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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

1  Identificação 

Denominação 

Curso de Graduação em Sistemas de Informação. 

Modalidade: Bacharelado Presencial. 

Total de Vagas Anuais 

100 vagas anuais, com 02 turmas (uma no turno matutino e outra no turno noturno) 

Dimensões da Turma 

40 alunos por turma. 

Turnos de Funcionamento 

Matutino e Noturno. 

Regime de Matrícula 

Seriado semestral com 20 semanas letivas por semestre civil. 

Carga Horária Total do Curso 

3.000 horas. 

Tempo de Integralização Curricular do Curso 

Mínimo de 4 (anos) anos ou 8 (oito) semestres. 

Diploma 

Bacharel em Sistemas de Informação. 

 

2  Histórico do Curso 

Autorizado pela Resolução CONSU (Conselho Superior do UNIEURO) nº 468/1998, de 03 de 

junho de 1998, o Curso de Bacharel em Ciência da Computação teve seu funcionamento iniciado no 



 

 

 

 

1º semestre de 1998, no turno noturno, na Unidade Asa Sul, pela disponibilidade de 150 vagas no 

turno noturno e de 300 vagas no turno diurno através de Processo Seletivo. 

Nessa época, o curso possuía uma carga horária de 3.410 horas, integralizado em 4 anos, no 

regime seriado semestral. Tendo iniciado na 1ª a turma com 22 alunos, em 1998. Ao longo dos anos, 

o curso foi sendo modificado para corresponder às demandas de mercado em termos de atualização 

e integralização curricular. 

Até o início do segundo semestre de 2013, 950 alunos já concluíram o curso de Bacharel em 

Sistemas de Informação. Sendo, distribuídos da seguinte forma: em 2002.2, um aluno; em 2003.1, 4 

alunos; em 2003.2, um aluno; em 2004.1, 23 alunos; em 2004.2, 44 alunos; 2005.1, 12 alunos; em 

2005.2, 44 alunos; em 2006.1, 225 alunos; em 2006.2, 141 alunos; em 2007.1, 90 alunos; em 2007.2, 

53 alunos; em 2008.1, 72 alunos; em 2008.2, 60 alunos; em 2009.1 36 alunos; em 2009.2, 50 alunos; 

em 2010.1 47 alunos; em 2010.2, 47 alunos, em 2011.1 43 alunos; em 2011.2, 49 alunos; em 2012.1 

19 alunos; em 2012.2, 13 alunos; em 2013.1 21 alunos; e em 2013.2 8 alunos. 

O reconhecimento deu-se através da portaria nº 832/2002 de 22 de março de 2002, publicada 

no D.O.U. em 27 de março de 2002, já sob a denominação de Bacharel em Sistemas de Informação. 

Pela Resolução CONSU (Conselho Superior do UNIEURO) nº 009/2005, de 20 de dezembro 

de 2005, o Curso de Bacharel em Sistemas de Informação teve seu funcionamento na Unidade de 

Águas Claras autorizado a partir do primeiro semestre de 2006 com 100 vagas anuais. O 

reconhecimento deu-se através da portaria nº 364/2011 de 23 de agosto de 2011, publicada no D.O.U. 

em 25 de agosto de 2011. 

A Resolução CONSU (Conselho Superior do UNIEURO) nº 001-A/2008, de 11 de fevereiro de 

2008 autorizou o funcionamento do Curso de Bacharel em Sistemas de Informação na Unidade da 

Asa Norte com 100 vagas anuais. 

Atualmente o curso funciona em duas unidades da Instituição. Na unidade da Asa Sul  

localizada na Avenida das Nações, Trecho 0, Conjunto 5, no Setor de Clubes e Embaixadas 

Sul, Brasília/DF, o curso possui um total de 49 alunos distribuídos em quatro turmas, todas no 

turno noturno. Na unidade de Águas Claras, situada na Av. Castanheira, Lote 3700, Águas 



 

 

 

 

Claras/DF, o curso tem 107 alunos distribuídos em seis turmas, todas no turno noturno. Na 

Unidade da Asa Norte, situada no SGAN 916, Conjunto D, Asa Norte, Brasília/DF, o curso 

está em processo de extinção, solicitação essa, referida na Resolução CONSU nº 025/2013, 

de 19 de novembro de 2013, por não possuir ingresso de novos alunos, mas ainda existir 

remanescentes de turmas anteriores vinculadas ao curso. Esta solicitação, encaminhada ao 

MEC, foi atendida conforme status do curso no cadastro do E-mec.  

A matriz curricular do curso de Bacharel em Sistemas de Informação prevê a distribuição da 

carga horária em oito semestres letivos. 

A atual matriz curricular foi implantada após estudos realizados pela Coordenadoria, 

Colegiado do Curso, e seu Núcleo Docente Estruturante levando-se em consideração o aumento da 

importância e a rápida evolução da informática, e do impacto das novas tecnologias nas formas de 

comunicar, aprender e pensar, visando proporcionar adequação às necessidades do mercado, bem 

como atender as novas resoluções do MEC, causadas pelas mudanças políticas no cenário educativo. 

 

3  Articulação do Projeto Pedagógico do Curso com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional/ Projeto Pedagógico Institucional 

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharel em Sistemas de Informação segue as 

orientações do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do UNIEURO em relação ao plano de 

metas e ações da instituição, que preconiza a construção de projetos pedagógicos compromissados 

com suas bases conceituais, sua missão, seus objetivos e seus princípios norteadores. 

O PDI do UNIEURO sinaliza e encaminha a instituição para uma educação de qualidade e 

comprometida com o crescimento e o progresso da sociedade, sendo ele um agente participativo, 

proativo e crítico na resignificação e construção de conhecimentos.  

O presente projeto incorpora esses preceitos, contribuindo para formação de uma consciência 

coletiva norteada por valores éticos, concretizados por meio de seus egressos e demais cidadãos da 

comunidade acadêmica. 



 

 

 

 

4  Objetivos do Curso  

i. Geral 

 Desenvolver competências e habilidades que visem a formação de profissionais responsáveis 

e conscientes capazes de atuarem na área em pesquisa, gestão, desenvolvimento, uso e 

avaliação de tecnologias de informação representando impacto na produtividade e 

competitividade nas organizações, proporcionando ao mercado o perfil adequado para o 

exercício pleno da profissão através de uma habilitação específica, prática e adequada.  

ii. Específicos 

Neste contexto, o objetivo principal é prover o profissional de conhecimentos, técnicas e 

métodos para o desenvolvimento de sistemas de informação e sua adequação às organizações. 

Assim, durante sua formação, além de técnicas e métodos, o discente desenvolverá competências e 

habilidades de comunicação, relacionamento e trabalho cooperativo e em grupo. Deverá estar apto 

ainda a interpretar, sugerir e modificar o contexto sócio-político-econômico no qual se encontra. Desta 

forma, foram previstos os seguintes objetivos específicos: 

 Fornecer subsídios teóricos e práticos sistematizados que permitam a consolidação dos 

conhecimentos apreendidos, bem como o desenvolvimento das competências e habilidades 

necessárias; 

 Construir um referencial teórico e prático que possibilite ao profissional acompanhar a 

evolução do conhecimento e da tecnologia para que possa atuar de forma eficiente; 

 Demonstrar o embasamento teórico e legal das atividades que têm sido desenvolvidas pelos 

profissionais da área; 

 Promover subsídios que possibilitem a melhor organização e funcionamento dos sistemas de 

informação com o entendimento e a análise de suas injunções técnicas e sociais; 

 Proporcionar condições que permitam a discussão para atingir um desempenho de acordo 

com as exigências do mercado de TI; 



 

 

 

 

 Criar um educando capaz de perceber e transformar a sociedade, através da construção de 

competências disciplinares e interdisciplinares fundamentais; 

 Desenvolver a capacidade de análise e da elaboração de modelos para a solução de um 

problema; 

 Estimular o auto-aprendizado, a criatividade e a capacidade de abstração; 

 Capacitar a trabalhar em equipe e o convívio em grupos heterogêneos; e 

 Desenvolver a capacidade empreendedora e a avaliação crítica. 

Tais objetivos são alcançados por meio: 

 da matriz curricular e seus conteúdos atualizados com o mercado de trabalho e que considera 

o contexto regional de Brasília e seu entorno; 

 de disciplinas que integram pensamento científico e práticas profissionais; 

 das estratégias de ensino, desenvolvidas desde o 1º semestre do curso, com projetos, 

estudos de caso, monitoria, visitas técnicas, práticas laboratoriais e seminários; 

 das Semanas Acadêmicas (integradas com outros cursos da IES) e das Atividades 

Complementares (intra e extra muros); e,do estreito relacionamento com a Pós-Graduação, 

com a criação de cursos lato sensu na área de TI, que ampliam o conhecimento científico e a 

prática profissional. 

 

5  Perfil Profissional e Competências (Perfil do Egresso) 

O Bacharel em Sistemas de Informação deverá ser capaz de propor soluções tecnológicas 

para automatização de processos organizacionais, através da análise de cenários, aquisição, 

desenvolvimento e gerenciamento de serviços e recursos da TI, apoio ao processo decisório e 

definição e implementação de novas estratégias organizacionais, através do fornecimento de 

subsídios teóricos e práticos sistematizados que permitam a consolidação dos conhecimentos 

apreendidos. 



 

 

 

 

Além disso, o Bacharel em Sistemas de Informação atua na implementação das estratégias 

de tecnologia da informação alinhadas às estratégias de negócio, implicando na concretização nos 

níveis tático e operacional das soluções necessárias à inovação e flexibilidade organizacionais. Nesta 

área o profissional de Sistemas de Informação atua prioritariamente no desenvolvimento, implantação, 

gestão e evolução dos sistemas de informação e da infra-estrutura de tecnologia da informação no 

âmbito organizacional, departamental e/ou individual de acordo com o alinhamento estratégico entre 

negócios e tecnologia da informação e dentro de uma perspectiva de melhoria contínua dos processos 

e produtos organizacionais. 

No UNIEURO, o currículo proposto permitirá atuar eficazmente na área de Sistemas de 

Informação das empresas e instituições, por meio do apoio moderno das TI, no que diz respeito ao 

uso e exploração dessas tecnologias como um elemento estratégico para produzir soluções 

automatizadas transformando-as em vantagem competitiva. 

O curso está em sintonia com as grandes áreas de atuação destacadas no Currículo de 

Referência para cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação da SBC, a saber: 

 Inovação, planejamento e gerenciamento da informação e da infra-estrutura de TI alinhados 

aos objetivos organizacionais; 

 Conhecimento e emprego de modelos associados ao diagnóstico, planejamento, 

implementação e avaliação de projetos de sistemas de informação aplicados nas 

organizações; 

 Desenvolvimento e evolução de sistemas de informação e da infra estrutura de informação 

para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais. 

Tendo isso como pressupostos básicos, o currículo proposto no curso forma profissionais 

aptos a: 

 Implementar modelos de sistemas e processos organizacionais através da utilização de 

conceitos, métodos, técnicas e ferramentas; 



 

 

 

 

 Desenvolver sistemas de informação a partir da identificação dos problemas através da 

análise do contexto organizacional desenvolvendo alternativas viáveis; 

 Conceber, projetar, gerenciar, validar e implementar as soluções identificadas dos projetos de 

sistemas de informação (computadores, comunicação etc.); 

 Definir a infra-estrutura de tecnologia da informação mais apropriada, especificando 

ferramentas de hardware e software necessárias; 

 Desenvolver e atuar de forma coerente, e em equipe, utilizando-se de princípios éticos e de 

cidadania, em um contexto multidisciplinar, com capacidade de comunicação oral e escrita; 

 Diagnosticar e mapear problemas e pontos de melhoria nas organizações, participando do 

desenvolvimento e implantação de novos modelos de competitividade e produtividade; 

 Avaliar a interação homem-computador para propor melhorias em relação a usabilidade e 

acessibilidade dos sistemas; 

 Pesquisar e utilizar ferramentas computacionais para coletar e organizar as informações 

organizacionais, aplicando de forma sistematizada os conhecimentos adquiridos; 

 Acompanhar e avaliar a gestão dos processos de informatização e de desenvolvimento de 

sistemas; 

 Modelar sistemas computacionais robustos e eficientes em diversas plataformas (linguagens, 

arquiteturas, metodologias e banco de dados); 

 Conhecer e empregar modelos, ferramentas e técnicas, que representem o estado da arte na 

área, associados ao diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação de projetos de 

sistemas de informação aplicados nas organizações; 

 Abstrair, representar e organizar as informações de modo a fornecer subsídios decisórios para 

as instâncias gerenciais superiores da instituição; 

 Construir uma visão humanística crítica e consistente sobre o impacto de sua atuação 

profissional na sociedade e nas organizações. 



 

 

 

 

Para atingir este perfil, a Coordenação do Curso, em conjunto com o NDE, com o Colegiado 

de Curso e demais instâncias, está em: 

 contínuo processo de avaliação e atualização dos conteúdos ministrados e atividades extra-

currículares, para alinhá-los ao mundo do trabalho e às necessidades de Brasília e ao entorno; 

 constante acompanhamento das estratégias utilizadas pelos docentes nas atividades teórico-

práticas, com o objetivo de aprimorar o processo de aprendizagem; 

 processo permanente de valorização do conhecimento científico pelo incentivo ao 

desenvolvimento e participação em atividades como palestras, seminários, visitas técnicas e 

jornadas, em conjunto com outros cursos, visando o aperfeiçoamento profissional; 

 contínuo incentivo e promoção à atualização docente.   

 

6  Organização Curricular 

i. Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso 

O currículo proposto tem por objetivo o atingimento dos preceitos preconizados na proposta das DCN 

de Cursos da Área de Computação e Informática, bem como no Currículo de Referência para Cursos 

de Bacharelado em Sistemas de Informação da SBC. 

Deste modo, o presente conteúdo curricular busca permitir a: 

 Formação de recursos humanos para o desenvolvimento tecnológico da computação 

(hardware e software), visando atender as necessidades sociais, pelo desenvolvimento dos 

conteúdos teórico-práticos nas disciplinas; 

 Aplicação das tecnologias da computação no interesse da sociedade e para a formação de 

professores para o ensino médio e profissional, através da participação de projetos de 

extensão comunitários, monitoria e de disciplinas ligadas às áreas de projetos e de técnicas 

de pesquisa; 



 

 

 

 

 Capacitação do desenvolvimento do espírito empreendedor e da avaliação crítica, pela 

apresentação de projetos aplicados em diversas disciplinas e pelo desenvolvimento de 

atividades de leitura e discussão de temas, em sala de aula ou com profissionais da área 

durantes palestras, mini-cursos e semanas acadêmicas; 

 Garantia da expansão das capacidades humanas em íntima relação com as aprendizagens 

técnico-científicas, pelo desenvolvimento de atividades de monitoria, estágio e projetos ao 

longo do curso; 

 Capacitação para lidar com as dimensões humanas e éticas dos conhecimentos e das 

relações sociais, através da participação em projetos de extensão comunitária, respeitando 

os princípios éticos e profissionais da área de computação; 

 Capacitação para trabalhar em grupo, através da realização e da apresentação de pesquisas 

e de trabalhos em equipe, bem como do estímulo da expressão oral e a escrita pela 

construção dessas tarefas; 

 Estimulação do auto-aprendizado desenvolvida através de trabalhos de pesquisa, de estudo 

individual; 

 Fomentação da criatividade e da capacidade de abstração, estimuladas durante as disciplinas 

que desenvolvam atividades de programação, design, modelagem e de projetos; 

 Promoção do desenvolvimento da capacidade de análise e da elaboração de modelos para a 

solução de problemas, fomentadas durante as atividades de programação e demais 

atividades pedagógicas, como o Estágio Curricular e monitoria; 

 Obtenção de visão humanística crítica através do desenvolvimento de idéias, discussões e 

elaboração de pensamento em disciplinas de cunho sociológico, ético e de cidadania; 

 Fazer uso criativo de tecnologia da informação para aquisição de dados, comunicação, 

coordenação, análise e apoio à decisão; 



 

 

 

 

 Gestão de novas tecnologias da informação e da área de sistemas de informação pelo 

desenvolvimento de atividades relacionadas às disciplinas de projeto, governança e serviços. 

Desta forma, a proposta pedagógica do curso de Bacharel em Sistemas de Informação do 

UNIEURO está em consonância com os objetivos específicos anteriormente definidos, isto 

demonstrado através dos conteúdos das disciplinas, do Estágio Curricular, de monitorias, das 

Atividades Complementares e dos projetos desenvolvidos no decorrer do curso. Estando altamente 

voltado e comprometido com a realidade do mercado regional. 

Preparado e concebido para ofertar ao mercado um profissional contextualizado com as novas 

TI este curso permitirá, através de sua estrutura, uma formação com qualificação e munindo o discente 

de competências e habilidades necessárias para o seu desenvolvimento e atuação. 

 

ii. Matriz Curricular 

Em conformidade com a proposta das DCN da Área de Informática foi delineado o curso de 

Sistemas de Informação, coerente com os objetivos definidos pela SESu, através da Comissão de 

Especialistas de Ensino de Computação e Informática do MEC, de acordo com o proposto no Currículo 

de Referência da SBC, e que atende as recomendações indicadas nas quatro grandes áreas de 

formação: básica, tecnológica, complementar e humanística.  

