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PLANO DE ENSINO

Disciplina: Tópicos Especiais IV: estudos de ciência, tecnologia e sociedade na história

Professores: Dr. Jo Klanovicz, Dr. Claiton Marcio da Silva, Dr. Jaisson Teixeira Lino
Semestre: 1º Ano: 2016
Carga Horária: 60h Créditos: 4
Local: Campus Santa Cruz
Blog da disciplina: https://cienciatecesoc2016.wordpress.com 

Ementa: Investigações das interações entre  ciência,  tecnologia  e  sociedade  na história  e  na
historiografia a partir de perspectiva interdisciplinar.

Descrição: 
Este  curso  proporciona  uma  introdução  aos  estudos  de  ciência,  tecnologia  e  sociedade  na
história.  Trata-se  de  uma área que  está  em ampla  expansão  e  um campo influenciado  pela
interdisciplinaridade.  As  inovações  metodológicas  desse  campo  são  revigoradas  por  diversos
campos como economia, sociologia, estudos de gênero, raça e etnicidade, antropologia, ciências
naturais  e  exatas.  O  campo  explora  as  complexas  interações  entre  ciência,  tecnologia  e
sociedade. Além de perguntar apenas sobre aspectos específicos da evolução da ciência e da
tecnologia, busca-se discutir como a ciência modifica a sociedade. Por outro lado, explora-se o
processo pelo qual cientistas e seus aliados, constroem história. Examina-se, também, como os
fatos e artefatos produzidos por cientistas afetam a vida cotidiana de outras pessoas, como o
conhecimento científico muda nossa percepção das coisas e nossa autopercepção e como isso
afeta nossas relações na antropossociedade e no coletivo de humanos e não humanos. Nesta
oferta do curso, discutiremos, especialmente, a construção do que chamamos de “paixão” pela
ciência e pela tecnologia nos EUA e nos BRICS. Na parte final do curso, daremos ênfase a um
campo que aproxima-se da história e que está plenamente vinculado à ciência e tecnologia, que é
o pensamento e o método arqueológico.

Objetivo: 
Oportunizar discussões e análises interdisciplinares, partindo da história, sobre ciência, tecnologia
e sociedade.

Programa:
1 A paixão pela ciência e pela tecnologia nos Estados Unidos da América.
2 A paixão pela ciência e pela tecnologia nos BRICS.
3 Cultura Material e tecnologia.

Metodologia de ensino: 
Discussão  de  textos  na  forma  de  seminários.  Construção  coletiva  de  um  blog  da  disciplina.
Discussão sobre filmes ligados à CT&S.

Formas de avaliação:
Serão aferidas I) as participações nos debates sobre textos de leitura obrigatória; II) A postagem
de um ensaio a ser definido em comum acordo na disciplina no blog. Todas as atividades terão o
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mesmo peso na avaliação. A atribuição de conceitos segue o estabelecido no regulamento do
PPGH-Unicentro.  Em  caso  de  plágio  ou  autoplágio  constatado  na  elaboração  do  artigo,  o/a
participante será sumariamente reprovado na disciplina.
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