
PLANO DE ENSINO 
 

1.   DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 
Curso: Ciências da Administração 
Disciplina (obrigatória): Formação Profissional Inovação e Conhecimento 
Professores: Dr. Sérgio Luís Boeira EMAIL: sbsergio762@gmail.com 
Código: CAD 7103 turma 03301 Carga Horária: 36h/a Créditos: 02 Horário normal: 8h20-10h 

Período/Fase: 3ª                                                   Ano: 2020/1  

2.    EMENTA: 

 
A formação do profissional-administrador: elementos essenciais na gestão de organizações de produção em convergência com a dimensão da 
sustentabilidade socioambiental. O ecodesenvolvimento impulsionado a partir de organizações comprometidas com o bem coletivo. A 
incorporação e a gestão de tecnologias limpas. 



3.    OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
 
Ementa nova proposta pelo professor ao NDE: Conceitos de criatividade, inovação, cognição, metacognição, tecnologia. Tecnologia convencional, tecnologia 

social, tecnologia digital. Inovação tecnológica, inovação social e inovação aberta (redes). Economia compartilhada, desenvolvimento e sustentabilidade. 

Terceira ou quarta revolução industrial. Movimento de startups ou empresas inovadoras. Tendências recentes.  

 
Objetivo Geral: 

Aprender de forma metacognitiva (reflexiva, interpretativa, crítica) sobre os conceitos e temas que constam na ementa da disciplina.  

Objetivos Específicos: 

- Aprender sobre as principais práticas de inovação, tecnologia e conhecimento, etc. na sua relação com as noções de economia compartilhada, 

desenvolvimento e sustentabilidade.  

- Aprender de forma participativa, interativa e inovadora. 

 

4.  TEXTOS E VÍDEOS  
 

Os textos estão disponíveis na página da disciplina no Moodle. Há 4 tópicos:1. Textos didáticos e plano de ensino 2. Textos básicos. 3. Textos 

complementares.  4. Postagem de trabalhos. 

 

Vídeos serão indicados por link pelo Espaço Livre. 

 

 

5.  METODOLOGIA DE TRABALHO (ver CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA DE AULA,  após bibliografia) 

 

- Aulas expositivo-dialogadas; palestras; 
- Diálogos sobre textos e vídeos;  
- Seminários com apresentação de atividades curriculares (AC); 
- Exercícios diversos, mapas mentais, questionário. 
- Interações síncronas poderão ser testadas por meio de plataformas como Google Meet, Jitsi Meet, Zoom ou outra.  
- Interações assíncronas serão realizadas pelo Moodle (no fórum Espaço Livre).  



   
  
6.  SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
 
Está fundamentado na metacognição, ou aprendizagem significativa, criativa, reflexiva, crítica. A obra fundamental de referência da 
metacognição é O conhecimento do conhecimento, de Edgar Morin.  
 
O sistema é apresentado em forma de conjuntos de slides em power point e textos didáticos (apresentados no ambiente virtual - Moodle). 
Envolve diversos critérios qualitativos, incluindo uma tabela de autoavaliação. 
 
A metacognição visa a capacidade de aprender a aprender, a metaleitura (reflexão sobre os hábitos de leitura), a reflexão sobre a atenção e a 
capacidade de redigir, descrever, contextualizar, comparar, argumentar, etc. 
 
A participação dialógica e compreensiva dos estudantes é fundamental, para superar a memorização básica, característica dos formatos 
industrializantes de ensino-aprendizagem.  
 
A avaliação qualitativa terá como objetos atividades em grupos, em duplas e individualmente, em forma de seminários, envolvendo 
questionários, mapas mentais (associações de ideias ou representações sociais), debates, redações e outros exercícios. 
 
O professor poderá incluir prova escrita individual sobre determinado conteúdo, caso não haja participação e aprendizado efetivo.  
 
 
6.1. Atividades Curriculares (AC) 
 
Haverá formas de atividades curriculares (AC) de três tipos: 
 

Tipo 1: diversas AC que valem presença e fazem parte da nota geral de participação na disciplina. Portanto, não há nota específica para este tipo 
de AC 

Tipo 2: três AC (valor 3,0 cada uma. Total 9,0)  

Tipo 3: AC relativa à tabela de autoavaliação (1,0) 

 

As atividades curriculares síncronas (via plataformas como Google Meet e outras), devido à pouca confiabilidade da internet atualmente, não 
terão presenças ou faltas contabilizadas, mas poderão servir para comunicação entre professor e estudantes a fim de complementar as 



aulas assíncronas e eventualmente também para apresentação de trabalhos ou palestras de convidados. O link para cada aula síncrona será 
encaminhado a todos por meio do Espaço Livre cerca de 10 minutos antes do horário definido.  