As disciplinas propostas favorecem a correlação dos conteúdos e o dimensionamento da 

carga horária é adequado ao desenvolvimento dos conteúdos programáticos de cada disciplina. A 

inter-relação das disciplinas permite a construção gradativa do conhecimento de modo que as 

disciplinas que necessitam de conhecimentos prévios foram precedidas por outras que oferecem os 

conhecimentos básicos e indispensáveis. 

Além de contemplar as quatro grandes áreas de formação, os componentes curriculares 

encontram-se agrupados por eixos de conhecimento de forma a conceder ao discente uma 

qualificação profissional ao longo do curso.  

A matriz curricular do curso de Sistemas de Informação é apresentada no quadro 22, a seguir: 



 

 

 

 

Quadro 22 - Matriz curricular do Curso de Sistemas de Informação - Bacharelado Presencial 

1º Período 

Arquitetura Computacional CH 

Sistemas Operacionais 60 

Organização de Computadores 60 

Redes de Computadores 60 

Leitura e Produção de Textos 60 

Fundamentos de Sistemas de Informação 60 

CH total do período 300 

 

2º Período 

Novas Tecnologias em Sistemas de Informação CH 

Inovação Tecnológica 60 

Matemática Computacional 60 

Gestão de Processos 60 

Metodologia Científica 60 

Projeto Integrador - Implantação de Novas Tecnologias em SI 60 

CH total do período 300 



 

 

 

 

 

3º Período 

Engenharia e Desenvolvimento de Sistemas I CH 

Engenharia de Requisitos 60 

Engenharia de Software 60 

Lógica de Programação (Orientada a Objetos) 60 

Banco de Dados I 60 

Projeto Integrador - Projeto de Sistemas (UML) 60 

CH total do período 300 

 

4º Período 

Engenharia e Desenvolvimento de Sistemas II CH 

Banco de Dados II 60 

Teste de Software 60 

Linguagem de Programação Orientada a Objetos 60 

Métricas e Qualidade de Software 60 

Projeto Integrador - Desenvolvimento de Sistemas 60 



 

 

 

 

CH total do período 300 

 

5º Período 

Gestão Estratégica em TI CH 

Administração de Tecnologia da Informação 60 

Gerência de Projetos 60 

E-Business 60 

Governança em TI 60 

Projeto Integrador - Implantação de GTI 60 

CH total do período 300 

 

6º Período 

Segurança da Informação CH 

Seguranca da Informacao 60 

Auditoria em TI (COBIT) 60 

Forense Computacional 60 

Gestão de Riscos (ISO 31000) 60 



 

 

 

 

Projeto Integrador - Implantação de Segurança da Informação 60 

CH total do período 300 

 

7º Período 

Competências Profissionais CH 

Desenvolvimento Mobile 60 

Interação Homem-computador 60 

Certificações Profissionais 60 

Ética Profissional 60 

Projeto de Sistemas de Informação I 60 

Estágio Supervisionado I 150 

CH total do período 450 

 

8º Período 

Mercado de trabalho CH 

Ciências Sociais 60 

Empreendedorismo em TI 60 



 

 

 

 

Inteligência Artificial 60 

Tópicos Avançados 60 

Projeto de Sistemas de Informação II 60 

Estagio Supervisionado II 150 

CH total do período 450 

 

Distribuição da Carga Horária do Curso 

Atividades Teóricas e Práticas 2700 

Atividades Complementares 300 

Carga horária total 3000 

 

Disciplinas optativas CH 

Libras – Linguagem Brasileira de Sinais 80 

 

A Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular como disciplina optativa, com carga 

horária de 80 horas, conforme preconiza o Decreto 5.626/2005. 

Nesta oportunidade, vale registrar que a carga horária total do curso em tela está mensurada 

em hora aula de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, conforme 

preconizam os artigos 2º e 3º da Resolução CNE/CES nº 3, de 02/07/2007.   



 

 

 

 

 Art. 2º - Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos duzentos dias letivos 
de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da atividade acadêmica ou do trabalho discente 
efetivo que compreenderá: 

I – preleções e aulas expositivas; 

II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação 

científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das 

licenciaturas. 

Art. 3º - A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas (60 minutos), de 

atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo. 

As atividades acadêmicas e os trabalhos discentes efetivos previstos no Projeto Pedagógico 

do Curso de Graduação em Sistemas de Informação, Bacharelado Presencial, estão plenamente 

adequados às Diretrizes Curriculares Nacionais definidas na Resolução CNE/CES nº 67/2003, 

respeitado o mínimo dos duzentos dias letivos. Eles terão duração de 60 (sessenta) minutos, sendo 

assim discriminados: 

 Aulas expositivas e preleções: hora aula mensurada em 50 (cinqüenta) minutos de exposição 

e 10 (dez) minutos de atividade extraclasse. 

 Aulas práticas supervisionadas na IES: hora aula mensurada em 50 (cinqüenta) minutos de 

atividades práticas e10 (dez) minutos de atividade extraclasse. 

 Atividades práticas supervisionadas fora da IES: hora aula mensurada em 60 (sessenta) 

minutos. 

 Estágios supervisionados: hora aula mensurada em 60 (sessenta) minutos.  

 Atividades complementares: hora aula mensurada em em 60 (sessenta) minutos. 

 Projetos integradores: hora aula mensurada em 60 (sessenta) minutos.  

 Trabalho de Conclusão de Curso: hora aula mensurada em 60 (sessenta) minutos. 



 

 

 

 

Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, inclusive as atividades extraclasses, 

deverão constar dos Planos de Ensino, bem como serem descritas pelos professores no sistema de 

registro acadêmico do Unieuro. 

Semestralmente as ementas, conteúdos programáticos e bibliografias são atualizadas para 

refletir as demandas do mercado de trabalho e das tecnologias e necessidades do cenário no DF.  

O currículo apresentado permite o aperfeiçoamento dos saberes e atualização técnico-

científica, valorizando a área tecnológica sem esquecer a formação humanística. Isto, por meio de 

práticas acadêmicas e científicas, orientadas para oferecer ações inovadoras, apoiadas na 

investigação e formação de competências e habilidades típicas. 

O curso reúne técnicas e conhecimentos específicos da tecnologia em vigor, que permitirão a 

análise, projeto, modelagem, gestão e avaliação dos SI e da TI através da contínua adequação e 

atualização dos planos de ensino, da qualificação docente, do investimento na infra-estrutura e na 

formação discente. 

Neste contexto, o Curso de Graduação em Sistemas de Informação (Bacharelado Presencial) 

do UNIEURO atende, integralmente, aos requisitos legais, bem como aos padrões de qualidade 

definidos pelo MEC.  

Os planos de ensino deste projeto pedag[ogico encontram-se em anexo. 

 

7  Estágio Curricular Supervisionado 

Além das atividades teóricas, prática, complementares e do trabalho de conclusão de curso 

desenvolvidos ao longo da formação do aluno, o Curso de Sistemas de Informação inclui no seu 

currículo, obrigatoriamente, estágios curriculares sob supervisão docente nos últimos semestres do 

curso – Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II. É considerado Estágio Curricular o ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para 

o trabalho produtivo de estudantes que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de 



 

 

 

 

educação superior. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 

formativo do educando. 

As práticas profissionais, em condições reais de trabalho e sem vínculo empregatício, são 

atividades curriculares, desenvolvidas pelos alunos sob a forma de estágio, com supervisão, 

acompanhamento e avaliação do Supervisor Docente de Estágio. 

Os estágios podem ser: 

 Curriculares, quando integrantes das diretrizes curriculares dos cursos, como disciplinas 

regulares e obrigatórias, podendo ser desenvolvidos sob a forma de prática pré-profissional, 

integralizando sua carga horária a duração dos cursos; 

 Extracurriculares, quando as atividades complementares, podem contribuir para o 

enriquecimento da formação do aluno. 

As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, serão desenvolvidas, 

preferencialmente, ao abrigo de convênios celebrados, resguardados os direitos dos alunos quanto à 

segurança e à integridade e impedido o desvio de objetivos e finalidades. 

Dependendo do caso, o aluno também pode realizar as atividades de estágio em seu próprio 

local de trabalho, conforme preconiza o Manual de Estágio. 

O estágio curricular no curso tem suma importância na complementação de estudos, 

possibilitando a prática profissional e da flexibilidade curricular. A programação do estágio é ajustada 

aos objetivos específicos do curso e durante o processo será observada a execução dos 

procedimentos, bem como o acompanhamento de suas ações para fins de avaliação de desempenho 

do aluno, pela Coordenação de Estágio do Curso. Ao final do Estágio, o aluno deverá apresentar o 

Relatório Final. 

A avaliação da aprendizagem é um processo contínuo e cumulativo do desempenho do aluno 

variando de 0 (zero) a 10 (dez). Será considerado como aprovado o aluno que obtiver média igual ou 

superior a 6 (seis) e freqüência mínima obrigatória de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas 

definidas no estágio curricular. 



 

 

 

 

O Supervisor Docente de Estágio tem as seguintes funções: 

1  Responsabilizar-se pelo planejamento, controle e avaliação dos Estágios; 

2  Responsabilizar-se pelo feedback sobre as disciplinas de conhecimento referidas nas 

atividades práticas de Estágios, a respectiva Coordenação do Curso; 

3  Planejar e divulgar o cronograma de atividades do estágio; 

4  Promover reuniões de orientação aos alunos matriculados em Estágio, quando necessário; 

5  Informar à Coordenação do Curso qualquer dificuldade ou problema que necessita ser 

sanado; 

6  Realizar com pontualidade o preenchimento dos diários de classe e Atas finais dos alunos; 

7  Divulgar as vagas de estágio; 

8  Manter contato com os locais de Estágios, com o intuito de avaliar e registrar as atividades, 

problemas e necessidades. 

Aos alunos é repassada, na forma documental, as orientações sobre os procedimentos, 

atividades e de avaliação do Estágio através do Manual de Estágio.  

Para o desenvolvimento e acompanhamento desta disciplina, o coordenador de estágio e os 

alunos tem acesso à plataforma de educação a distância, na qual são disponibilizados Manual de 

Estágio, orientações, cronogramas e oportunidades de estágio. Nesta plataforma, é possível a 

realização de fórum de Tira-dúvidas, bem como o constante contato com os alunos, através de 

mensagens trocadas diretamente entre os participantes (Aluno – Aluno; Aluno – Professor), uso de 

fóruns e de tutoria com maior freqüência. 

 

8  Trabalho de Conclusão de Curso 

Nesta Proposta, a grade curricular do Curso de Bacharel em Sistemas de Informação prevê a 

apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) obrigatório a ser realizado nos dois últimos 

semestres como produto de síntese dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. 



 

 

 

 

O TCC é dividido em duas grandes etapas: TCCI e TCCII. Estas etapas são desenvolvidas 

nas disciplinas Projeto de Sistemas de Informação I e Projeto de Sistemas de Informação II. No 

desenvolvimento do TCC o aluno poderá optar por duas linhas de desenvolvimento do trabalho de 

conclusão de curso: Desenvolvimento de um Sistema e Desenvolvimento de um Trabalho Científico. 

Ao optar pelo desenvolvimento de um sistema, o aluno irá: 

 Projeto de Sistemas de Informação I (penúltimo semestre): efetuar a escolha de um tema para 

desenvolvimento de uma aplicação na área de TI sob a orientação de um docente tendo como 

produto final a modelagem desta solução, e elaboração do projeto. O trabalho de conclusão 

desenvolvido deverá ser aprovado por banca examinadora composta por professores do 

quadro docente do curso; 

 Projeto de Sistemas de Informação II (último semestre): tem produto final um sistema que 

deve concluir o projeto iniciado na disciplina Projeto de Sistemas de Informação I e agora deve 

ser implementado. O trabalho deve ser aprovado por banca examinadora composta por 

professores do quadro docente do curso. 

Ao optar pelo desenvolvimento de um trabalho científico, o aluno irá: 

 Projeto de Sistemas de Informação I (penúltimo semestre): efetuar a escolha de um tema 

relevante para o curso para desenvolvimento de um trabalho científico na área de TI sob a 

orientação de um docente. O trabalho desenvolvido pelo aluno deverá ser fundamentado 

teoricamente, apresentando revisões bibliográficas e referências do tema escolhido, estudo 

de caso e ensaio prático da pesquisa proposta. O trabalho de conclusão desenvolvido deverá 

ser aprovado por banca examinadora composta por professores do quadro docente do curso; 

 Projeto de Sistemas de Informação II (último semestre): dar continuidade ao trabalho iniciado 

na disciplina Projeto de Sistemas de Informação I desenvolvendo um artigo científico a partir 

do trabalho desenvolvido anteriormente. O artigo deverá ser submetido a evento ou revista 

científica, escolhido em conjunto com o professor orientador. O artigo produzido deve ser 

aprovado por banca examinadora composta por professores do quadro docente do curso. 



 

 

 

 

Os alunos podem se organizar em grupo de até três componentes e são acompanhados 

periodicamente pelo professor-orientador, que analisa a modelagem da solução proposta e o projeto 

final, acompanhando-os na elaboração do trabalho, na indicação da bibliografia básica e na produção 

de um sistema (quando for o caso), conduzindo-os e orientando-os ao longo do processo até a sua 

apresentação. 

O TCC é realizado como critério obrigatório para a conclusão do curso, conforme 

normatização constante no Manual do TCC. Está previsto que estas disciplinas também sejam 

apoiadas pela plataforma de educação a distância, com o objetivo de oportunizar a oferta de mais uma 

ferramenta para auxiliar na orientação, controle e acompanhamento do desempenho discente. 

Os objetivos do TCC são os de propiciar aos acadêmicos do Curso de Sistemas de Informação 

a oportunidade de compreender e apreender os elementos envolvidos no processo de pesquisa, 

estimulando a produção de conhecimento na área de Tecnologia da Informação. 

O regulamento de elaboração do TCC segue as exigências do Unieuro e tem como objetivo 

orientar alunos e professores, permitindo a sistematização e padronização dos trabalhos. 

 

9  Atividades Complementares 

O curso de Sistemas de Informação do UNIEURO dispõe do Programa de Atividades 

Complementares com carga horária de 300 horas, que são práticas acadêmicas obrigatórias, devendo 

compor o histórico escolar do aluno e sendo o seu cumprimento indispensável para a colação de grau. 

As Atividades Complementares possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em que o aluno 

alarga o seu currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso. 

Orienta-se, desta maneira, a estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, 

de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização profissional específica; 

sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente, 

integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. Nesse sentido, as Atividades 

Complementares incluem projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, 



 

 

 

 

módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, além de 

disciplinas optativas, disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições 

de ensino ou de regulamentação e supervisão do exercício profissional, ainda que esses conteúdos 

não estejam previstos no currículo do curso, mas nele podem ser aproveitados porque circulam em 

um mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e se integram com os demais conteúdos realizados. As 

Atividades Complementares devem ser cumpridas ao longo do curso e fora da realização plena das 

aulas teóricas e práticas, sendo consideradas componentes curriculares enriquecedores e 

implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com Estágio Curricular. 

Os temas das semanas acadêmicas realizadas pela coordenaria do curso de Sistemas de 

Informação são discutidos e definidos em conjunto com docentes e discentes do curso, procurando-

se temas atuais e transversais, integrados com outros cursos da instituição. Como as jornadas 

acadêmicas realizadas em conjunto com as coordenadorias dos cursos de Sistemas de Informação, 

Redes de Computadores, Administração, Ciências Contábeis o dos Cursos Superiores de Tecnologia 

em Gestão, em que as coordenações uniram esforços para a organização de eventos que tiveram 

como tema Gestão e Tecnologia da Informação. Nos eventos são abordados temas interdisciplinares 

como: Ingresso no mercado de trabalho, Ações de Empreendedorismo em Mercados Competitivos, 

Governança Corporativa e Governança de TI, entre outros. 

Além disto, existe estreito relacionamento com os cursos de pós Lato Senso da IES da área 

de TI. Sendo oportunizado que os seus docentes e discentes possam compartilhar suas descobertas 

aos demais alunos da graduação.  

Foram previstas Atividades Complementares Curriculares (ACCs) obrigatórias na matriz 

curricular do curso de Bacharel em Sistemas de Informação. O discente terá que contabilizar no 

decorrer do curso uma carga horária de 300 horas, para fins de expedição do diploma. 

Assegurando a coerência com o PDI, serão previstas ACCs em até 15% da carga horária do 

curso.  

a) Atividades de extensão – até 80 horas; 

b) Atividades de monitoria – até 80 horas; 



 

 

 

 

c) Participação em seminários, jornadas, congressos, eventos, simpósios, cursos, 

treinamento, etc. na área – até 160 horas; 

d) Atividades de representação acadêmica (10 horas semestrais), conforme Manual próprio 

– até o máximo de 60 horas; 

e) Cursos de idiomas – até 80 horas; 

f) Estágios extracurriculares – até 160 horas; 

g) Presença, devidamente comprovada, em defesas de monografias (graduação ou pós lato-

sensu), de dissertações de mestrado ou de teses de doutorado, na área do curso, 

atribuindo-se respectivamente, duas, três e cinco horas-atividade, por sessão; 

h) Participação, devidamente comprovada, na avaliação institucional – 2 horas semestrais; 

i) Participação em projetos sociais, na área – até 80 horas; 

j) Disciplinas de outras IES que não foram utilizadas para Aproveitamento de Estudos – todas 

serão registradas; 

Tais atividades compõem o histórico escolar do estudante, após encaminhamento a 

Secretaria Acadêmica. 

