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Os primórdios da informática. Os impactos da Informática sobre a Sociedade e a

influência desta sobre a Informática. Informática no Brasil e no mundo: as

indústrias de hardware e software. Mercado de trabalho e a situação atual da

informatização da sociedade brasileira nos seus vários setores. O profissional de

informática e a ética profissional. O futuro da Informática e da Sociedade.

EMENTA



OBJETIVO GERAL

Capacitar o aluno para entender as questões sociais, éticas e econômicas

associadas ao uso do computador, bem como os aspectos profissionais e legais

envolvidos na busca da ocupação profissional.

OBJETIVO



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Apresentar aos alunos os conceitos básicos relacionados à ética e

especificamente a ética profissional ligada à área de informática

• Apresentar aos alunos os aspectos relacionados às leis e aos códigos das

profissões da área de informática

• Mostrar a evolução e crescimento da área de informática no Brasil e no

mundo e seus impactos para a economia e para a sociedade como um todo

• Destacar os desafios a serem enfrentados pelos profissionais de

informática

• Apresenta conceitos relacionados a propriedade intelectual de hardware e

software

OBJETIVO



Apresentação da disciplina. Conteúdo programático. Sistema de avaliação.

Agenda de avaliações. Bibliografia.

➢ Definição de Ética Profissional. Profissional X Voluntário. Artigo sobre 

programa desenvolvido para fraudar leilões eletrônicos. Debate. 

➢ Pirataria. Spam. Vírus e Invasões. Artigos sobre os temas distribuídos em 

sala de aula e discutidos com todos os presentes em relação à ética.

➢ História da Informática no Brasil. Regulamentação da Profissão. Projetos de 

Lei referentes à Informática. 

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO



➢ Discussão sobre a regulamentação das profissões de informática no Brasil. 

Trazer profissionais da área com formação e sem formação para debate em 

sala de aula.

➢ Invasões de hackers a sites do governo. Vídeo. Questões sobre o mesmo. 

➢ Código de Ética ACM e Sociedade Brasileira de Computação. Importância do 

Código de Ética para a profissão.

➢ Montagem de Equipes e distribuição de questões referentes à montagem de 

um código de ética para a profissão.

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO



➢ Apresentações presenciais das equipes.

➢ Propriedade Intelectual Software e Hardware.

➢ Prova Semestral 

➢ Exame Especial 

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO
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Prova Bimestral – P01 = 25 Pontos   (10/11/2022)

Prova Bimestral – P02 = 25 Pontos   (15/12/2022)

Trabalho  = 20 Pontos

Prova Semestral – P03 = 30 Pontos  (23/02/2023)

*Exame Especial = 100 Pontos

AVALIAÇÃO



➢ Microsoft TEAMS

➢ “FALE COMIGO” do site raa.pro.br

➢ E-mail institucional : rildo.almeida@uemg.br 

➢ WhatsApp: 34 3269-3431 
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