 
Os estudantes que atingirem a média 6,0 estarão aprovados. Aqueles que ficarem com notas entre 3,0 e 5,5 poderão obter direito de recuperação 
por meio de um trabalho extra, caso tenham frequência suficiente e tenham postado a tabela de autoavaliação de acordo com os critérios de 
metacognição.  
 
6.2. Frequência 
 
 
A frequência mínima é de 75% das aulas. A aferição das presenças será realizada por meio da participação no Espaço Livre, no Moodle, ao longo 
de cada semana. As dificuldades para participação em atividades síncronas, em caso de falhas na conexão à internet, poderão ser compensadas 
pela participação em exercícios no Espaço Livre, que será usado como intranet para contatos entre professor e estudantes. 

 
7.   ATENDIMENTOS EXTRACLASSE: 

 
Será realizado pelo professor, mediante agendamento prévio via Espaço Livre do Moodle, webconferência no Facebook ou e-mail: 

sbsergio762@gmail.com. 

 

 
8.    BIBLIOGRAFIA 

 
 

 

BAUMGARTEN, M. Ciência, tecnologia e desenvolvimento – redes e inovação social. In: Parcerias Estratégicas. Número 26 – junho 2008 – 

Brasília, DF. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. http://www.cgee.org.br/arquivos/pe_26.pdf#page=102  - pgs 102 a 124. 

BOHM, D. Sobre a criatividade. São Paulo: UNESP, 2011. 

BRITO CRUZ, C.H.; PACHECO, C.A. Conhecimento e inovação: desafios do Brasil no século XXI. Campinas, 2004. Mimeografado. 

Disponível em: <http://www.inovacao.unicamp.br/report/inte-britopacheco.shtml>. 

DE MASI, D. O ócio criativo. Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 

DESCOLA. Economia criativa (E-book). Echos Laboratório de Inovação. Disponível em www.descola.org. Acesso em 6 de agosto de 2016. 

CASTELSS, M. Outra economia é possível:  cultura e economia em tempos de crise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2019.  

 

mailto:sbsergio762@gmail.com
http://www.cgee.org.br/arquivos/pe_26.pdf#page=102
http://www.inovacao.unicamp.br/report/inte-britopacheco.shtml
http://www.descola.org/


CHASE, R. Economia compartilhada: como pessoas e plataformas da Peers Inc. estão reinventando o capitalismo. São Paulo: HSM do Brasil, 

2015. 

CUPANI, A. Filosofia da tecnologia: um convite. Editora UFSC: Florianópolis. 2a. ed. 233 pgs. Capítulo 1. 

FREEMAN, C.; SOETE, L. A economia da inovação industrial. Ed. Unicamp, 2008. Capítulo 1 (Introdução). 

GANSKY, L. Mesh: por que o futuro dos negócios é compartilhar. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 

GUERREIRO RAMOS, A. A nova ciência das organizações: uma reconceituação da riqueza das nações. Rio de Janeiro: FGV, 1981. 

GUERREIRO RAMOS, A. The new science of organizations: a reconceptualization of the wealth of nations. Toronto; Buffalo; London: 

University of Toronto Press, 1981. 

LINHARES, M. C.H.O.Q.U.E: tratamento para o surto empreendedor. São Paulo: Benvirá, 2018. 

MASON, P. Pós-capitalismo: um guia para o nosso futuro. Cia das Letras, 2017, 

MORIN, E. Método. Vol 3: o conhecimento do conhecimento. Publicações Europa-America, 1986. 

ORDINE, N. A utilidade do inútil: um manifesto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2016. A introdução está disponível na internet: 
https://zahar.com.br/sites/default/files/arquivos/Trecho%20-%20A%20ultilidade%20do%20in%C3%BAtil.pdf . 

POPADIUK, S.; CHOO, C.W. Innovation and knowledge creation: how are these concepts related?. International Journal of Information 

Management, v. 26, p. 301/4-311, 2006. 