O tipo de atividade acadêmica a ser realizada será de escolha do aluno e de acordo com os 

seus interesses, sob a orientação da coordenação de curso. O aluno poderá realizar as ACCs do 

primeiro ao último período do curso. 

Embora, a visibilidade destas ACCs não estejam explicitadas na matriz curricular, as mesmas 

fazem parte do currículo pleno do curso. 

 

10  Metodologia do Processo de Ensino-Aprendizagem 

Na metodologia de ensino delineada para esse curso, prevê-se a contemplação de estratégias 

e procedimentos de ensino, bem como recursos didáticos apropriados e atualizados, de forma a 

contemplar as disciplinas e demais atividades definidas compatíveis com a concepção do curso e o 



 

 

 

 

perfil do egresso desejado. As disciplinas permitem o desenvolvimento de atividades práticas ou 

complementares que propiciam a reflexão e a ação através de: 

 aulas expositivas; 

 práticas laboratoriais (simulações e emulações); 

 desenvolvimento de projetos; 

 estudos de casos; 

 monitoria; 

 programas de extensão/projetos comunitários; 

 seminários; 

 visitas técnicas. 

Sendo assim, permite-se que o aluno se aproprie do saber, incorporando novos 

conhecimentos, ampliando sua visão de mundo e oportunizando outras opções no mercado de 

trabalho. 

Estando altamente voltado e comprometido com a realidade do mercado regional. Preparado 

e concebido para ofertar ao mercado um profissional contextualizado com as novas TI este curso 

permite, através de sua estrutura, uma formação com qualificação e munindo o discente de habilidades 

necessárias para o seu desenvolvimento e atuação. 

A inter-relação e interdisciplinaridade entre os componentes curriculares podem ser 

percebidas em algumas disciplinas ao longo do curso, que com práticas realizadas nos laboratórios 

de informática e específicos do curso, contribuem para o desenvolvimento das habilidades e 

competências desejadas ao egresso do curso.  

 



 

 

 

 

11  Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem e do Curso 

Fundamental é o entendimento do papel da avaliação na práxis educativa - a análise valorativa 

e interpretativa do planejamento e de seus processos de execução com os resultados alcançados, 

para um novo projeto estratégico de melhorias qualitativas. 

Identifica-se ela como ato reflexivo, um segundo pensar, no qual professor e aluno reorientam 

o que estão fazendo, reconstituindo o conhecimento do mundo e de si próprios, assim como a 

comunidade acadêmica, quanto ao nível de adequação de sua infra-estrutura institucional no apoio ao 

desenvolvimento dos cursos ofertados. 

Portanto, a concepção de avaliação que norteia o aperfeiçoamento do processo ensino-

aprendizagem do curso, bem como da adequação de sua infra-estrutura de apoio ao funcionamento 

do curso, é inspirado no modelo que utiliza a avaliação como mediadora do processo de promoção 

humana. 

 

i. Metodologias de Avaliação 

A lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

trouxe importantes transformações para a estruturação da educação nacional, dando ênfase aos 

processos de avaliação, visando à melhoria da qualidade de ensino. De acordo com o parecer 

CNE/CES 1.300/2001, as avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 

conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência as diretrizes curriculares.  

Seguindo as diretrizes curriculares, o Curso de Sistemas de Informação do UNIEURO 

disponibiliza, aos alunos, aulas didático-pedagógicas, com diversos recursos áudios-visuais que 

incluem televisão, retroprojetor, multimídia, projetor de multimídia, projetor de slide entre outros. Todos 

esses equipamentos são reservados pelo professor da disciplina, na página da IES, através do apoio 

ao professor, com uma antecedência mínima de 12 horas. Além das aulas teóricas, os discentes 

assistem às aulas práticas nos laboratórios da IES reservados para esse fim.  



 

 

 

 

A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensino-aprendizagem como um 

todo articulado, incidindo a prática de avaliação sobre a freqüência e o aproveitamento do aluno nas 

seguintes atividades: preleções, pesquisa, exercícios, argüições, trabalhos práticos, seminários, 

provas escritas e orais, estágios e monografias. Está disciplinada pelo regimento interno da IES, 

constituindo-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do desempenho da disciplina e do 

curso, possibilitando intervenção pedagógico-administrativa em diferentes níveis.  

Nesse sentido, o curso obedece a uma sistemática de avaliação criteriosa, por meio do 

acompanhamento permanente das atividades desenvolvidas pelos docentes, utilizando, portanto, 

como instrumentos, os planos de ensino, diários de classe e avaliações. A avaliação do Processo 

ensino-aprendizagem Curso de Sistemas de Informação seguirá as normas contidas na Resolução 

CONSU No 008, de 15 de abril de 2009. 

Ao início de cada semestre, o corpo docente apresenta Plano de Ensino, onde constarão 

ementas, objetivos, conteúdo programático, cronograma, metodologia, sistema de avaliação e 

bibliografia da disciplina a ser ministrada. A verificação do processo de ensino-aprendizagem é feita, 

em cada disciplina, considerando os seguintes aspectos: 

 Desenvolvimento das capacidades cognitivas; 

 Assimilação progressiva de conhecimento; 

 Trabalho individual em atividades curriculares de estudo e de aplicação de conhecimento. 

As avaliações da aprendizagem ocorrem, no mínimo, duas por período letivo, em cada 

disciplina, e são expressas em notas de zero a dez, sendo lançadas no diário eletrônico apenas duas 

notas bimestrais, constituídas pela média aritmética das avaliações ocorridas em cada bimestre. 

A média final do aluno é de responsabilidade do professor, sendo aprovado aquele que obtiver 

média igual ou superior a 6,0 (seis) e freqüência mínima de 75%. O não-comparecimento do aluno, 

em quaisquer verificações de aprendizagem programada, incorre na realização de uma prova 

substitutiva única (conforme calendário acadêmico), envolvendo os conhecimentos trabalhados em 

todo o semestre letivo. Salienta-se que esta avaliação poderá ser aplicada, também, aos alunos que 



 

 

 

 

não obtiveram média final 6,0 (seis), lembrando, todavia, que tal avaliação substituirá apenas a média 

do primeiro bimestre (N1) ou do segundo bimestre (N2). 

Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e a responsabilidade do controle de 

freqüência dos alunos, devendo o coordenador de curso supervisionar o controle dessa obrigação, 

intervindo em caso de omissão. Será atribuída nota zero ao aluno que usar de meios ilícitos ou não 

autorizados pelo professor, quando da elaboração de trabalhos de verificação parciais, provas, ou 

qualquer outra atividade que resulte na avaliação de conhecimento, por atribuições de notas, prejuízos 

de aplicação de sanções, previstas no regimento. 

É garantido ao aluno o direito a pedido de reconsideração e revisão de notas atribuída pelo 

professor da disciplina ao seu desempenho escolar, de acordo com a regulamentação do CONSU. 

Além desses aspectos, a avaliação do discente procura privilegiar uma metodologia de 

avaliação em que considere o “despertar” do aluno. Não deverá ser vista no sentido de “medir para 

desmotivar”, como cobrança, e sim, incentivar a criar uma cultura para a leitura, para as vivências 

práticas como visitas, palestras, seminários e outras metodologias de ensino. 

 

ii. Sistema de Auto-Avaliação 

A auto-avaliação constitui um processo em que um curso ou IES analisa internamente sua 

realidade, a fim de definir estratégicas para atingir metas pré-estabelecidas, buscando sistematizar 

informações para analisá-las e interpretá-las com vistas à identificação de práticas exitosas, bem como 

a percepção de omissões e equívocos, a fim de evitá-los no futuro. Assim, possui, como eixo central, 

dois objetivos, respeitadas as diferentes missões institucionais: 

 Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a auto-análise valorativa da 

coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, visando à 

melhoria da qualidade acadêmica e ao desenvolvimento institucional; 

 Privilegiar o conceito da auto-avaliação e sua prática educativa para gerar, nos membros da 

comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, problemas e desafios para o 



 

 

 

 

presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados e participativos para a 

sua realização. 

Preocupado com a qualidade de ensino, o UNIEURO iniciou o processo de auto-avaliação 

institucional em 2000, sob a responsabilidade da Assessoria Pedagógica, que mobilizou a comunidade 

para a importância estratégica do tema, por meio de Seminários durante o ano de 2000. Em 2003, foi 

criado o Comitê de Avaliação Institucional. As experiências desenvolvidas e o contexto normativo 

provocaram, ainda, um (re)pensar do projeto de avaliação do UNIEURO, adequando-o à realidade e 

às necessidades atuais, e, principalmente, reafirmando o compromisso da avaliação com a 

perspectiva transformadora da realidade institucional.  

O sistema de auto-avaliação do curso envolve análise docente e discente, do coordenador e 

dos serviços e atendimentos. A metodologia utilizada envolve a aplicação semestral de questionários 

abertos e fechados, a realização periódica de reuniões com os docentes e com os discentes. Cada 

um desses eventos conta com a participação direta do pró-reitor acadêmico e há o registro em ata. 

A sistemática é constituída por três perspectivas distintas, abaixo mencionadas, cujo 

ajuizamento procede da utilização de formulários eletrônicos adaptados a cada dimensão a ser 

avaliada:  

1  Avaliação docente pelo aluno, nos indicadores: 

a) processo ensino-aprendizagem; 

b) procedimentos de avaliação; 

c) organização do trabalho; 

d) relacionamento com os alunos. 

2  Avaliação pelo Coordenador do Curso nos aspectos: 

a) planejamento e processo de ensino; 

b) procedimento de avaliação; 

c) organização do trabalho no exercício de sua função; 



 

 

 

 

d) relacionamento com alunos, colegas e coordenador do curso. 

3  Avaliação pelo próprio docente, isto é, o professor procede à sua auto-avaliação referente 

aos mesmos indicadores da avaliação docente pelo Coordenador do Curso. Uma outra 

sistemática de avaliação docente praticada configura-se nas reuniões bimestrais com 

representantes de turmas do curso, conduzidas pelo Presidente da Comissão Própria de 

Avaliação, juntamente com o Coordenador do Curso.  

Nessas reuniões, os aspectos avaliados transcendem aos indicadores didático-pedagógicos, 

mas imbricados às melhorias das condições internas de oferta do ensino. As disfunções, apontadas 

pelos segmentos envolvidos na avaliação docente, são encaminhadas aos setores responsáveis, 

cujas soluções são evidenciadas até o término do semestre letivo, senão de imediato. Os relatórios 

das planilhas individuais de avaliação docente são entregues ao Coordenador do Curso para ciência 

e providências cabíveis, visando promoção da efetividade docente, bem como, deles são abstraídos 

subsídios para relatório geral da avaliação institucional e temática para a Semana Pedagógica. Os 

resultados deverão contribuir para a tomada de decisões sobre mudanças que deverão ser 

introduzidas com o fim de se obter a melhoria desejada.  

Quando todos os cursos tiverem sido avaliados e a avaliação global da Instituição estiver 

concluída, um Relatório da Instituição deverá ser elaborado e publicado. 

Além de avaliações docentes existem também avaliações para os coordenadores dos cursos, 

estágios, bem como para a infra-estrutura da instituição como salas de aulas, laboratórios, biblioteca, 

lanchonete, copiadora entre outras. A cada semestre os questionários são reformulados de acordo 

com sugestões da comunidade acadêmica. 

A proposta de auto-avaliação do curso constitui-se em uma prática que privilegia: 

 O PPC de Sistemas de Informação como a mais importante referência para o processo, 

demandando observância diária de suas idéias básicas, de seus objetivos e perfil do 

profissional que se deseja formar; 



 

 

 

 

 O relacionamento do com as diversas ciências, e com os demais cursos do UNIEURO, 

enfatizando os avanços nas áreas lingüísticas; 

 Os estudos que contribuam para tornar mais clara a concepção do curso, buscando e 

formulando novos paradigmas em face da realidade sócio-econômica presente no cenário 

mundial; 

 A aula como espaço de criação, de arte, de crítica, de debate, de produção de conhecimento, 

evitando as aulas meramente expositivas; 

 Os seminários, os trabalhos multidisciplinares, a apresentação de trabalhos, o 

encaminhamento de propostas para a discussão de novos temas; 

 O estudo de casos definidos por professores e alunos, levando-os a propor soluções para 

problemas específicos relacionados aos objetivos do curso; 

 A abertura de espaços para uma crítica conjunta de professores e alunos sobre o curso, 

acrescentando sugestões para a melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

 A articulação com outras instituições brasileiras e estrangeiras permitindo trocas de 

experiências e mesmo a possibilidade de realizar estágios e/ou cursos; 

 A abertura para a avaliação externa como etapa importante do processo, cujos resultados 

serão passíveis de divulgação à sociedade. 

 

iii. Coerência dos Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino e de Aprendizagem 

com a Concepção do Curso 

Sendo a avaliação um meio de diagnosticar e de verificar em que medida os objetivos 

propostos para o processo ensino-aprendizagem estão sendo atingidos, cabe ao professor definir o 

ato de avaliar relativo aos resultados de sua interação com a turma e a desta com a disciplina. Esse 

ato envolve indagações como “o que foi ensinado, o foi de forma competente?”, “O que o aluno 

absorveu, transformou a si próprio e a sua realidade?” Assim, o critério para avaliação do desempenho 



 

 

 

 

do estudante não deve ser apenas a quantidade de informações passíveis de mensurações; mas o 

nível da crescente autonomia do aluno em prosseguir nas etapas seguintes de estudo, em relação 

aos fundamentos da disciplina, ao seu corpo teórico, à sua crítica e às perspectivas de inovação. Ao 

selecionar as técnicas e instrumentos de avaliação da aprendizagem, o docente deve considerar: 

 os objetivos definidos para o processo ensino-aprendizagem; 

 a natureza do componente curricular ou área de estudo; 

 os métodos e procedimentos utilizados no desenvolvimento da disciplina; 

 as condições de realização: tempo, recursos, espaço físico etc.; 

 o número de alunos por turma. 

Por outro lado, os dados para o julgamento de que dispoe o professor podem ser constituídos 

das contribuições verbais, além do material escrito, bem como das mudanças observáveis em cada 

aluno, tanto o que se refere aos aspectos cognitivos, quanto ao desenvolvimento da autonomia 

intelectual e pessoal evidenciados, pelas estratégias de: observação, auto-avaliação, entrevista, 

desenvolvimento de projetos, entre outras em conformidade com o disposto em Resolução específica 

para esse fim. 

 O ato de avaliar o processo de ensino-aprendizagem envolve também o nível do micro 

planejamento de ensino das aulas do professor, que deve contemplar os seguintes critérios: 

 motivação e incentivo; 

 estabelecimento dos objetivos; 

 adequação dos conteúdos; 

 clareza de apresentação; 

 ordenação e conhecimento do assunto; 

 adequação da linguagem e recursos didáticos; 

 capacidade de síntese; 



 

 

 

 

 flexibilidade na utilização do planejamento. 

Assim, a avaliação da aprendizagem e do ensino deverá ser processual e contínua, de caráter 

dinâmico, abrangente, diagnóstico e construtivo, não se restringindo a mero fator quantificador do 

rendimento do aluno. Exige acompanhamento sistemático das atividades diárias por parte do 

professor, de forma a assegurar a identificação das causas do sucesso e pontos fracos para o 

estabelecimento de estratégias de correções das disfunções detectadas. 

O registro do resultado da avaliação da aprendizagem é expresso em notas na escala de 0 

(zero) a 10 (dez) e admitirá dois valores decimais: 0 (zero) ou 5 (cinco). Será considerado aprovado 

na disciplina, o aluno que obtiver freqüência mínima de 75% da carga horária destinada no respectivo 

componente curricular e nota final igual ou superior a 6,0 (seis). 

Caso o aluno não consiga atingir nota mínima exigida para a aprovação, deverá submeter-se 

à avaliação substitutiva, que versará sobre todo o conteúdo programático desenvolvido na disciplina. 

Esta oportunidade possibilitará ao aluno substituir a nota que interfere no cálculo da mínima exigida. 

O aluno estará habilitado a graduar-se-á após o cumprimento da grade curricular vigente e 

tendo atendido a convocatória da participação ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - 

ENADE, por força do Decreto nº 10861, de 14 de abril de 2004. 

Portanto, o desempenho do aluno será averiguado também pelo Sistema Nacional de 

Educação, visando contribuir na elucidação da relação entre o nível de conhecimento do aluno 

ingressante e o adquirido do concluinte do curso, impulsionando às Instituições de Ensino Superior a 

retro-alimentarem os processos de aprimoramento constante do curso, indicando caminhos para 

novos projetos e programas internos.  

 

iv. Articulação da Auto-avaliação do curso com a Auto-avaliação Institucional 

Com o intuito de averiguar a qualidade do ensino ofertado para a melhoria da efetividade 

acadêmica e social, frente aos compromissos e responsabilidades sociais institucionais, o Curso de 

Sistemas de Informação é avaliado, sistematicamente, por meio de duas estratégias: 



 

 

 

 

 Auto-avaliação dos cursos; 

 Avaliação qualitativa. 

