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1 Programa e Plano de Desenvolvimento da disciplina

• Problemas éticos associados a dados e algoritmos

• Oportunidades multidisciplinares do uso da computação - em pesquisa, desenvolvimento e empregabilidade.

• Tendências de mercado e globalização - projetos cooperativos, questões de gênero, trabalho à distância.

• Computação e a Unicamp - necessidades e oportunidades.

• Aspectos da politica de informática no Brasil e no mundo

2 Plano de ensino

As atividades compreenderão um conjunto de 14 palestras ministradas virtualmente (ao vivo - sincronas - ou pre-
gravadas, com disponibilização antecipada), leitura de material bibliográfico pertinente e discussões sobre os temas
levantados nas palestras virtuais ao vivo (que também serão gravadas e disponibilizadas a seguir).

Todo material e avaliação serão disponibilizados via Google Classroom. Palestras ministradas sincronamente e
discussões serão realizadas usando Google Meet.

Tendo em vista que a semana de 21/09 corresponde ao SECOMP, a primeira palestra será dia 28 de setembro,
sendo ministrada de forma sincrona (ao vivo). Para as palestras sincronas, os alunos serão avisados por email com
antecedência.

3 Critérios de Avaliação

A aprovação na disciplina será baseada no preenchimento de três questionários, cada um cobrindo cinco palestras.
A entrega será exclusivamente via Classroom, e em pdf.

• Entrega até dia 26 de outubro de 2020 inclusive, meia noite - cobrindo as palestras 1 a 5

• Entrega até dia 30 de novembro de 2020 inclusive, meia noite - cobrindo as palestras 6 a 10

• Entrega até dia 11 de janeiro de 2021 inclusive, meia noite - cobrindo as palestras 11 a 14

Receberá conceito Suficiente (S) todo aluno que submeter questionários preenchidos adequadamente sobre no
minimo 10 das 14 palestras. Caso contrário o aluno será considerado reprovado, não havendo possibilidade de
submissão ou substituição de questionários após o prazo.

Cada questionário terá entre 1 e 3 perguntas por palestra (dependendo da palestra). Para aquela palestra ser
contabilizada, todas as perguntas associadas deverão ser respondidas. Respostas não correspondentes às perguntas
não serão consideradas - por exemplo, se alguém falar sobre a palestra 4 em uma pergunta sobre a palestra 1, ou se
o texto não estiver associado ao conteúdo da palestra.

4 Bibliografia adotada e Atendimento

O curso não será baseado em livros texto, havendo material de leitura indicado pelo professor quando necessário.
Atendimento para dúvidas - (a) ao vivo - após a palestra ao vivo; (b) via email - enviar email pedindo atendimento,

ou esclarecimentos, para cmbm@unicamp.br