RAWORTH, K. Economia donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. Rio de Janeiro: Zahar, 2019. 

REDE DE TECNOLOGIA SOCIAL - RTS (Brasil) (Org.). VVAA. Tecnologia Social e desenvolvimento sustentável: contribuições da RTS 

para a formulação de uma Política de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – Brasília/DF : Secretaria Executiva da Rede de Tecnologia 

Social (RTS), 2010. 

RIBEIRO, O. C.; MORAES, M. C. Criatividade em uma perspectiva transdisciplinar: rompendo crenças, mitos e concepções. Brasília: Liber 

Livro, 2014. 

RIFKIN, J. O século da biotecnologia. São Paulo: Makron Books, 1999. 

______. A era do acesso. São Paulo: Makron Books, 2001. 

______. O fim dos empregos. São Paulo: M.Books do Brasil Ltda, 2004. 

______. A terceira revolução industrial:  como o poder lateral está transformando a energia, a economia e o mundo. São Paulo: M. Books, 

2012. 

______. Sociedade com custo marginal zero: a internet das coisas, os bens comuns colaborativos e o eclipse do capitalismo. São Paulo. M. 

Books, 2016. 

SZCZEPANIK, Gilmar Evandro. RESENHAS. Principia 16(3): 505–510 (2012). 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/download/1808-1711.2012v16n3p505/25628. 

https://zahar.com.br/sites/default/files/arquivos/Trecho%20-%20A%20ultilidade%20do%20in%C3%BAtil.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/download/1808-1711.2012v16n3p505/25628


TÜNNERMAN, C. B.; CHAUI, M. Desafios da universidade na sociedade do conhecimento. UNESCO, 2008. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001344/134422por.pdf. 

VEIGA, J. E. Como pode ser entendido o desenvolvimento. In: VEIGA, J. E. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de 

janeiro, Garamond, 2010. 

VIVERET, P. Reconsiderar a riqueza. Brasília: Ed. UnB, 2006. 

______. Por uma sobriedade feliz. Salvador: Quarteto Editora, 2012. 

WEETMAN, C. Economia circular: conceitos e estratégias para fazer negócios de forma mais inteligente, sustentável e lucrativa. São Paulo: 

Autêntica Business, 2019. 

 

 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA DE AULAS 

Obs.: o cronograma abaixo poderá ser atualizado durante as interações semanais pelo Espaço Livre, no Moodle. O conteúdo programático continua o que foi 

iniciado em março de 2021.1 antes da interrupção das aulas devido à pandemia Covid 19, conforme consta na página da disciplina, no Moodle. 

Semana 
Tipo de 

interação 

Data e horário 

(quando síncrona) 

Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 

1 

 

 

Presencial. 

Síncrona 

Horário normal de março 

2020.1: 8h20-10h 

Introdução à proposta de ensino-

aprendizagem. Introdução aos conteúdos 

da disciplina 

Exposição dialogada 

 

2 

Presencial. 

Síncrona 

Horário normal de março 

2020.1: 8h20-10h 

Introdução à proposta de ensino-

aprendizagem. Introdução aos conteúdos 

da disciplina 

Exposição dialogada 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001344/134422por.pdf


 

Retomada 

das aulas 
    

 

3 

 

Assíncrona 
De segunda (8h20 a quarta 

20h) 

Metacognição: introdução (I) e 

metaleitura (II) disponível no Moodle, 

tópico textos didáticos  

Introdução escrita pelo professor. 

Textos didáticos disponíveis no Moodle. 

Diálogo pelo Espaço Livre.  Exercícios. 

4 Idem Idem 

Metacognição: meta-atenção ou como 

fazer bons resumos (III). 

Inteligências múltiplas e complexidade. 

Introdução escrita pelo professor  

Textos didáticos disponíveis no Moodle. 

Diálogo pelo Espaço Livre. Exercícios. 

5 Idem Idem 
Modelos de sociedade; terceira revolução 

industrial (introdução) 

Introdução escrita pelo professor 

Textos didáticos disponíveis no Moodle. 

Exercícios pelo Espaço Livre; mapa mental. 

6 Idem Idem 
Síntese sobre a quarta revolução 

industrial.   

Introdução escrita pelo professor 

Diálogo pelo Espaço Livre. 

Mapa mental. 

