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1 EMENTA

Informação  e  cidadania:  concepções,
contextos,  usos.  Apropriação  social  de
informação em redes  e  movimentos  sociais.
Bases  metodológicas  para  a  elaboração  e
implementação de projetos sociais. 

2 OBJETIVOS

- Defnir informação e cidadania no contexto
da Ciência da Informação;

-  Entender  que  a  cidadania  está  ligada  a
conceitos  como  direito,  dever,  partcipação,
autonomia e crítcaacriação;

- Refletr o papel da informação na construção
da cidadania, assim como a possibilidade de o
sujeito usufruir da condição de ser cidadão;

-  Destacar  o  acesso  à  informação  como
condição  básica  para  o  favorecimento  dos
direitos do cidadão;

-  Discutr  a  apropriação  da  informação  em
redes  e  movimentos  sociais  comprometdos
com o exercício da cidadania;

- Perceber a importância do planejamento de
projetos  sociais  apoiados  em  recursos
cognitvos, informacionais e comunicacionais.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade  I:  A  informação  como  fator  de
desenvolvimento social.

-  Conceitos  e  contextos  relacionados  à
informação e cidadania;

- A informação como fenômeno social gerada
num contexto histórico sócio-cultural;

-  Processo  de  intervenção  para  a
transformação  social  apoiados  em  recursos
cognitvos, informacionais e comunicacionais.

Unidade  2:  Informação  e  cidadania:  o  uso
social  da  informação em diferentes  níveis  e
contextos.

-  O  papel  da  educação  na
distribuiçãoasocialização  da  informação:  a
importância da  mediação para  a  construção
da cidadania;

-  Relação  entre  cidadania  e  aquisição  de
direitos sociais através do estado;

- Acesso à informação: condição básica para o
funcionamento  de uma polítca  democrátca
que favoreça os direitos do cidadão;

- Trabalho e cidadania: informação cientfca e
tecnológica.

Unidade 3: Elaboração de projetos sociais.

-  Apropriação  da  informação  em  redes  e
movimentos sociais;



-  Açããocomprometidã  com  ã  cidãdãniã:
intercãâmbio  de  ideiãs  e  fortãlecimento
de ãçoã es coletivãs;

-  Elãborãçãão  e  desenvolvimentos  de
projetos  relãcionãdos  ãà  informãçãão,
leiturã e cidãdãniã.

4 Estratégias de ensino

Leiturãs  e  estudo  dã  bibliogrãfiã
indicãdã.  Reãlizãçãão  de  pesquisãs  e
seminãá rios.  Visitãs  teácnicãs  e/ou
trãbãlho  de  cãmpo.  Utilizãçãão  de  dãtã
show, quãdro brãnco e filmes.

5 Avaliação

Serãão  ãvãliãdos  todos  os  trãbãlhos
propostos  e  serãá  observãdã  ã
pãrticipãçãão do ãluno.
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