A auto-avaliação dos cursos consiste num mecanismo auto-reflexivo das políticas e ações 

implementadas no curso, em consonância com as diretrizes instituídas pela comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - CONAES, visando à identificação dos pontos fortes e fracos do 

curso, para o auto-conhecimento das fortalezas e tomada de decisão das estratégias para a correção 

das debilidades.  

As categorias de indicadores dessa auto-avaliação do curso são constituídas dos seguintes 

itens: 

a) Organização didático-pedagógica - atuação, formação, experiência do Coordenador 

do Curso; composição e funcionamento do colegiado de curso; articulação entre PPC 

e PDI; performance do currículo e flexibilização; procedimentos de avaliação; 

adequação e abrangência das atividades acadêmicas para a formação do aluno; 

planejamento e implementação das atividades complementares; desempenho dos 

alunos no ENADE. 

b) Corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo - formação, atuação nas 

atividades acadêmicas, experiência acadêmica e profissional e capacidade produtiva 

científica dos docentes; 

c) Instalações físicas - adequação do acervo bibliográfico à proposta do curso; nível de 

adequação dos ambientes de aprendizagens e qualidade dos equipamentos 

disponibilizados para a formação geral básica e profissional. 

A metodologia utilizada para essa vertente auto-avaliativa se caracteriza pela simulação de 

uma comissão externa de avaliação do curso, formada por dois professores indicados pelo 

Coordenador do Curso. A responsabilidade quanto à orientação e acompanhamento do processo de 

auto-avaliação do curso será da Comissão Própria de Avaliação - CPA, que por sua vez, após 

recebimento do relatório, dá encaminhamentos às instâncias de decisão para revisão e 



 

 

 

 

aperfeiçoamento das políticas e ações institucionais.  A periodicidade de realização dessa estratégia 

é cíclica e está condicionada ao período de solicitação de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento do curso. 

A avaliação qualitativa é caracteriza pela busca de informações em um grupo focado - 

representantes de turmas - do curso, realizada semestralmente, e visa, essencialmente, investigar das 

disfunções de correção emergencial de caráter pedagógico e administrativo, logo no início do semestre 

letivo, bem como conscientizar o papel do aluno e professor no locus universitas. 

Nessa metodologia, o papel do moderador será exercido pelo Coordenador da CPA ou 

Coordenador do Curso. Os depoimentos dos representantes de turmas são compatibilizados e 

encaminhados para a Pró-Reitoria de Graduação, visando encaminhamentos qualitativos.  

A auto-avaliação institucional caracteriza-se na avaliação interna do UNIEURO, na busca de 

um conjunto de informações da sua própria realidade, pré-projetada no PDI, por meio da avaliação de 

suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, tendo como referenciais as dimensões 

instituídas pelo SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, quais sejam: 

 A missão institucional e o PDI; 

 A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas 

de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as 

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

 A responsabilidade social da IES, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

 A comunicação com a sociedade; 

 As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 



 

 

 

 

 Organização e gestão da IES, especialmente o funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora e a participação 

dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios; 

 Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; 

 Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da auto-

avaliação institucional; 

 Políticas de atendimento aos estudantes e 

 Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

A Coordenadoria do Curso de Sistemas de Informação está constantemente atenta ao nível 

de adequação das condições de ensino a ser oferecido aos estudantes, em especial às relativas ao 

perfil do corpo docente, às instalações físicas afetas ao curso e à organização didático-pedagógica. 

Participá, também, ativamente dos procedimentos e instrumentais diversificados, demandadas pela 

Comissão Própria de Avaliação, especialmente aqueles inerentes às etapas obrigatórias antecedentes 

demandadas pelo INEP - Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, por 

ocasião da visita da comissão de especialistas de avaliação externa no UNIEURO, bem como das 

obrigações institucionais estabelecidas para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - 

ENADE. 

 

12  Atendimento ao Discente - Núcleo de Apoio ao Docente e Discente (NADD) 

O Núcleo de Apoio ao Docente e Discente (NADD) é um órgão de apoio à Pró-Reitoria 

Acadêmica e às Coordenações dos Cursos, com os seguintes objetivos: 

 Apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, zelando pelas condições de ensino e de 

vivência institucional.  



 

 

 

 

 Prestar assistência psicológica e pedagógica aos alunos.  

 Garantir aos alunos o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e administrativas.  

O NADD é constituído por um coordenador e por três professores designados pelo Reitor. O 

Coordenador Pedagógico integra o NADD. O Unieuro dispõe, também, de Ouvidoria. O NADD do 

Unieuro presta os seguintes atendimentos: 

 Apoio Psicopedagógico ao Discente que se destina à orientação acadêmica no que diz a 

respeito à vida escolar do discente como notas, desempenho, trabalhos, provas e 

freqüência; além de servir como atendimento específico para orientar o corpo discente no 

que diz respeito aos problemas de aprendizagem;  

 Atividades de Nivelamento que têm como objetivo recuperar as deficiências de formação 

dos ingressantes. São ministrados cursos de gramática e redação, visando suprir as 

deficiências básicas dos alunos que não conseguem acompanhar adequadamente o 

aprendizado; 

 Atendimento Extraclasse é realizado pelo Coordenador do Curso, pelos professores, com 

jornada semanal específica para atendimento ao aluno; 

 Organização Estudantil é incentivada pelo Unieuro junto ao corpo discente a organização 

do Diretório Acadêmico, como órgão de sua representação, regido por Estatuto próprio, por 

ele elaborado e aprovado na forma da Lei. Compete aos Diretórios Acadêmicos, indicar o 

representante discente, com direito à voz e voto, nos órgãos colegiados, sendo vedada a 

acumulação de cargos. Na ausência de Diretório Acadêmico, a representação estudantil 

pode ser feita por indicação do Colegiado de alunos eleitos como representantes de classes, 

nos termos das normas aprovadas pelo Conselho Acadêmico; 

 Acompanhamento dos Egressos ocorre com base em um Programa de Acompanhamento 

dos Egressos, tendo como objetivo estreitar o relacionamento entre a Instituição e seus ex-

alunos, desencadeando ações de aproximação, contato direto e permanente, por meio de 

todas as formas de comunicação possíveis e viáveis. Além disso, este Programa busca 



 

 

 

 

viabilizar uma linha permanente de estudos e análises sobre alunos egressos, a partir das 

informações coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação 

do profissional para o mercado de trabalho; 

 Programas de Apoio Financeiro (bolsas), sendo que a IES possui programas de bolsas 

que incluem egressos da escola pública, melhor idade, convênios, entre outras; 

Bolsas de Iniciação Científica, de Extensão e Monitoria são oferecidas como forma de 

estimular a participação dos estudantes nos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pela 

Instituição, assim como bolsas de monitoria para os alunos que exercem função de monitor. 

 

13  Políticas Institucionais de Pesquisa 

Pesquisar é realizar um processo de investigação metódica e sistemática sobre aspectos 

específicos da realidade que se inter-relacionam entre si e com as outras ciências, o que possibilita a 

construção de uma síntese provisória. Neste sentido, o conhecimento se constrói tanto pela via 

dedutiva, quanto pela indutiva. 

De acordo com o PDI, o UNIEURO tem a preocupação de desenvolver a pesquisa e a 

iniciação científica em diversas modalidades, como função associada ao ensino e à extensão, com o 

fim de ampliar e renovar o acervo de conhecimentos ministrados em seus cursos. A pesquisa e a 

iniciação científica, nesse sentido, são desenvolvidas no âmbito do curso, mediante aprovação das 

propostas de projetos específicos, ao qual estarão vinculados os professores, ficando sob a 

coordenação imediata do responsável pela execução do projeto pedagógico do curso e sob a 

supervisão do Pró-Reitor de Graduação. 

A política geral de pesquisa na Instituição segue as seguintes diretrizes: 

a) estímulo aos diversos cursos e estabelecimento de núcleos temáticos multidisciplinares 

como mecanismos para convergência de suas ações em temas estratégicos; 

b) fortalecimento da parceria interna e institucional com organizações dos setores público 

e privado;  



 

 

 

 

c) internalização da necessidade de apropriação e uso dos direitos de propriedade 

intelectual; 

d) estímulo à publicação dos professores em periódicos de reconhecido mérito acadêmico 

e a produção discente nos periódicos dos respectivos cursos; 

e) priorização de projetos de pesquisa com qualidade acadêmica e mérito científico. 

As linhas de pesquisa devem levar em conta os seguintes pontos: 

a) a estratégia e o planejamento global do curso, considerando o ambiente competitivo do 

ensino superior em Brasília; 

b) a ênfase que o curso pretende dar, a partir do seu planejamento estratégico, a alguns 

conteúdos e/ou metodologias; 

c) a disponibilidade de recursos humanos, dentro do curso, para implementar projetos de 

pesquisa. 

O conteúdo das linhas de pesquisa pode ser definido, segundo a conveniência do curso, a 

partir de três critérios: 

a) um conteúdo mais amplo, de forma a englobar em uma mesma linha um ou mais grupos 

de pesquisa; 

b) a partir de uma metodologia específica, que pode ser aplicada por um ou mais grupos 

de pesquisa; 

c) a partir de um conteúdo abrangente, de forma que possa permitir atuar em uma ou mais 

linha de pesquisa.  

14  Monitoria 

O projeto de monitoria no Curso de Sistemas de Informação tem como objetivo propiciar 

formação acadêmica mais ampla e aprofundada ao aluno, incentivar o interesse pela dedicação à 

docência e à pesquisa bem como ampliar a participação destes nas atividades do Centro Universitário 

- UNIEURO. 



 

 

 

 

Existem duas modalidades de monitoria a serem trabalhadas: Monitoria não-remunerada 

(Voluntária) e monitoria remunerada por bolsa - A monitoria remunerada por bolsa não gera qualquer 

tipo de vínculo empregatício entre o aluno e o UNIEURO, devendo o aluno assinar o Termo de 

Compromisso.  

A seleção dos monitores é realizada - após solicitação pelo aluno - pelo coordenador do curso 

juntamente com o professor responsável pela monitoria e o professor da disciplina após ser aprovado 

em todos os critérios utilizados na seleção, com base nos Planos de Atividades e na Lista de Oferta 

do semestre letivo. O monitor selecionado tem as seguintes atividades: participar, juntamente com o 

professor, de tarefas condizentes com o seu grau de conhecimento e experiência: no planejamento 

das atividades, na preparação de aulas, no processo de avaliação e orientação dos alunos, na 

realização de trabalhos práticos e experimentais. As atividades do monitor obedecem à programação 

elaborada pelo professor responsável sempre sob sua supervisão e são submetidas à aprovação do 

professor responsável pelas atividades de monitoria e pela Coordenação do Curso. 

O horário de exercício das atividades de monitoria não se sobrepõem e/ou   interferem nos 

horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em outras atividades necessárias  à 

sua formação acadêmica, bem como a jornada não ultrapassa 60 horas mensais. A freqüência mensal 

do monitor é encaminhada pelo professor responsável da disciplina ao professor responsável pela 

monitoria, sendo registrado em seu formulário apropriado, segundo calendário relativo ao período, 

sendo em seguida encaminhada à coordenação do Curso. 

Ao final do semestre letivo tanto monitor quanto professor entregam ao professor responsável 

pelas atividades da monitoria um relatório expondo os pontos positivos e negativos da monitoria, 

contendo o preenchimento do Relatório de Atividades de Monitoria que é encaminhado à coordenação 

do curso. 

15  Políticas Institucionais de Extensão 

Os programas de extensão, articulados com o ensino e a pesquisa, devem ser desenvolvidos 

na forma de atividades permanentes ou projetos circunstanciais, sob a responsabilidade da 

Coordenadoria do Curso, visando à intercomplementaridade das abordagens e dos recursos. 



 

 

 

 

A extensão está sob a supervisão da Pró-Reitoria de Graduação e é financiada por recursos 

da Mantenedora ou oriundos de agências de fomento, privadas ou governamentais. 

Os serviços de extensão devem atender às seguintes características: 

 atendimento à comunidade, diretamente ou em parceria com instituições públicas e 

particulares; 

 participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica; 

 estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional e da integração 

Euro-Americana; 

 promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas; 

 publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico; 

 divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho; 

 estímulo à criação literária, artística e científica e à especulação filosófica;  

 cursos abertos às comunidade social e acadêmica; 

 articulação e integração com os projetos de pesquisa e os cursos e programas de graduação 

e pós-graduação; 

 envolvimento dos alunos dos cursos superiores, sob a supervisão ou coordenação docente. 

O UNIEURO propõe-se a ser uma Instituição comprometida com sua comunidade, com seus 

problemas e suas necessidades, cumprindo seu papel de inteligência e re-elaboradora, em nível 

tecnológico e científico, dos problemas e anseios da população. A partir dessa concepção entende-se 

que: a prestação de serviços de extensão deve ser vista como conseqüência lógica do exercício das 

funções de ensino-pesquisa; a extensão deve ser entendida como uma atividade interativa e dinâmica 

entre a universidade e a comunidade, na medida em que irá interferir na sociedade e se alimenta das 

informações desta interferência para nortear o seu trabalho; deve ser um instrumento educativo que 

articule teoria e prática; deve ter espaço institucional próprio definido na estrutura do centro 

universitário e não pode ser dissociada do ensino e da pesquisa; a cultura que passa do processo de 



 

 

 

 

informação à formação terá na extensão seu caminho natural de preservação, elaboração, divulgação 

e criação. 

Um dos objetivos do PPC de Sistemas de Informação é proporcionar o envolvimento 

crescente dos discentes nos programas de pesquisa e extensão, sincronizados com a política geral 

do centro universitário para essas atividades, visando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão. 

Permanentemente, os alunos do curso de Sistemas de Informação participam de 

ações/atividades de extensão com o objetivo de levar o aluno a aplicar na prática as idéias afloradas 

no dialogar e no fazer. Assim, desde o início, direciona-se a capacidade empreendedora do aluno, 

para as novas e possíveis práticas advindas do conhecimento científico, fato que enriquece 

substancialmente o valor do título universitário que será alcançado ao final do curso.  

 

16  Administração Acadêmica do Curso 

 

i. Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE), responsável pela formação, implementação e 

desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Sistemas de Informação. 

  



 

 

 

 

Composição 

O NDE do Curso de Graduação em Sistemas de Informação é composto pelo coordenador 

do curso e cinco docentes sendo que a maioria destes participou plenamente da elaboração do Projeto 

Pedagógico do Curso e tem clara responsabilidade com a implantação do mesmo. 

 

Titulação e formação acadêmica 

O curso de Sistemas de Informação apresenta em seu NDE professores especialistas, mestre 

e doutores. 

 

ii. Funcionamento do Colegiado de curso 

Compete ao Colegiado de Curso: definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com 

atualização contínua; sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo 

programático de cada disciplina e atividade; promover a avaliação periódica do curso, na forma 

definida pela administração superior, integrando-se ao sistema de avaliação institucional; decidir, em 

grau de recurso, sobre aceitação de matrículas de alunos transferidos ou portadores de diplomas de 

graduação, aproveitamento de estudos, adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com o 

Estatuto, o Regimento Geral da Instituição, Portarias do Colegiado de Curso e demais normas 

aplicáveis; deliberar, em primeira instância, sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão de sua 

área; desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e a extensão; 

promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas para o aperfeiçoamento de 

seu quadro docente, assim como, indicar, à Reitoria, professores para participarem de cursos de pós-

graduação; e exercer as demais funções que lhe forem delegadas. O Colegiado de Curso reúne-se, 

em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre letivo e, em sessão extraordinária, sempre que 

convocado pelo Coordenador do Curso. 

O Colegiado de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre letivo 

e, em sessão extraordinária, sempre que for convocado pelo Coordenador do Curso. 



 

 

 

 

 

Alunos por Turma em Disciplina Teórica 

O PPC apresenta a previsão de alunos por turma em disciplina teórica, de no máximo, 40/1. 

Número Médio de Disciplinas por Docente 

O número médio de disciplinas distribuídas por docente é de duas disciplinas por docente. 

Pesquisa e Produção Científica  

Pesquisas são desenvolvidas por meio de trabalhos interdisciplinares, em que professores 

promovem a interação dos conhecimentos aplicados em cada matéria. Ao final do curso, nas 

disciplinas Projeto de Sistemas de Informação I e Projeto de Sistemas de Informação II os alunos 

desenvolvem o trabalho de conclusão de curso, onde podem optar pelo desenvolvimento de pesquisas 

científicas. Os alunos apresentam suas pesquisas em um projeto final, em que são contempladas as 

participações de outros docentes, inclusive, que atuam em outros cursos. Vale ressaltar que a 

dinâmica de interatividade entre os diversos professores é efetiva para todos os semestres. Além de 

apresentação oral, os alunos são orientados à montagem de banners e /ou painéis, em que 

apresentados os resultados de suas pesquisas e, portanto, orientados até mesmo no sentido da 

continuidade de muitos trabalhos, sobretudo, por estarem focados no eixo do mercado profissional. 

