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DISCIPLINA : TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO RESPOSTA A DESAFIOS DA 

SOCIEDADE 
CURSO  : CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (CMDAE) 
DEPARTAMENTO : TECNOLOGIA E CIÊNCIA DE DADOS (TDS) 
PROFESSORES : MARIA ALEXANDRA CUNHA / FERNANDO S. MEIRELLES 
PERÍODO  : QUARTAS-FEIRAS - 15:00 AS 18:40 HORAS SEMESTRE: 2º/2018    SALA:  

Programa 

INTRODUÇÃO 

Podemos observar um espectro amplo de desafios que são enfrentados pela sociedade e que começam a ser 
de interesse da comunidade de sistemas de informação. Na construção de respostas a tais desafios, como os 
do meio ambiente, vida nas cidades, democracia, inclusão social, trabalho e emprego, economia informal (e 
muitos outros) estão sendo experimentados diferentes empregos de tecnologias tradicionais e inovadoras, 
novos arranjos de governança com o suporte de tecnologia, novas formas de projetar e implementar 
tecnologia. A pesquisa em Tecnologia da Informação e Comunicação aponta uma contribuição positiva no 
enfrentamento destes desafios. Os benefícios e contribuições da tecnologia estão sendo investigados há 
algum tempo, mas há inúmeras oportunidades em ampliar o conhecimento sobre estes fenômenos e em como 
se dão essas contribuições da tecnologia, sob diferentes posicionamentos e perspectivas. Também é 
importante chamar a atenção sobre as consequências pretendidas e as não pretendidas do emprego de 
tecnologia, positivas e negativas. 

OBJETIVOS  

O objeto de interesse é o nível societal de análise de fenômenos na área de Information Systems. Foram 
escolhidos alguns temas de estudo no curso, mas a abordagem se fará principalmente pelo exame de teorias 
e métodos de investigação apropriados à análise de fenômenos desse tipo. 
Ao final do curso, os participantes terão tido contato com: 

 Abordagens teóricas e conceituais adequadas ao entendimento dos fenômenos que relacionam 
Tecnologia da Informação (TI) e Sociedade. 

 Abordagens metodológicas para o estudo destes fenômenos. 
 Campos de estudo já disseminados na área de Sistemas de Informação (Information Systems). 

METODOLOGIA 

O curso empregará aulas expositivas, discussão de casos, seminários apresentados pelos estudantes e 
leituras objetivando discussões sobre a literatura adotada. O curso está estruturado em 8 encontros em que 
serão abordados diferentes tópicos relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no 
enfrentamento a desafios da sociedade. 

AVALIAÇÃO 

Participação:   20% 
Seminário:   20% 
Projeto – Entrega preliminar 20% 
Projeto – Entrega Final  40% 
Participação: Esta nota será resultado da frequência e contribuição do estudante nas discussões em classe. 
A leitura prévia dos artigos recomendados para cada aula é essencial para que se atinja um nível de discussão 
compatível com um programa de mestrado/doutorado.  
Seminário: Haverá um curto seminário em todas as aulas, sobre o tópico que estará sendo discutido. A 
literatura básica será recomendada mas é esperado que os estudantes que prepararem o seminário tragam 
mais literatura relacionada ao tópico a ser discutido em sala. 
Projeto - Entrega preliminar: Entrega de um projeto de trabalho de investigação no nível societal de análise, 
na terceira aula do curso.  
Projeto – Entrega Final (Exame). Versão do trabalho de investigação empreendido, no formato de um artigo 
acadêmico. Este artigo deve ser entregue via Dropbox do Eclass (SafeAssign) da disciplina em 16/11/2018. 
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CONTEÚDO 

A lista de conteúdo proposta engloba aulas dedicadas a métodos e teorias adequadas ao nível societal de 
análise e  cada aula da disciplina vai cobrir um tema relacionado com o tópico principal, como: 

1. Tecnologia e sociedade: um panorama da área 
2. Teorias e métodos para o nível de análise societal 
3. Smart cities, smart governance 
4. Social media & Social inclusion 
5. Democracia Digital 
6. Ambiente 

BIBLIOGRAFIA 

Bannister, F., & Remenyi, D. (2003). The societal value of ICT: First steps towards an evaluation 
framework. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 6(2), 197-206. 

