6,0 pontos. 
 
Média final – média simples das duas notas. 
 
Prova final – média final inferior a 7,0 pontos. 
 



Presença – Os alunos que não obtiverem o mínimo 75% de presença nas aulas serão 
reprovados por falta, independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos 
do processo de avaliação, ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES. 
 
 
6 - VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 
 
E-mail: janainaafranca@gmail.com 
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