Para efeito de controle, relatórios são consubstanciados pelos docentes, visando o registro das 

interações ao longo dos semestres e do curso, de modo geral. Os trabalhos são desenvolvidos com a 

orientação de professores aos discentes, de acordo com a área de pesquisa de cada docente e, além 

de apresentados ao público acadêmico, são avaliados pelos docentes das disciplinas. 
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PLANOS DE ENSINO 
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DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Fundamentos de Sistemas de Informação 60 

Leitura e Produção de Textos 60 

Organização de Computadores 60 

Redes de Computadores 60 

Sistemas Operacionais 60 

Carga Horária Total 300 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 1º 

DISCIPLINA: Fundamentos de Sistemas de Informação CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Apresentar o conceito de informação, administração estratégica da informação, sistema de apoio 
à decisão. Enfoque do Sistema de Informações Gerenciais e sua classificação. Gerenciamento de 
Sistemas de Informação. Implementação de Sistemas de Informação. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Capacitar o aluno a compreender, de forma integrada, a natureza sistêmica dos sistemas de 
informação, sua importância para as organizações e o papel dos profissionais que atuam nessa 
área. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Compreender os conceitos da área de sistemas de informações; 

 Familiarizar-se com as técnicas de desenvolvimento de sistemas de informações; 

 Desenvolver atitude crítica, cientificamente fundamentada; 

 Conhecer as técnicas de análise de sistemas. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Parte I – Visão Geral. 
1. Histórico dos computadores. 
2. Teoria Geral dos Sistemas 
3. Organizando dados e informações. 
4. Introdução a hardware e software. 
5. Noções de banco de dados 
 
Parte II – Sistemas de Informações Empresariais 
1. Sistemas de processamento de transações. 
2. Sistemas de informações gerenciais. 
3. Sistemas de suporte à decisão. 
4. Inteligência Artificial e Sistemas Especialistas. 
 
Parte III – Redes e Telecomunicações 
1. Alguns tópicos sobre redes de computadores e sua aplicação em uma empresa 
2. Introdução aos sistemas de comunicações modernos. 
3.   Novas tecnologias e sua aplicação na busca de diferencial tecnológico para as empresas. 
 
Parte IV – Aplicação dos Sistemas de Informação 
1.   Estudos de casos 

6 .METODOLOGIA: 
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 Aulas expositivas com uso de data show e quadro branco; 

 Seminários e atividades em grupo; 

 As aulas serão ministradas de modo a ambientar os alunos com os principais conceitos da 
área de sistemas de informação, sobre o desenvolvimento e ciclo de vida desses sistemas, 
assim como permitir a análise do desenvolvimento tecnológico ideal para uma empresa. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a 

avaliação P2 irão compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao 

segundo bimestre serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da 

nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

STAR, Ralph M. Princípios de Sistemas de Informação. Cencage.2011.  

BATISTA , Emerson. Sistemas de Informação - O Uso Consciente da Tecnologia para o Gerenciamento. 
Saraiva. 2012. 

HOFFMANN, Andreas Roberto. Sistemas de Informação: Fundamentos. Juruá. 2013. 

Bibliografia Complementar: 

LAUDON, Kenneth. Sistemas de informação gerenciais. Pearson. 2007. 

MATTOS, Antônio Carlos M. Sistemas de Informação: uma Visão Executiva. Saraiva. 2005. 

BIO, Sérgio Rodrigues. Sistemas de Informação: um Enfoque Gerencial. Atlas. 2008. 

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de Sistemas de Informação e Informática. Atlas. 2010. 

RICCIO, Edson Luiz. Sistemas de informação. Atlas. 2009. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 1º 

DISCIPLINA: Leitura e Produção de Textos CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Aprimoramento e ampliação dos conhecimentos inerentes à língua portuguesa para atualizá-la 
como instrumento eficaz na expressão e na comunicação, na apropriação da linguagem escrita e 
oral por meio da redação e do discurso falado. Elementos para formação de uma linguagem culta. 
Comunicação humana. Atualização gramatical e vocabular. O código ortográfico. Os vícios de 
linguagem. Regência verbal e nominal. Frase, oração e período. Parágrafo: unidade de 
composição. Coerência e coesão. Léxico e processos formais de conhecimento. Leitura, 
interpretação e estruturação de textos. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Fornecer subsídios para o aperfeiçoamento da língua portuguesa na produção, compreensão a 
análise de textos, o que facilitará o processo ensino-aprendizagem de outras disciplinas e o futuro 
desempenho de atividades profissionais. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Utilizar a linguagem como instrumento eficaz de comunicação em sua vida social e 
profissional. 

 Fazer distinção entre língua, fala e discurso. 

 Diferenciar os registros linguísticos de acordo com suas variedades e características. 

 Entender a noção de texto, considerando a diversidade dos gêneros discursivos e os 
fatores responsáveis pela textualidade de um discurso. 

 Reconhecer as modalidades discursivas: narração, descrição e dissertação. 

 Conhecer os métodos de produção de textos dissertativos. 

 Ler e interpretar textos, identificando as estruturas superficiais, intermediárias e profundas. 

 Conhecer os níveis de leitura de um texto. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I - Linguagem, Língua e Discurso: 

a) a importância da linguagem; 

b) língua oral e língua escrita; 

c) a tipologia do discurso; 

d) leitura e interpretação de texto. 

UNIDADE II - O Vocabulário: 
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a) polissemia, sinonímia e antonímia; 

b) homonímia e paronímia; 

c) denotação e conotação; 

d) leitura e interpretação de texto. 

UNIDADE III - O Código Ortográfico: 

a) noções de fonética; 

b) separação silábica; 

c) acentuação gráfica; 

d) ortografia; 

e) leitura e interpretação de texto. 

UNIDADE IV - Morfologia: 

a) revisão das classes gramaticais; 

b) estrutura e formação das palavras; 

c) leitura e interpretação de texto. 

UNIDADE V - Vícios de Linguagem: 

a) barbarismo e solecismo; 

b) ambigüidade, pleonasmo e clichê; 

c) cacofonia, eco, hiato e colisão; 

d) neologismo, plebeísmo e preciosismo; 

e) leitura e interpretação de texto. 

UNIDADE VI -  Análise Sintática: 

a) frases, oração e período; 

b) sintaxe de concordância verbal e nominal; 

c) sintaxe de regência verbal e nominal; 

d) sintaxe de colocação; 

e) leitura e interpretação de texto. 

UNIDADE VII - Leitura e Interpretação de Textos: 

a) superficialidade e profundidade da leitura; 

b) compreensão, interpretação a aplicação do sentido textual; 

c) a tipologia textual. 

 

 

6 .METODOLOGIA: 

 As atividades de aprendizagem serão desenvolvidas por meio das aulas expositivas; 
grupos de estudo e produção orientada de textos; pesquisa e confecções de trabalhos 
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individuais; em duplas e em grupos maiores; apresentação de trabalhos; exercícios de 
aplicação; análises de filmes; debates e interlocuções com o professor. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 
 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Maria Margarida. Língua Portuguesa: Noções Básicas para Cursos Superiores. Atlas. 2010. 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova Fronteira. 2009. 

COSTA, Deborah. Leitura e Produção de Textos. Alínea. 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

TOMASI, Carolina. Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Atlas. 2009. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. Atlas. 2005.  

TOMASI, Carolina. Comunicação Empresarial. Atlas. 2010.  

MEDEIROS, Joao Bosco. Redação Empresarial. Atlas. 2009.  

GOLD, Mirian. Redação Empresarial: Escrevendo com Sucesso na Era da Globalização. Prentice Hall. 
2003. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 1º  

DISCIPLINA: Organização de Computadores CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Conceitos básicos. História da informática. Componentes Funcionais. Sistemas de Numeração. Subsistema de 

Memória. Noções básicas de arquitetura de computadores. Dispositivos de E/S. Arquitetura de computadores pessoais, 

com ênfase em hardware e tecnologias de processamento. Processadores, placas mãe, teclado, sistema de vídeo, 

periféricos, barramentos, dispositivos de entrada e saída (I/O), memórias e dispositivos de armazenamento. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Capacitar o aluno a compreender e conhecer a estrutura de arquiteturas moderna convencional 
de computadores. Reconhecer quais são os componentes desta arquitetura e como eles 
funcionam e se relacionam entre si, incluindo a relação do nível de arquitetura de máquina e de 
funcionamento. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Compreender qual é a organização e estrutura de uma arquitetura convencional moderna, incluindo conceitos 
básicos como: registradores, modos de endereçamento, interrupções e operações de entrada e saída;  

 Reconhecer os componentes básicos utilizados na implementação de processadores;  

 Distinguir diferentes tipos de processadores, meios de armazenamento, placas, circuitos integrados e demais 
dispositivos de diferentes arquiteturas;  

 Compreender quais são as características e princípios que orientam a utilização de  máquinas especificas para 
determinadas funcionalidades, sabendo inclusive como utilizar  técnicas quantitativas para comparar o desempenho 
de arquiteturas distintas, utilizadas para diversos fins específicos;  

 Compreender quais são os princípios, técnicas e níveis que compõem e tornam possível um sistema de hierarquia 
de memórias. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1.Conceitos de sistema de computação:  

1.1. Blocos funcionais de um computador: processador, memória e entrada /saída;  

1.2. Características e componentes da CPU: registradores, barramento, unidade de controle e unidade 

lógico/aritmética (bloco  

operativo);  

1.3. Características de memória interna do processador;  

1.4. Características da entrada e saída: periféricos, interfaces, controladores e barramentos externos.  

 

2. Estrutura Básica de um computador:  
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2.1. Funcionamento interno;  

2.2. Alimentação;  

2.3. Drivers e dispositivos que compõe.  

 

3. Unidade central de processamento (CPU / UCP):  

3.1. Funcionamento;  

3.2. Diferenças entre Arquiteturas;  

3.3. Formatos, tipos e  funções.  

 

4. Modos de endereçamento, Rotinas (procedimentos e funções): 

4.1. Imediato;  

4.2. Direto;  

4.3. Indireto por registrador e pela memória;  

4.4. Indexado e por deslocamento.;  

4.5. Chamada e retorno de subrotina 

 

5. Registradores:  

5.1. Tipos de registradores;  

5.2. Função dos registradores;  

5.3. Quantidade de registradores disponíveis numa arquitetura convencional. 

 

6. Tipos de arquiteturas:  

6.1. Convencionais x não-convencionais;  

6.2. Utilizações e aplicações;  

6.3. Formatos e tipos de Instruções. 

6. METODOLOGIA: 

 O procedimento de ensino do curso será na base de exposições feitas pelo professor, bem como na base de 
exercícios sugeridos e avaliações. O (A) aluno (a) deverá fazer os exercícios que serão indicados pelo professor, 
pois assim estará preparado (a) para participar e compreender as aulas expositivas.  

 O (A) aluno (a) deverá questionar e criticar todas as idéias que forem apresentadas no curso. Não deve ter medo de 
arriscar qualquer tipo de crítica, pois as discussões e análises de diferentes pontos de vista ajudarão a compreender 
os aspectos diferentes e semelhantes do processo de avaliação. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a 

avaliação P2 irão compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao 
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segundo bimestre serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% 

da nota total. O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 

As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 

Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 
por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao segundo 
bimestre (P2) quanto a avaliação substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada 
durante o semestre. Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre 
prevalecendo a maior delas. Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior 
ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores: Projeto para o desempenho. Prentice 
Hall. 2010. 

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Sagra-Luzzato. 2012. 

ENGLANDER, Irv. Arquitetura de Hardware Computacional: Software de Sistema e Comunicação em Rede. 
LTC. 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

DELGADO, José; RIBEIRO, Carlos. Arquitetura de Computadores.  LTC. 2009. 

HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de Computadores. Campus. 2008. 

PARHAMI, Behrooz. Arquitetura de Computadores: de Microprocessadores a Supercomputadores. McGraw 
Hill Brasil. 2007. 

MONTEIRO, Mário A. Introdução à Organização de Computadores.  LTC. 2007. 

TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. Prentice Hall. 2007. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 1º 

DISCIPLINA: Redes de Computadores CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Identificar a arquitetura e organização em camadas das redes de computadores; identificar as 
funcionalidades e implementações de enlaces de dados; apresentar o modo de funcionamento das 
redes TCP/IP explorando as camadas e protocolos de rede, transporte e aplicação. Nunca 
perdendo de vista a comparação com o modelo de referência OSI e os equipamentos que 
compõem uma estrutura de redes. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Conhecer os conceitos e padrões de redes de comunicação compreendendo seus modelos e 
identificando os tipos de protocolos empregados na comunicação em rede. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Compreender os princípios básicos de uma rede de computadores; 

 Relacionar os principais conceitos de arquitetura das redes; 

 Diferenciar e caracterizar os diferentes tipos de redes; 

  Conhecer as principais características dos protocolos de comunicação. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Parte I - Visão Geral das Comunicações de Dados e Redes de Computadores 

1.Topologias de rede 

2. Classificação LAN, MAN, WAN 

3. Organizações de padronização 

4. Arquiteturas de Redes 

5. Modelo/Arquitetura TCP/IP e OSI 

6. Arquitetura da Internet, histórico 

 

Parte II – Camada Física 

1. Meios de transmissão: coaxial, par trançado, fibra, interfaces RS-232C, USB, Fire Wire 

2. Cabeamento de Rede, conectores BNC, RJ45, padrão EIA/TIA 
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Parte III - Camada de Enlace 

1. Hardware de Rede – dispositivos de interconexão 

2. Protocolos de acesso (múltiplo) ao meio físico 

3. Padrões de LANs, WANs (Ethernet, WiFi, Bluetooth, cellular, satélite) 

 

Parte IV - Camada de Rede 

1. Internetworking (host-to-host) 

2. Endereçamento IP, NAT, IPv6 

3. Roteamento 

 

Parte V - Camada de Transporte 

1. Transporte fim-a-fim 

2. TCP/ UDP e aplicações, nº porta 

 

Parte VI - Camada de Aplicação 

1. Arquitetura cliente-servidor 

2. Socket 

3. Redes de Alta Velocidade 

6. METODOLOGIA: 

Serão apresentadas aulas expositivas de cunho teórico e prática; 

Seminários sobre temas específicos da área, consistindo de uma rápida apresentação, seguindo-
se uma discussão em grupo, logo após as considerações finais. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 
 

2

21 NN
MF




 
 

As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 
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Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8.BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

DAVIE, Bruce S. Redes de Computadores. Campus. 2013. 

TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. Campus. 2011. 

MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Redes de Computadores. LTC. 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

FOROUZAN, Behouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. McGraw Hill Brasil. 2008. 

CARISSIMI, Alexandre da Silva; ROCHOL, Juergen; GRANVILLE, Lisandro Z. Redes de Computadores. 
Bookman. 2009. 

COMER, Douglas E. Redes de Computadores e Internet: Abrange Transmissão de Dados, Ligações Inter 
Redes.  Bookman. 2007.  

KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Rede de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top Down. 
Pearson. 2006.  

STALLINGS, William. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Campus. 2005. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 1º 

DISCIPLINA: Sistemas Operacionais CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Histórico, componente e tipos de sistemas operacionais; Componentes básicos e a estrutura; 
Gerência de processos. Memória Virtual. Gerência de Memória (escalonamento de processos, 
monoprocessamento e multiprocessamento). Concorrência e sincronização de processos. 
Alocação de Recursos e Deadlocks. Gerência de arquivos. Gerência de dispositivos de E/S. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Compreender detalhadamente o funcionamento do software básico do computador de forma 
ampla, aperfeiçoando os conhecimentos de sua estrutura interna. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aprofundar conhecimentos na área de sistemas operacionais, detalhando os diversos componentes 
de um Sistema Operacional; 

 Entender as funções de um Sistema Operacional, bem como identificar suas principais 
características; 

 Avaliar diversos sistemas operacionais em função de suas características principais e necessidade 
de utilização dos recursos computacionais. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade 1 – Conceitos básicos – Visão Geral: 

Fundamentos de Hardware e Software; 

Sistema Operacional Visão Geral; 

Unidade 2 – Gerenciamento de Processos e Threads: 

Descrição e estudo de processos, threads e multithreads. 

Unidade 3 – Gerenciamento do Processador: 

Critérios de Escalonamento do Processador. 

Unidade 4 – Gerenciamento de Memória. 

Gerenciamento Memória Principal e Memória Virtual. 

Unidade 5 – Gerenciamento de E/S 

Descrição e estudo do gerenciamento dos dispositivos de Entrada e Saída. 

Unidade 6 – Sistemas de arquivos 

Gerenciamento de discos e funcionamento do Sistema de Arquivos em discos. 
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Unidade 7 – Estudos de casos 

Estudo das gerências de cada módulo estudado sistemas operacionais Linux e Windows 2000. 

6. METODOLOGIA: 

 Aulas convencionais com apoio de quadro branco, alguns trabalhos em grupo ou 
individuais; 

 Teóricos e práticos em laboratório. 