CETIC.br. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no Brasil: TIC Domicílios 2017. 
São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2018. 

Cogburn, D.L. ET AL. Distributed deliberative citizens: Exploring the impact of cyberinfrastructure on 
transnational civ. soc. particip. in global ICT policy processes. International Journal of Media and Cultural 
Politics, 4(1), 27-49, 1, 2008  

Cunha, M.A., Coelho, T.R., & Pozzebon, M. (2014). Internet and participation: the case of digital participatory 
budgeting in Belo Horizonte. Revista de Administração de Empresas, 54(3), 296-308. 

Cunha, M.A., Rosina, M.S G., Teixeira, M.A.C., Silva, A.P.D., Lazzari, E A., Silva, M.C.F.D., & Spinola, L. 
(2015). Projeto democracia digital: sumário executivo. CEAPG-Centro de Estudos em Administração 
Pública e Governo (EAESP) e GEPI-Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação (Direito SP). 

Dumas, C.L., Atrey, A., Lee, J., Harrison, T.M., Fake, T., Zhao, X., & Ravi, S.S. (2016). E-petition information 
diffusion in online social networks. In Proceedings of the 17th International Digital Government Research 
Conference on Digital Government Research ,. 515-517). ACM. 

Heeks, R., & Seo-Zindy, R. (2013). ICTs and Social Movements under Authoritarian Regimes: An Actor-
Network Perspective. In UK Academy for Information Systems Conference Proceedings. 

Majchrzak, A., Markus, M.L., & Wareham, J. (2016). Designing for digital transformation: Lessons for 
information systems research from the study of ICT and societal challenges. MIS Quarterly, 40(2), 267-
277. 

Meijer, A. J., Gil-Garcia, J. R., & Bolívar, M. P. R. (2016). Smart city research: Contextual conditions, 
governance models, and public value assessment. Social Science Computer Review, 34(6), 647-656. 

Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban 
governance. International Review of Administrative Sciences, 82(2), 392-408. 

Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban 
governance. International Review of Administrative Sciences, 82(2), 392-408. 

Moraes, G.H.S.M.; Meirelles, F.S. #VEMPRARUA - A Tecnologia da Informação e as Manifestações Sociais: 
Um Estudo da Utilização das Redes Sociais para Participação nos Protestos. EnANPAD, 2014  

Pozzebon, M., & Diniz, E.H. (2012). Theorizing ICT and society in the Brazilian context: a multilevel, pluralistic 
and remixable framework. BAR-Brazilian Administration Review, 9(3), 287-307. 

Przeybilovicz, E., Cunha, M.A., & Meirelles, F.S. (2018). O uso da tecnologia da informação e comunicação 
para caracterizar os municípios: quem são e o que precisam para desenvolver ações de governo 
eletrônico e smart city. Revista de Administração Pública - RAC. 

Przeybilovicz, E., Cunha, M.A., Macaya, J.F.M., & Albuquerque, J.P.D. (2018). Visions for the Digital City: 
Investigating the Role of Information Technology in Smart City Discourse. Forthcoming. 

Walsham, G. (2012). Are we making a better world with ICTs? Reflections on a future agenda for the IS 
field. Journal of Information Technology, 27(2), 87-93. 

 
Outros artigos podem ser incluídos durante o curso 
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PROGRAMAÇÃO DAS AULAS 

 

Aula Dia Conteúdo  Prof. 

1 8-ago Apresentação da Disciplina ‐ Introdução  A/M 

2 15-ago Seminário 1 A 

3 22-ago Seminário 2 A 

4 12-set Projeto - Entrega Preliminar A/M 

5 19-set Seminário 3 A 

6 3-out Seminário 4 A 

7 24-out Seminário 5 / Projeto A/M 
    

Exame 21-nov Enviar via eClass [SafeAssign] Projeto Final  

 