7 
Síncrona e 

Assíncrona 

 

Horário normal (8:20-10h) em 

caso de síncrona, de segunda 

Economia compartilhada, colaborativa; 

indústria criativa 

Introdução escrita pelo professor 

Textos disponíveis no Moodle. 



(8h:20) a quarta (20h) em caso 

de assíncrona. 

Palestra a ser agendada pelo professor com algum 

representante do SEBRAE, FUNDAÇÃO CERTI, 

ACATE ou outra organização. 

O link para cada aula síncrona será 

encaminhado a todos por meio do Espaço Livre 

cerca de 10 minutos antes do horário definido. 

8 Assíncrona 
De segunda (8h20 a quarta 

20h) 

Startups; alguns termos mais usados no 

“universo startupês” 

Organização de grupos e preparação de 

trabalho coletivo sobre startups (Parte 1) 

Introdução escrita pelo professor 

Vídeo sobre startups. 

Diálogo pelo Espaço Livre sobre características da 

atividade curricular (AC) 

9 Idem Idem 

Sinapse da Inovação e ecossistema de 

empreendedorismo. 

Organizações que incentivam startups  

Introdução escrita pelo professor; vídeos sobre 

startups 

Diálogo pelo Espaço Livre 

10 
Síncrona e 

Assíncrona 

Horário normal (8:20-10h) em 

caso de síncrona, de segunda 

(8h:20) a quarta (20h) em caso 

de assíncrona. 

Apresentações de startups selecionadas 

(Parte 1) 

Apresentações de trabalho coletivo pelo Moodle 

(Espaço Livre) ou por plataformas como Google 

Meet etc. Isto será definido em diálogo entre 

professor e estudantes.  

O link para cada aula síncrona será 

encaminhado a todos por meio do Espaço Livre 

cerca de 10 minutos antes do horário definido. 

11 Assíncrona 
De segunda (8h20 a quarta 

Startups, inovação, criatividade,  

incerteza, desigualdade social e 
Introdução escrita pelo professor 



20h) sustentabilidade ambiental. Vídeos, textos. 

Diálogo pelo Espaço Livre 

12 
Síncrona e 

Assíncrona 

Horário normal (8:20-10h) em 

caso de síncrona, de segunda 

(8h:20) a quarta (20h) em caso 

de assíncrona. 

Startups e inovação em tempos de 

pandemia e pós-pandemia COVID 19 

Introdução escrita pelo professor. 

Palestra a ser agendada pelo professor com algum 

representante do SEBRAE, FUNDAÇÃO CERTI,  

ACATE ou outra organização. 

O link para cada aula síncrona será 

encaminhado a todos por meio do Espaço Livre 

cerca de 10 minutos antes do horário definido. 

13 Assíncrona 
De segunda (8h20 a quarta 

20h) 

Organização de grupos e preparação de 

trabalho coletivo sobre startups (Parte 2) 

Diálogo com o professor sobre características da 

atividade curricular (AC). 

14 Idem Idem 

Tecnologia convencional, tecnologia 

social, inovação tecnológica, antropoceno 

e os 17 objetivos do desenvolvimento 

sustentável. 

Introdução escrita pelo professor 

Vídeos, textos 

Diálogo pelo Espaço Livre 

15 
Síncrona e 

Assíncrona 

Horário normal (8:20-10h) em 

caso de síncrona, de segunda 

(8h:20) a quarta (20h) em caso 

de assíncrona. 

Apresentação de trabalho coletivo sobre 

startups (Parte 2) 

Apresentações de trabalho coletivo pelo Moodle 

(Espaço Livre) ou por plataformas como Google 

Meet etc. Isto será definido em diálogo entre 

professor e estudantes. 

O link para cada aula síncrona será 

encaminhado a todos por meio do Espaço Livre 



cerca de 10 minutos antes do horário definido. 

16 Assíncrona 
De segunda (8h20 a quarta 

20h)  

Preparação de trabalho coletivo sobre 

startups 

Diálogo com professor sobre características dessa 

atividade curricular (AC). Espaço Livre 

17 Idem Idem 

Preparação e postagem de trabalho 

coletivo sobre startups (Parte 3). Tabela 

de autoavaliação. 

Diálogo com o professor sobre proposta de nova 

organização. Espaço Livre 

18 Idem Idem 

Revisão da matéria. Exame de 

recuperação para quem não atingir a 

média 6,0. 

Diálogo com o professor pelo Espaço Livre 

 


