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1. Descrição e ementa da disciplina 
 
A disciplina se propõe o oferecer uma ampla reflexão sobre os impactos sociais, 
econômicos e ambientais que podem ser gerados pela expansão do uso de sistemas 
baseados em Inteligência Artificial e outras tecnologias digitais emergentes como 
Blockchain, Robotic Process Automation, Metaverso, Robótica Avançada; assim como os 
arranjos tecnológicos que se configuram a partir da emergência destas tecnologias, como 
a Internet das Coisas e os modelos 4.0, e que envolvem o setor industrial, o de serviços 
e o agropecuário. Serão analisadas as relações entre os aspectos históricos e 
macroeconômicos e o processo de inovação, assim como os desdobramentos da nova 
onda de inovação em diferentes campos da sociedade humana. Questões como as 
transformações no mundo do trabalho, envolvendo as relações entre trabalhadores e 
trabalhadoras e as empresas e demais organizações, as novas configurações dos 
ambientes de trabalho e a demanda por novas competências profissionais serão 
tratadas, assim como as iniciativas em termos de estratégias e políticas públicas capazes 
de mitigar impactos e riscos. A disciplina discutirá, ainda, as implicações trazidas em 
relação a ética, a privacidade e ao controle social e os riscos gerados pela manipulação 
da opinião pública pelo uso de sistemas e estratégias de propagação massiva de 
informações falsas. A disciplina discutirá profundamente os potenciais de geração de 
riqueza a partir da consolidação do novo cenário tecnológico e os riscos de aumento da 
desigualdade socioeconômica, tratando dos mecanismos atuantes nestas questões e de 
configurações sociais inovadoras como as Cidades Inteligentes e a Sociedade 5.0. 
Também serão investigadas as implicações do uso das tecnologias no campo militar, 
guerra cibernética, e os desafios relacionados a cibersegurança. 

 
1.1 Objetivos principais 

O objetivo principal da disciplina é estimular a reflexão e contribuir para o 
desenvolvimento de um repertório amplo dos participantes sobre a nova onda de 
inovação tecnológica, incluindo seus aspectos, tecnologias envolvidas, 
mecanismos de atuação e implicações na sociedade humana e no meio ambiente. 
Estimular o pensamento crítico, sistêmico e responsável a respeito do novo 
contexto tecnológico e social. 

 
1.2 Metodologia 

Exposições, leituras programadas, seminários, debates. 



2. Detalhamento da ementa da disciplina: 
 

1° semana :  
Ciclos econômicos, crises e inovação tecnológica. 
2° semana : 
A 6ª Onda de Inovação. Inovações com potencial disruptivo. 
3° semana: 
Inteligência Artificial e Economia de Dados. 
4° semana: 
Ética, regulação e legislação para uso da Inteligência Artificial. 
5° semana: 
Blockchain e Metaverso: Evolução e Aplicações. 
  6° semana: 
Indústria 4.0 e Robótica Avançada. 
 7° semana:  
Serviços e Agro Digital. 
 8° semana:  
 Privacidade, Manipulação e Controle Social. 
9° semana:  
Cibersegurança e Guerra Cibernética. 
10° semana: 
Transformações no mundo do trabalho. 
11° semana: 
Mecanismos de Impacto das tecnologias no trabalho. 
12° semana: 
Geração de riqueza e desigualdade: desafios, perspectivas e soluções. 
13°semana: 
Tema: Sociedade 5.0 
14° semana: 
 4ª Revolução Tecnológica e o Brasil.  
15° semana:  
Seminários 
16° semana:  
Seminários 

  17° semana:  
Seminários 
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4. Avaliação:  
 
A avaliação das(os) participantes da disciplina envolverá a frequência e participação 
nas aulas e discussões. Realização das leituras e atividades. Apresentação de 
seminário. 
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