 O aluno deverá questionar e criticar todas as idéias que forem apresentadas no curso. Não 
deve ter medo de arriscar qualquer tipo de crítica, pois as discussões e análises de diferente 
pontos de vista ajudarão a compreender os aspectos diferentes e semelhantes do processo 
de avaliação. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em forma de 

seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão compor a 

segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre serão discutidos em 

sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. O cálculo da Média Final será feito da 

seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões deverão ser 

respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas questões que não 

estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação 

ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final 

do semestre conforme data contida no calendário acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao 

segundo bimestre (P2) quanto a avaliação substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada 

durante o semestre. Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 

75% de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

SILBERSCHATZ, Abraham. Fundamentos de Sistemas Operacionais: Princípios Básicos. LTC. 2013. 

MACHADO, Francis B., MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais. LTC. 2013. 

MARQUES, José Alves. Sistemas operacionais. LTC. 2011. 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, R. et al. Sistemas Operacionais. Bookman. 2008.  

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais – Projetos e Implementação.  Bookman. 2008. 

CARISSIMI, Alexandre da Silva; ROCHOL, Juergen; GRANVILLE, Lisandro Z. Sistemas operacionais. 
Sagra-Luzzato. 2010.  

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Sistemas Operacionais. Pearson. 2005.  

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. Prentice Hall. 2010. 
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PLANOS DE ENSINO 

2º Semestre 

 

 
DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Gestão de Processos 60 

Inovação Tecnológica 60 

Matemática Computacional 60 

Metodologia Científica 60 

Projeto Integrador – Implantação de Novas Tecnologias em SI 60 

Carga Horária Total 300 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 2º 

DISCIPLINA: Gestão de Processos CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Fundamentos da engenharia de processos. Técnicas de modelagem de processos. Como gerir as 
mudanças e cuidar da qualidade dos processos. Automação de processos. Processos de TI. O 
contexto atual das organizações e seus processos. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Apresentar os fundamentos para a modelagem dos processos de negócio, envolvendo a derivação 
de requisitos de informatização para automação de processos, desenvolvendo no aluno a 
capacidade de utilizar a BPMN (Business Process Modeling Notation) no contexto de aplicação 
das melhores práticas de modelagem de processos de negócio. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analisar Processos de Negócio 

 Modelar e Gerir Processos de Negócio 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

UNIDADE 1. Introdução a Modelagem de Processos 

1.1. Origem nas Organizações 

1.2. Ambiente organizacional 

1.3. Estruturas organizacionais   

UNIDADE 2. Processos: definição e características 

2.1. Definição e classificação de processos 

2.2. Processos na organização 

 2.2.1. Cadeia de valor 

2.3. Catálogo de serviços de TI   
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UNIDADE 3. Gestão de Processos 

3.1. Definição de BPM 

3.2. O ciclo de vida de BPM 

3.3. Importância e benefícios da medição de desempenho 

 3.3.1. Métodos de medição e monitoramento 

3.4. Alinhamento dos processos e desempenho corporativo 

3.5. Abordagens Metodológicas de Gestão de Processos 

 3.5.1. Gestão de Processos Orientada a Valor (ou Valores) 

 3.5.2. Gestão de Processos Orientada a Atividades 

3.6.. Técnicas de levantamento de processos 

UNIDADE 4. Modelagem de Processos de Negócio 

4.1. Fundamentos da Modelagem de Processos 

4.2. BPMN - Business Process Modeling Notation: conceitos e melhores 
práticas. 

4.3. Simbologia do BMPN 

4.4. Ferramentas de BPMN - Simulação de processos 

6 .METODOLOGIA: 

 O procedimento de ensino do curso será na base de exposições feitas pelo professor, bem como na 
base de exercícios sugeridos e avaliações. O aluno deverá executar um projeto de desenvolvimento de 
software orientado pelo professor, pois assim estará tirando um maior proveito das aulas expositivas. 

 O aluno deverá questionar e criticar todas as idéias que forem apresentadas no curso. Não deve ter 
medo de arriscar qualquer tipo de crítica, pois as discussões e análises de diferentes pontos de vista 
ajudarão a compreender os aspectos diferentes e semelhantes do processo de avaliação. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em forma de 

seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão compor a 

segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre serão discutidos em 

sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. O cálculo da Média Final será feito da 

seguinte forma: 

2

21 NN
MF
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As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões deverão ser 

respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas questões que não 

estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação 

ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final 

do semestre conforme data contida no calendário acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao 

segundo bimestre (P2) quanto a avaliação substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada 

durante o semestre. Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 

75% de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

CAMPOS, André. Modelagem de Processos com BPMN. Brasport. 2013. 

SCUCUGLIA, Rafael. Mapeamento e Gestão por Processos BPM. M Books. 2011. 

VALLE, Rogério. Análise e Modelagem de Processos de Negócio: Foco na notação BPMN. São Paulo, 
Visual Books. 2009. 

Bibliografia Complementar: 

CRUZ, Tadeu. Bpm e Bpms - Business Process Management e Business Process Management Systems. 
Brasport. 2010. 

PEREIRA, Humberto. Gerenciamento de Processos de Negócios - BPM. Érica. 2007. 

ASSEN, Marcel Van. Modelos De Gestão - Os 60 Modelos Que Todo Gestor Deve Conhecer. Prentice Hall 
Brasil. 2010. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas, Organização e Métodos - Uma Abordagem Gerencial. 
Atlas. 2010. 

ARAUJO, Luis Cesar G de. Organização, Sistemas E Métodos, V.2 - E As Tecnologias De Gestão 
Organizacional. Atlas. 2010. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 2º 

DISCIPLINA: Inovação Tecnológica CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Definição e perspectivas; Conceitos e propriedades da tecnologia; O processo de inovação 
Tecnológica; Apresentação de soluções e prospecção de novas TICs (Tecnologias de Informação 
e Comunicação). 

3. OBJETIVO GERAL: 

Analisar o contexto mundial da tecnologia e inovação, bem como estratégias para sua implantação 
e gestão nas organizações. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conhecer as inovações tecnológicas mais recentes no campo de TI. 

 Identificar necessidades para implantar novas tecnologias da informação.  

 Prospectar idéias e soluções de inovação para o mercado de trabalho. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Evolução da Tecnologia da Informação 

2. Soluções Domésticas de Conectividade em Banda Larga 

3. Virtualização  

   3.1 Características  

   3.2 Tipos de virtualização 

   3.3 Exemplos e aplicação 

4. Computação em Nuvem   

   4.1 Tipos de Nuvens  
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   4.2 Serviços  

   4.3 Aplicativos  

5. Mobilidade  

   5.1 Padrões  

   5.2 Arquitetura  

   5.3 Modelos  

   5.4 Soluções  

6. Colaboração e Tele presença  

7.  Prospecção de Novas Soluções de TI 

 

6 .METODOLOGIA: 

 O procedimento de ensino do curso será na base de exposições feitas pelo professor, bem 
como na base de exercícios sugeridos e avaliações. O aluno deverá executar um projeto de 
desenvolvimento de software orientado pelo professor, pois assim estará tirando um maior 
proveito das aulas expositivas. 

 O aluno deverá questionar e criticar todas as idéias que forem apresentadas no curso. Não 
deve ter medo de arriscar qualquer tipo de crítica, pois as discussões e análises de diferentes 
pontos de vista ajudarão a compreender os aspectos diferentes e semelhantes do processo 
de avaliação. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a 

avaliação P2 irão compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao 

segundo bimestre serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da 

nota total. O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota 

necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a 

aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme data contida no calendário 

acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 
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substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. Essa prova 

substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior delas Para ser 

aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 75% 

de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

WHEELWRIGHT, Steven C. Gestão Estratégica da Tecnologia e da Inovação Conceitos e Soluções. 
McGraw-Hill. 2012.  

PORTO, Geciane. Gestão da Inovação e Empreendedorismo. Campus. 2013.  

GASPAR, Marcelo. T.I. Mudar e Inovar: Resolvendo Conflitos. Senac. 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARRETEIRO, Ronaldo. Inovação Tecnológica: Como Garantir a Modernidade do Negócio. LTC. 2009.  

MATTOS, João Roberto. Gestão da Tecnologia e Inovação: uma Abordagem Pratica. Saraiva. 2005.  

GALLO, Carmine. Inovação - a Arte de Steve Jobs. Lua de Papel. 2011. 

TAURION, Cezar. Cloud Computing: Computação em Nuvem: Transformando o Mundo da Tecnologia da 
Informação. Brasport. 2009. 

ANUNCIAÇÃO, Heverton. Linux Total e Software Livre. Ciência Moderna. 2007. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 2º 

DISCIPLINA: Matemática Computacional CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Teoria dos números.  Divisibilidade, MDC. Teorema de Euclides estendido. Teorema Chinês do Resto, 
Aritmética modular.  Teorema de Euler.  Congruência. Recursividade.  Contagem e Relações. Noções 
elementares de Complexidade Computacional. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Prover conhecimentos matemáticos básicos necessários ao desenvolvimento tecnológico de 
sistemas de informação. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Propiciar ênfase em algoritmos desenvolvidos, a partir de métodos matemáticos necessários em 
aplicações criptográficas. 

 Desenvolver raciocínio modular com princípios matemáticos voltados para implementações 
criptográficas. 

 Determinar o número de possibilidades lógicas de algum evento. 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático voltado para o desenvolvimento de raciocínio lógico 
computacional. 

 Fornecer conhecimentos básico para a compreensão de endereçamento em redes de 
computadores. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade 1 – Teoria dos Números 

 1.1 Teoria dos Números 

 1.2 Divisibilidade, MDC e MMC 

 1.3 Teorema de Euclides Estendido 

 1.4. Teorema Chinês do Resto 

 1.5. Teorema de Euler 

Unidade 2 – Álgebra Modular 

 Relações 

 Aritmética Modular, Congruência e Recursividade. 

 Cifragem e decifragem de códigos. 

Unidade 3 - Contagem 
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 Contagem 

 Partições 

Unidade 4 – Lógica Proposicional 

 4.1 Noções de Lógica 

 4.2 Noções elementares de complexidade computacional 

6. METODOLOGIA: 

Utilizar-se-á método indutivo-dedutivo para conceituações teóricas em aulas expositivas; e, para a 
fixação dos conhecimentos apreendidos, desenvolver-se-á exercícios aplicativos pelo fazer 
individual ou coletivo para a socialização dos saberes. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em forma de 

seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão compor a 

segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre serão discutidos em 

sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. O cálculo da Média Final será feito da 

seguinte forma: 

2
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As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões deverão ser 

respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas questões que não 

estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação 

ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final 

do semestre conforme data contida no calendário acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao 

segundo bimestre (P2) quanto a avaliação substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada 

durante o semestre. Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 

75% de freqüência (máximo de dez faltas). 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

MENEZES, Paulo Blauth. Matemática Discreta para Computação e Informática. Bookman. 2013. 

SCHEINERMAN, Edward R.  Matemática Discreta: uma Introdução. Pioneira. 2010. 

LIPSCHUTZ, Seymour. Matemática Discreta. Bookman. 2013. 

Bibliografia Complementar: 

MENEZES, Paulo Blauth et al. Aprendendo Matemática Discreta com Exercícios - Série Livros Informática 
UFRGS, v.19. Bookman. 2009. 

ANDRADE, Nonato de. Matemática Descomplicada: VOL. 02. Editora Ferreira. 2009.  

ROSEN, Kenneth H. Matemática Discreta e Suas Aplicações. McGraw Hill. 2009. 

ANDRADE, Nonato de. Matemática Descomplicada: VOL. 01. Editora Ferreira. 2009.  

SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática Básica para Cursos Superiores. Atlas. 2009 



 

 73 

PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 2º 

DISCIPLINA: Metodologia Científica CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Estudos em nível superior: métodos e técnicas. A prática da pesquisa científica: processo, 
classificação e análise. Computação de dados; medidas. Limitações e alcance das diferentes 
técnicas de pesquisa. Iniciação científica. Tipos de textos. A organização da produção do texto 
técnico. Normas técnicas de padronização. Técnicas de apresentação. Dispositivos de projeção. 
Estudos críticos. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Utilizar os recursos da metodologia científica para a produção científica, contextualizando métodos 

e técnicas de investigação em seu percurso histórico. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar ciência e conhecimento; 

 Capacitar o aluno nos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa científica,  
enfocando a importância da produção científica; 

 Fornecer aos alunos informações sobre a pesquisa científica como elemento para a 
produção de conhecimentos; 

 Fornecer ao aluno a instrumentação necessária à realização de um trabalho científico, 
enfatizando o projeto e relatório de pesquisa; 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I - Conceito e Conhecimento científico 

 Conceito de ciência; 

 Tipos de conhecimento (popular, religioso, filosófico e científico); 

 Características da ciência; 

 Critérios de cientificidade. 

Unidade II - Método científico 

 Método de abordagem: método indutivo, método dedutivo, método hipotético-dedutivo e 
método dialético; 

 Elementos constitutivos da investigação científica: problema, hipóteses, objetivo, 
variáveis, coleta de dados, análise de dados. 

Unidade III - Pesquisa Científica 
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 Conceito; 

 Fases de pesquisa; 

 Métodos de pesquisa: qualitativos e quantitativos; 

 Classificação das pesquisas; 

 Técnicas de Pesquisa; 

 Tipos de pesquisa (bibliográfica, descritiva, experimental); 

 Fases da pesquisa bibliográfica. 

Unidade IV - Tipos de Trabalhos Científicos 

 Resumo; 

 Resenha; 

 Relatório; 

 Monografia; 

 Projeto de pesquisa; 

 Apresentação de trabalhos científicos (editores de textos, editores de artigos científicos, 
editores PDF, planilhas, gráficos e outros). 

Unidade V - O uso de computador em pesquisa 

 A internet como fonte de pesquisa. 

Unidade VI - O uso da Biblioteca 

Unidade VII - Normas técnicas para elaboração de Trabalhos Científicos - ABNT 

 A organização da produção do texto técnico. Normas técnicas de padronização 

 Referência bibliográfica; 

 Citações. 

Unidade VIII - O profissional em Sistemas de Informação 

 Competências e atividade; 

 Mercado de trabalho. 

Unidade IX - Sistemas de Informação 

 Origem do campo de estudo; 

 Objeto de estudo; 

 Estado da arte - as pesquisas na área; 

 Métodos de investigação; 

 Contextualização das pesquisas; 

 Interfaces com outras áreas de conhecimento. 

6. METODOLOGIA: 

 Aulas expositivas, seminários, leituras dirigidas, dinâmicas de grupo, palestras, vídeos. 

 Estrutura básica: 

 Parte A: aula expositiva, vídeos ou leitura dirigida (20 a 30m Minutos) 
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 Parte B: dinâmica de grupo, trabalhos em grupo, debates (20 a 40 Minutos) 

 Parte C: avaliação de percepção dos conteúdos apresentados (20 a 30 minutos) 

7. AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 
 

2
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As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

DEMO, Pedro. Metodologia do Conhecimento Científico. Atlas. 2011. 

LAKATOS, Marconi. Fundamentos de metodologia Científica. Atlas. 2009. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. Atlas. 2005. 

Bibliografia Complementar: 

AZEVEDO, Celiciana Borges. Metodologia Científica ao Alcance de Todos.  Manole. 2009. 

MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia Científica na Era da Informática. Saraiva. 2005. 

NEGRA, Alberto Serra e NEGRA, Elizabete Marinho Serra. Manual de Trabalhos Monográficos de 
Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado.  Atlas. 2009. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: Teoria da Ciência e Prática da Pesquisa. 
Vozes. 2009. 

CERVO, AMADO L. Metodologia Cientifica. Makron Books. 2007. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 2º 

DISCIPLINA: Projeto Integrador: Implantação de Novas 

Tecnologias em Sistemas de Informação 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Projeto contemplando a implantação de novas tecnólogas em Sistemas de Informação em 
consonância com as demais disciplinas do semestre. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Possibilitar a consolidação dos conhecimentos auferidos nas disciplinas do semestre e sua 
utilização em atividade profissional. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Propiciar ao estudante oportunidade de desenvolver seu projeto integrador de implantação de 
novas Tecnologias em TI. 

 Complementar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientizarão das deficiências 
individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional; 

 Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, abrindo ao 
aluno mais oportunidades de conhecer a filosofia, diretrizes, organização e funcionamento das 
instituições e organizações de TI; 

 Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o surgimento de 
novas gerações de profissionais empreendedores, capazes de adotar modernas técnicas de 
gestão, métodos e processos inovadores, novas tecnologias e metodologias operacionais. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Planejamento do Projeto Integrador para Implantação de Novas Tecnologias em TI. 

Normas para confecção do planejamento do PIINTTI e a documentação gerada pelo 

mesmo. 

6 .METODOLOGIA: 

 Aulas teóricas: presenciais em sala de aula com estudo de textos, debates, exploração de 
slides, trabalhos individuais e em grupos. 

 Atividades Práticas: Elaboração do planejamento do Projeto Integrador de Implantação de 
Novas Tecnologias em TI. 
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7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

NOTA 1 

a) 1°Prova 

- 60% questões subjetivas (discursivas) e 40% questões objetivas.  

- Valor: 10 pontos. 

NOTA 2 

a) Trabalho: 

- Trabalho em dupla (10,0 pontos). 

MÉDIA FINAL 

Média Final = Média aritmética das menções obtidas na Nota1 e Nota2. 

0,6
2

21


 NN

 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter  e ter pelo menos 75% de freqüência. 

Os alunos que não obtiverem o conceito mínimo para aprovação, poderão fazer prova substitutiva 

ao término do período, envolvendo os conhecimentos trabalhados em todo o semestre letivo. 

Valor das estratégias avaliativas (Pelo professor): 

Nota 1: Prova escrita – 10,0 pontos 

Total – 10, 0 pontos. 

Nota 2: Trabalhos em grupo – 10,00 pontos 

Total – 10,00 pontos 

As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota 

necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a 

aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme data contida no calendário 

acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. Essa prova 

substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior delas Para ser 

aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 75% 

de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

SCUCUGLIA, Rafael. Mapeamento e Gestão de Processos BPM. M Books. 2011. 

DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento Científico. Atlas. 2011. 

PORTO, Geciane. Gestão da Inovação e Empreendedorismo. Campus. 2013. 

Bibliografia Complementar: 

TAURION, Cezar. Cloud Computing: Computação em Nuvem: Transformando o Mundo da Tecnologia da 
Informação.Brasport. 2009. 

WHEELWRIGHT, Steven C. Gestão Estratégica da Tecnologia e da Inovação Conceitos e Soluções. 
McGraw-Hill. 2012. 

LAKATOS, Marconi. Fundamentos de Metodologia Científica. Atlas. 2009. 

GASPAR, Marcelo. T.I. Mudar e Inovar: Resolvendo Conflitos. Senac. 2013.  

CAMPOS, André. Modelagem de Processos com BPMN. Brasport. 2013 
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PLANOS DE ENSINO 

3º Semestre 

 
DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Banco de Dados I 60 

Engenharia de Requisitos 60 

Engenharia de Software 60 

Lógica de Programação (Orientada a Objetos) 60 

Projeto Integrador – Projeto de Sistemas (UML) 60 

Carga Horária Total 300 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 3º 

DISCIPLINA: Banco de Dados I CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Banco de dados, conceitos e objetivos. Conceitos Básicos sobre os modelos de Banco de Dados 
Relacional e Orientado a Objetos. Modelagem de dados: Modelo Entidade Relacionamento. 
Normalização. Linguagem de Consulta (SQL). A passagem do modelo conceitual de dados para o 
modelo lógico do Banco de Dados. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Conhecer conceitos pertinentes à tecnologia de banco de dados, aos aspectos de projeto e 
implementação de banco de dados e a Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados – SGBD 
através do entendimento de modelos de dados, utilizados na representação de banco de dados. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Utilizar técnicas de Modelagem Conceitual de Dados através do uso da abordagem 
Entidade-Relacionamento; 

 Aplicar as técnicas envolvidas na transformação do Modelo Conceitual para o Modelo 
Relacional; 

 Aplicar técnicas de normalização de tabelas relacionais, visando eliminar redundâncias em 
um BD Relacional; 

 Elaborar projeto de banco de dados relacional. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1 – Introdução: 

 Conceito de banco de dados (BD); 

 Propriedades implícitas de BD; 

 Dados, tipo de dados e descrição de dado (metadados); 

 Abordagem tradicional de arquivos e abordagem de banco de dados; 

 Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD). 

 

UNIDADE 2 - Sistema Gerenciador de Banco de dados: 

 Modelos, Esquemas e Instâncias, Arquitetura; 

 Independência de Dados; 

 Linguagens, Ambiente de banco de dados. 
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UNIDADE 3 - Projeto de banco de dados relacional: 

 Noções sobre Projeto de banco de dados (modelos conceitual, lógico e físico); 

 

UNIDADE 4 - Modelagem conceitual: 

 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER); 

 Entidades e atributos, Tipos de entidade; 

 Atributos chave, composto, multivalorado, derivado; 

 Relacionamentos, Tipos de relacionamento; 

 Grau de um tipo de relacionamento; 

 Restrição de cardinalidade; 

 Generalização e especialização; 

 Agregação; 

 Utilização de Ferramenta CASE; 

 

UNIDADE 5 - Modelagem Lógica (Relacional): 

 Conceitos e restrições; 

 Modelo Relacional - Modelos de banco de dados: 

 Domínio, tupla, atributo e relação. 

 Esquemas relacionais. 

 Restrições de Identidade. 

 Restrições de Integridade. 

 Transformação do DER para o Modelo Relacional. 

 

UNIDADE 6 - Modelagem Física: 

 Introdução à Linguagem SQL; 

 Comandos DML e DDL; 

 Utilização de Ferramenta CASE; 

 Utilização de SGBD relacional. 

6 .METODOLOGIA: 

 A disciplina será desenvolvida através de aulas em que os principais conceitos serão 
apresentados aos alunos, com o formalismo necessário e através de exemplos práticos para 
a devida comprovação dos conceitos, quando for adequado. Uma visão mais completa da 
aplicação dos conceitos será exercitada através do desenvolvimento de projeto em grupos e 
com o uso de ferramenta CASE no laboratório, ao longo do semestre. 
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7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 
 

2
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As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

KORTH, H. F., SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de Banco de Dados.  Campus. 2012. 

ELMASRI, R., NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. Addison Wesley. 2013. 

NADEAU, Tom; LIGHTSTONE, Sam; TEOREY, Toby. Projeto e Modelagem de Bancos de Dados. Campus. 
2014. 

Bibliografia Complementar: 

GUIMARÃES, Célio Cardoso. Fundamentos de Bancos de Dados: Modelagem Projeto e Linguagem SQL. 
Unicamp. 2008. 

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados Vol 4. Bookman. 2009. 

MACHADO, Felipe Nery R.; ABREU, Maurício. Banco de Dados – Projeto e Implementação.  Érica. 2011. 

DATE, C.J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Campus. 2004. 

RAMAKRISHNAN, Raghu e GEHRKE, Johannes. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. 
McGraw Hill. 2008. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 3º 

DISCIPLINA: Engenharia de Software CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Modelos de ciclo de vida e de processos. Planejamento do projeto de software. Definição das fases 
de um processo. Definição, automação e alteração de processos de software. Introdução a 
Ferramentas. Ferramentas de processo de software. Tendências da Engenharia de Software. 
Plano de Projeto de Software. Estudo de casos. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Conhecer as metodologias e técnicas para projeto de sistemas e software. Confeccionar um Plano 
de Projeto de Software. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aplicar os conceitos de engenharia de software; 

 Conhecer  os processos para o levantamento de requisitos; 

 Conhecer e aplicar as técnicas de análise estruturada e orientação a objeto; 

 Conhecer os processos de teste de sistema; 

 Conhecer as técnicas de métricas de software; 

 Conhecer os procedimentos para a manutenção de software 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução, apresentações, conceitos básicos; 

 Apresentação dos conceitos básicos de engenharia de software. 

2. Histórico, crise, mitos e realidade;   

 Histórico e evolução das metodologias de desenvolvimento; situação dos softwares 
antigamente e nos dias atuais. 

3. Paradigmas da Engenharia de Software: 

 Apresentação dos diversos modelos de desenvolvimento; vantagens e desvantagens; 
exercícios de aplicação. 

4. Análise de Riscos– Sistemas Críticos: 

 Orientações sobre a identificação, projeção, monitoramento e a administração de riscos 

5. Métodos – revisão; 

6. Planejamento e Controle de Projeto: 

 Orientações sobre a elaboração do Plano de Projeto de Software (PPS) 
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7. Engenharia de Requisitos: 

 Conceitos básicos sobre o levantamento, a análise e a modelagem de requisitos. 

9. Projeto de Software: 

 Conceitos de Projeto; 

 Fase do Projeto: 

 Especificação 

 Software Convencional 

 Software Orientado a Objetos 

 Tipos de Projeto 

10. Implementação; 

 Programação (codificação, certificação, testes dos módulos); 

 Integração(composição e testes); 

11. Teste de software; 

 Tipos de testes, procedimentos para a realização dos testes; testes caixa branac e caixa 
preta. 

12. Manutenção: 

 Finalidade, tipos de manutenção; importância da manutenção 

13. Gerenciamento: 

 Gerenciamento de Pessoal e Gestão da Qualidade 

 

6 .METODOLOGIA: 

 Aulas expositivas, exercícios práticos, trabalhos individuais e em grupo. Atividades 
presenciais em sala e complementares que serão feitas fora da instituição educativa como: 
estudo de texto, pesquisa, aplicação do conhecimento, resumo de textos, estudo de caso, 
montagem de portfólio, desenvolvimento de projeto etc. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 
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As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
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Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 
por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. McGraw-Hill. 2011. 

ENGHOLN JUNIOR, Hélio. Engenharia de software na prática. Novatec. 2010. 

NOGUEIRA, Marcelo. . Engenharia de Software: Um Framework. Ciência Moderna. 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

CRUZ, Fábio. SCRUM e PMBOK Unidos no Gerenciamento de Projetos. Brasport. 2013. 

PFLEEGER, Shari Lawrence. Engenharia de Software: teoria e pratica. Prentice Hall. 2004. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software.  Addison Wesley. 2013. 

TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de Software: Análise e Projeto de Sistemas. Futura. 2008. 

SCHACH, Stephen. Engenharia de software: os paradigmas clássicos orientado a objetos. Macgraw hill. 
2009. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 3º 

DISCIPLINA: Engenharia de Requisitos CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Introdução aos conceitos básicos e princípios da Engenharia de Requisitos, suas técnicas, 
métodos e ferramentas para modelagem de sistemas de software. Abordagens para análise de 
requisitos. Gerência de Requisitos. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Estudar a disciplina de Requisitos no contexto da Engenharia de Software e desenvolver artefatos 
importantes para esta prática. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Análise de requisitos de software 

 Modelagem e especificação de requisitos de software 

 Verificação e validação de requisitos de software 

 Uso de ferramentas para engenharia de requisitos 

 Confeccionar um documento de requisitos; 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1 – Introdução a Engenharia de Requisitos 

Histórico da Engenharia de Requisitos 

Importância da Engenharia de Requisitos 

A Indústria de Software 

Exercícios 

 

UNIDADE 2 – O processo da engenharia de Requisito 

Engenharia de Requisitos dentro da Engenharia de Software 

Processo de Engenharia de Requisitos 

Tipos de Requisitos 

Análise do Problema 

Exercícios 

 

UNIDADE 3 – Fundamentos de Requisitos de Software 
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Características de Requisitos 

Gerência de Requisitos 

Exercícios 

 

UNIDADE 4 – Levantamento de Requisitos 

Problemas existentes no levantamento de requisitos•  

Comunicação Desenvolvedor x Usuário 

Técnicas de Levantamento de Requisitos 

Entrevistas 

Brainstorming 

Protótipos 

Workshop de Requisitos 

Questionários 

Leitura de documentos 

Casos de Uso 

Documentação de requisitos. 

 

UNIDADE 5 – Análise de Requisitos 

Verificação e validação de requisitos. 

Análise de requisitos e modelagem conceitual de sistemas.   

Especificação de Requisitos  

Validação dos Requisitos 

Métodos e técnicas para a modelagem de sistemas. 

Reutilização de requisitos. 

6 .METODOLOGIA: 

 Aulas expositivas, exercícios práticos, trabalhos individuais e em grupo. Atividades 
presenciais em sala e complementares que serão feitas fora da instituição educativa como: 
estudo de texto, pesquisa, aplicação do conhecimento, resumo de textos, estudo de caso, 
montagem de portfólio, desenvolvimento de projeto etc. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 
 



 

 87 

2

21 NN
MF




 
 

As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

TSUI, Frank. Fundamentos de Engenharia de Software. LTC. 2012. 

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Engenharia de Software: Conceitos e Práticas. Campus. 2013. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. Pearson. 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

GUEDES, Gillenes T. A. UML 2: Uma Abordagem Prática. Novatec. 2009.  

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. McGraw-Hill. 2005. 

TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de Software: Análise e Projeto de Sistemas. Futura. 2008.  

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC. 2009.  

LIMA, Adilson da Silva. UML 2.0 - Do Requisito A Solução. Erica. 2010. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 3º 

DISCIPLINA: Lógica de Programação (Orientada a Objetos) CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Histórico e apresentação dos principais conceitos de Orientação a Objetos. Conceituação de 
Classe, Objeto, Atributos e métodos. Tipos de Métodos (construtores e destrutores, de acesso e 
modificação de atributos). Polimorfismo por sobrecarga (Overload) e redefinição (Override). 
Generalização, especialização e herança. Classes e métodos abstratos. Conceituação de 
Interfaces e Pacote. Visibilidade entre objetos. Reusabilidade. Vantagens e desvantagens da OO. 
Uso de programação OO. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Modelar problemas computacionais e desenvolver programas utilizando o paradigma da 
Programação Orientada a Objetos; 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evidenciar as diferenças entre programação estruturada e programação orientada a 
objetos (POO); 

 Conceituar os principais elementos da POO; 

 Implementar aplicações com técnicas de POO, em uma linguagem OO. 

 Apresentar um projeto de solução de problema computacional via POO. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I – Histórico da POO 

 Comparação entre linguagens 

 Evolução dos Sistemas  Operacionais 

 História WWW, a Internet, Applets 

UNIDADE II – Linguagem Estruturada – fundamentos ( revisão ) 

 Estruturas de Controle (if, if/else, while0 

 Repetição controlada por sentinela 

 Estruturas de controle Aninhadas 

 Princípios da Repetição controlada por contador 

 Estrutura de Repetição (for) 

 Estrutura de seleção múltipla (switch, case) 

 Instruções Rotuladas (break, continue) 
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 Operadores Lógicos 

UNIDADE III – Conceitos Básicos de POO 

 Objeto e classe 

 Métodos 

 Herança, Superclasse, Subclasse 

 Contrato, Cliente/Servidor 

 Biblioteca de Métodos 

 Sobrecarga 

 Arrays 

 

UNIDADE IV – Programação baseada em Objetos 

 Implementação de Tipo Abstrato de Dados 

 Controle de Acessos, Pacotes 

 Construtores, Construtores sobrecarregados 

 Reuso 

 Variáveis de Instância 

 Finalizadores 

 Abstração de Dados e Ocultamento de Informações 

 

UNIDADE V  Programação Orientada a Objetos 

 Relacionamento entre classes 

 Relacionamento entre objetos de superclasses e objetos de subclasses 

 Herança 

 Composição 

 Polimorfismo 

 Vinculação Dinâmica 

 Classes Abstratas 

 Interfaces 

 Strings e caracteres 

 

UNIDADE VI – Implementação de Projeto baseado em POO 

 Levantamento de Requisitos 

 Projeto 

 Implementação 

 Validação 

 Manutenção 

 



 

 90 

6 .METODOLOGIA: 

 A disciplina será desenvolvida através de aulas em que os principais conceitos serão 
apresentados aos alunos, com o formalismo necessário e através de exemplos práticos para 
a devida comprovação dos conceitos, quando for adequado. Uma visão mais completa da 
aplicação dos conceitos será exercitada através do desenvolvimento de programas em 
laboratório ao longo do semestre. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a 

avaliação P2 irão compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao 

segundo bimestre serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da 

nota total. O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

ANSELMO, Fernando. Aplicando Logica Orientada a objetos em JAVA: da Lógica a Certificação. Visual 
Books. 2013.  

SANTOS, Rafael. Introdução a Programação Orientada a Objetos Usando Java. Campus. 2013. 

DEITEL, H.M. DEITEL, P. J. Java: Como Programar. Prentice Hall. 2010. 

Bibliografia Complementar:  

HORSTMANN, Cay. Conceitos de Computação Com Java. Bookman. 2009. 

BLOCH, Joshua. Java Efetivo.  Alta Books. 2008. 

SIERRA, Kathy. Use a Cabeça! Java. STARLIN ALTA CONSULT. 2007. 

BARNES, David. Programação Orientada a Objetos Com Java - Uma Introdução Pratica Usando BlueJ. 
Prentice Hall Brasil. 2009. 

MENDES, Douglas Rocha. Programação Java com Ênfase em Orientação a Objetos. Novatec. 2009. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 2º 

DISCIPLINA: Projeto Integrador: Projeto de Sistemas (UML) CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Desenvolvimento de projeto de sistemas fazendo uso da UML para modelagem da solução 
proposta em consonância com as demais disciplinas do semestre. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Possibilitar a consolidação dos conhecimentos auferidos nas disciplinas do semestre e sua 
utilização em atividade profissional provendo conhecimentos sobre um processo de 
desenvolvimento de Software Orientado a Objetos. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar atividades para a compreensão e solução de problemas de engenharia de 
software. 

 Definir conceitos chave para a modelagem de casos de uso. 

 Exercitar a modelagem de negócio no desenvolvimento de sistemas 

 Introduzir os conceitos básicos relacionados com a orientação a objetos, incluindo sua 
aplicabilidade a Análise Orientada a Objetos (AOO) e Projeto Orientado a Objetos (POO). 

 Especificar os modelos em um nível de detalhamento suficiente para serem 
implementados. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1: Processo Unificado 

1.1 A Evolução do Desenvolvimento de Software. 

1.1.1 Modelos de Ciclo de Vida de Software. 

1.2 Processo Unificado: 

1.2.1 Estrutura do PU, novas terminologias. 

1.2.2 Fluxos de trabalho 

1.2.3 Seis Melhores Práticas. 

UNIDADE 2: Introdução a UML 

2.1 Modelagem Visual. 

2.2 Importância da Modelagem. 

2.3 Unified Modeling Language (UML): 

2.3.1 Diagrama de Casos de Uso. 
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2.3.2 Diagrama de Classes. 

2.3.3 Diagrama de Objetos. 

2.3.4 Diagrama de Componentes. 

2.3.5 Diagramas de Interação. 

2.3.6 Diagrama de Estados. 

2.3.7 Diagrama de Atividades. 

2.3.8 Diagramas de Implementação. 

UNIDADE 3: Requisitos 

3.1 Levantamento de Requisitos. 

3.2 Modelo de Negócio. 

3.3 Modelo de Casos de Uso.    

3.3.1 Diagrama de Casos de Uso.         

3.3.2 Especificação de Casos de Uso. 

UNIDADE 4: Introdução a Análise e Projeto OO 

4.1 Paradigma OO. 

4.2 Conceitos OO.   

UNIDADE 5: Análise e Projeto OO 

5.1 Diagrama de Classes. 

5.2 Diagrama de Objetos. 

5.3 Diagrama de Seqüência. 

5.3 Diagrama de Colaboração. 

5.4 Diagrama de Transição de Estados. 

5.5 Diagrama de Atividades. 

5.6 Diagrama de Implantação 

5.7 Diagrama de Componentes 

 

6 .METODOLOGIA: 

 O procedimento de ensino do curso será na base de exposições feitas pelo professor, bem 
como na base de exercícios sugeridos e avaliações. O aluno deverá executar um projeto de 
desenvolvimento de software orientado pelo professor, pois assim estará tirando um maior 
proveito das aulas expositivas. 

 O aluno deverá questionar e criticar todas as idéias que forem apresentadas no curso. Não 
deve ter medo de arriscar qualquer tipo de crítica, pois as discussões e análises de diferentes 
pontos de vista ajudarão a compreender os aspectos diferentes e semelhantes do processo 
de avaliação. 



 

 93 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 
 

2

21 NN
MF




 
 

As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota 

necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a 

aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme data contida no calendário 

acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas. Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 
pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

GUEDES, Gillenes T. A. UML 2: Uma Abordagem Prática. Novatec. 2009. 

SEABRA, João. UML Unified Modelling Language - Uma Ferramenta para o Design de Software. Ciência 
Moderna. 2013. 

LIMA, Adilson da Silva. UML 2.3 do Requisito a Solução. Erica. 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução a Análise e ao Projeto Orientado. Bookman. 
2007. 

SILVA, Ricardo Pereira. UML 2: Modelagem Orientada a Objetos. Visual Books. 2007. 

VALLE, Rogério. Análise e Modelagem de Processos de Negócio: Foco na Notação BPMN. Visual Books. 
2009. 

MELO, Ana Cristina. Desenvolvendo Aplicações com UML 2.2. Brasport. 2010. 

RUMBAUGH, James. UML: Guia do Usuário. CAMPUS. 2000. 
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PLANOS DE ENSINO 

4º Semestre 

 
DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Banco de Dados II 60 

Linguagem de Programação Orientada a Objetos 60 

Métricas e Qualidade de Software 60 

Teste de Software 60 

Projeto Integrador – Desenvolvimento de Sistemas 60 

Carga Horária Total 300 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 4º 

DISCIPLINA: Banco de Dados II CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Conceitos básicos; construção física de um banco de dados; arquitetura de banco de dados 
distribuídos; projeto de banco de dados distribuídos; controle semântico de dados; processamento 
de consultas distribuídas; gerência de transações distribuídas; controle de concorrência; tópicos 
especiais; uso de SQL. Estrutura de armazenamento em disco, organização de arquivos, estrutura 
de índices, aspectos de Segurança, controle de concorrência e processamento de transações. 
Administração de banco de dados. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Desenvolver projetos de banco de dados que permitam conhecer os principais componentes do 
SGBD e suas funcionalidades 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Utilizar tópicos avançados da linguagem SQL; 

 Aplicar comandos SQL em pesquisas avançadas sobre bancos de dados relacionais; 

 Conhecer as principais técnicas de indexação e de hashing para recuperação mais 
eficiente da informação; 

 Conhecer as principais técnicas de recuperação de bancos de dados em casos de falha; 

 Conhecer as diversas arquiteturas usadas nos Sistemas de Bancos de Dados. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1 – REVISÃO DE CONCEITOS: 

– Armazenagem e manipulação de dados; 

– Banco de Dados; 

– Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD); 

– Banco de Dados Relacional. 

 

UNIDADE 2 –PROJETO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL: 

– Definição do contexto sistema de informação e banco de dados; 

– Definição e especificação do mini-mundo; 

– Sistema de informação e banco de dados; 

– Etapas de um Projeto de Banco de Dados Relacional. 

UNIDADE 3 – CONSTRUÇÃO DO MODELO CONCEITUAL - DIAGRAMA ENTIDADE 
RELACIONAMENTO (DER): 
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– Entidades, relacionamentos, cardinalidades, generalização / especialização e demais 
componentes utilizando notações "Peter Chen", "Engenharia de Informações" e extensões; 

– Modelagem de DER utilizando ferramentas CASE. 

 

UNIDADE 4 – CONSTRUÇÃO DO MODELO LÓGICO RELACIONAL: 

– Regras de conversão do Modelo Conceitual para o Modelo Lógico Relacional; 

– Utilização de ferramentas CASE; 

– Engenharia reversa de esquemas relacionais. 

 

 

UNIDADE 5 – ÁLGEBRA RELACIONAL: 

– Seleção; 

– Projeção;  

– Produto Cartesiano. 

 

UNIDADE 6 – CONSTRUÇÃO DO MODELO FÍSICO RELACIONAL: 

– Linguagem SQL; 

– Conversão de esquemas relacionais, do modelo lógico, em tabelas através de comandos SQL e 
via script; 

– Tipos de dados e restrições (constraints); 

– Integridade de identidade; 

– Integridade referencial; 

– Criação de outros objetos no banco de dados (índices , visões e seqüências); 

– Inserção de dados no BD manual e via script. 

 

UNIDADE 7 – CONSULTAS / MODIFICAÇÃO NO BD FÍSICO VIA SQL: 

– Consultas de dados simples envolvendo uma ou mais tabelas; 

– Subconsultas (subqueries); 

– Funções de grupo; 

– Modificações no BD físico via linguagem SQL. 

 

UNIDADE 8 – ENGENHARIA REVERSA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS: 

– Introdução; 

– Visão geral do processo de Engenharia Reversa; 

– Representação de documentos e arquivos em tabelas não normalizadas; 

– Dependência funcional; 

– Normalização (1FN, 2FN e 3FN). 

 

UNIDADE 9 – INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS: 

– Introdução; 

– Usuários do banco de dados (AD, DBA e outros); 

– Arquitetura do SGBD; 

– Catálogo do SGBD; 

– Organização lógica e física; 

– Dicionário de dados. 
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UNIDADE 10 – ARMAZENAMENTO DE DADOS, INDEXAÇÃO, PROCESSAMENTO DE 
CONSULTAS: 

– Armazenamento em disco, estruturas básicas de arquivos e hashing; 

– Estrutura de indexação de arquivos; 

– Processamento e otimização de consultas. 

 

UNIDADE 11 – CONCEITOS DE PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES: 

– Introdução aos conceitos e teoria do processamento de transações; 

– Técnicas de controle de concorrência; 

– Técnicas de recuperação de banco de dados. 

6 .METODOLOGIA: 

 A disciplina será desenvolvida através de aulas em que os principais conceitos serão 
apresentados aos alunos, com o formalismo necessário e através de exemplos práticos para 
a devida comprovação dos conceitos, quando for adequado. Uma visão mais completa da 
aplicação dos conceitos será exercitada através do desenvolvimento de projeto em grupos e 
no laboratório ao longo do semestre. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. O 

cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota 

necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a 

aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme data contida no calendário 

acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas. Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 
pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

PUGA, Sandra. Banco de dados Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11G. Pearson. 2014. 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados - projeto e implementação. Erica. 2011. 

ANGELOTTI, Elaini Simoni. Banco de dados. Do livro técnico. 2012. 

Bibliografia Complementar: 
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HEUSER, Carlos Alberto.. Projeto de Banco de Dados Vol 4.. Bookman. 2009. 

MANNINO, Michael V. Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e Administração de Banco de Dados.  
McGraw Hill. 2008. 

RAMAKRISHNAN, Raghu e GEHRKE, Johannes. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. McGraw 
Hill. 2008. 

SADALAGE, Pramod J. NoSQL Essencial. Novatec. 2013. 

KORTH, H. F., SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de Banco de Dados. Campus. 2012. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 4º 

DISCIPLINA: Linguagem de Programação Orientada a Objetos CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Programação orientada a objetos com acesso a banco de dados (JDBC). Reutilização de 
componentes. Interfaces Gráficas (AWT/Swing). Arquitetura de aplicações Web. Aplicações 
corporativas. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Conhecer os principais componentes e as principais tecnologias Java para aplicações corporativas 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conhecer uma linguagem de programação para Web; 

 Proporcionar subsídios do ambiente computacional para aplicações em acesso a bancos 
de dados via Web; 

 Aplicando os conceitos de programação cliente-servidor; 

 Tornar o estudante apto a desenvolver programação dinâmica para ambiente web. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Principais conceitos do JAVA 

 

1 – Exceções 

1.1 O que é uma Exceção? 

1.2 Tratando Exceções com o Java 

1.3 O Bloco Finally 

1.4 Lançando Exceção com o Throw 

1.5 Criando suas Próprias Exceções 

 

2 – FrameWork Collections 

 

3 – JDBC (Java Database Connectivity) 

3.1 Introdução à Linguagem SQL 

3.2 Drivers JDBC 

3.3 Usando as Classes JDBC 

3.3.1 Verificando o Driver 

3.3.2 Estabelecendo uma Conexão 

3.3.3 Criando Statements 



 

 100 

3.3.4 Executando Comandos 

3.4 Classe PreparedStatement 

 

4 – Swing/AWT 

4.1 Swing x AWT 

4.2 Componentes Gráficos 

4.2.1 Componente JFrame 

4.3 Eventos 

4.3.1 Criando um Manipulador de Evento 

4.3.2 Método Setdefaultcloseoperation 

4.4 Gerenciadores de Layout 

 

5 – Java Enterprise Edition 

5.1 Java e Aplicações Corporativas 

5.2 Java e Aplicações para Web 

 

6 – Servlets 

6.1 Protocolo HTTP 

6.2 HTML 

6.3 Servlets 

6.3.1 API Servlet 

6.3.2 Construindo uma Servlet 

6.3.3 Métodos getParamenter e getParameterValues 

6.3.4 HTPPSession 

 

7 – JSP 

7.1 Arquitetura e Funcionamento 

7.2 Elementos do JSP 

7.3 Objetos Implícitos 

7.4 JSP na Prática 

 

8 – JavaServer Standard Tag Library 

8.1 Instalação e Configuração 

8.2 Usando JSTL 

8.3 Exemplos de JSTL 

 

6 .METODOLOGIA: 

 A disciplina será desenvolvida através de aulas em que os principais conceitos serão 
apresentados aos alunos, com o formalismo necessário e através de exemplos práticos para 
a devida comprovação dos conceitos, quando for adequado. Uma visão mais completa da 
aplicação dos conceitos será exercitada através do desenvolvimento de programas em 
laboratório ao longo do semestre. 
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7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. O 

cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota 

necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a 

aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme data contida no calendário 

acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. Essa prova 

substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior delas. Para ser 

aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 75% 

de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. JAVA como programar. Prentice-Hall. 2010. 

SCHILDT, Hebert. Programação com JAVA - Uma Introdução Abrangente. McGraw Hill. 2013. 

SCHILDT, Hebert. JAVA para iniciantes - Crie, Compile e Execute Programa JAVA Rapidamente. Bookman. 
2013. 

Bibliografia Complementar: 

GONÇALVES, Edson. Dominando Java Server Faces E Facelets Utilizando Spring 2.5, Hibernate e JPA. 
Ciência Moderna. 2008. 

HORSTMANN, Cay. Core Javaserver faces : fundamentos. Alta Books. 2007. 

BARNES, David. Programação Orientada A Objetos Com Java - Uma Introdução Pratica Usando BlueJ. 
Prentice Hall Brasil. 2009. 

SIERRA, Kathy. Certificação Sun Para Programador Java 6 - Guia De Estudo. STARLIN ALTA CONSULT . 
2008. 

BAUER, Christian. JAVA Persistence com Hibernate. Ciência Moderna. 2007. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 6º 

DISCIPLINA: Métricas e Qualidade de Software CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Introdução a Qualidade de Software. Controle da Qualidade Total, Processo de Garantia de 
Qualidade do Software, Garantia da Qualidade do Processo e Garantia da Qualidade do Produto. 
CMM, CMMI, Melhoria de processos individuais e de equipe, MPS. BR - Melhoria de Processo do 
Software Brasileiro, Normas ISO e Ferramentas.  

3. OBJETIVO GERAL: 

Aplicar metodologias e procedimentos que garantam a qualidade do processo de produção de 
software. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Distinguir diferentes normas/abordagens voltadas à melhoria do processo de software; 

 Compreender o modelo CMM (Capability Maturity Model) e seus níveis de maturidade; 

 Identificar os processos do ciclo de vida de software e as ações referentes à garantia de 
qualidade; 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1 - Garantia de Qualidade de Software 

 Conceitos de qualidade 

 Garantia de qualidade de software 

 Revisões de software 

 Revisões técnicas formais 

 Garantia de qualidade de software estatística 

 Confiabilidade de software 

UNIDADE 2 - Métricas Técnicas para o Software 

 Qualidade de software 

 Conceitos de métricas técnicas de software 

 Métricas para o modelo de análise 

 Métricas para o modelo de desenho 

 Métricas para o código fonte 

 Métricas para teste de software 

 Métricas para manutenção 

UNIDADE 3 - Normas e Modelos de Maturidade 

 Qualidade no processo de desenvolvimento de software: justificativas 
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 Normas NBR ISO/IEC12207 

 Software e Norma ISO 9000 

 SPICE 

 CMM 

 CMMI 

UNIDADE 4 - Os Modelos CMM e CMMI 

 Conceitos 

 Níveis de Maturidade 

 Áreas-chave do processo 

 Interpretação do CMM e do CMMI 

UNIDADE 5 -Qualidade de Produtos de Software 

 Normas de qualidade de produtos de software 

 Qualidade para domínios de aplicação 

 Experiências e estudos de casos na área de qualidade de software 

6 .METODOLOGIA: 

 Atividades presenciais em sala e complementares que serão feitas fora da instituição 
educativa como: estudo de texto, pesquisa, aplicação do conhecimento, relato de visitas, 
relato de entrevistas, resumo de textos, estudo de caso, montagem de portfólio, 
desenvolvimento de projeto. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a 

avaliação P2 irão compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao 

segundo bimestre serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da 

nota total. O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota 

necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a 

aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme data contida no calendário 

acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. Essa prova 

substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior delas. Para ser 

aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 75% 

de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

 

 

8 .BIBLIOGRAFIA: 
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Bibliografia Básica: 

ANSELMO, Fernando. Métricas para desenvolvedores. Visual Books. 2010. 

HIRAMA, Kechi. Engenharia de software - Qualidade e Produtividade com Tecnologia. Campus. 2012. 

KOSCIANSKI, Andre. Qualidade de Software. Novatec. 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

ENGHOLN JUNIOR, Helio. Engenharia de Software Na Prática. Novatec. 2010. 

COUTO, Ana Brasil. CMMI – Integração dos Modelos de Capacitação. Ciência Moderna. 2007. 

RIOS, Emerson. Teste de Software. Alta Books. 2013. 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. McGraw-Hill. 2011. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. Addison Wesley. 2013. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 4º 

DISCIPLINA: Teste de Software CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Testes de unidade, de integração, de validação, de sistema. Depuração, manutenção e seus 
efeitos colaterais. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Analisar e aplicar aspectos fundamentais da atividade de teste e técnicas para o projeto de casos 
de teste de software; 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar atividades e as estratégias de teste e de depuração de software. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1 - Técnicas de Teste de Software 

 Fundamentos de teste de software 

 Teste de caixa branca 

 Teste de caminho básico 

 Teste de estrutura de controle 

 Teste de caixa preta 

UNIDADE 2 - Estratégias de Teste de Software 

 Uma abordagem estratégica 

 Teste de unidade 

 Teste de integração 

 Teste de validação 

 Teste de sistema 

 Depuração 

UNIDADE 3 - Manutenção de Software 

 Características de manutenção 

 Manutenibilidade 

 Tarefas de manutenção 

 Efeitos colaterais 

6 .METODOLOGIA: 

 Atividades presenciais em sala e complementares que serão feitas fora da instituição 
educativa como: estudo de texto, pesquisa, aplicação do conhecimento, relato de visitas, 
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relato de entrevistas, resumo de textos, estudo de caso, montagem de portfólio, 
desenvolvimento de projeto. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a 

avaliação P2 irão compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao 

segundo bimestre serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da 

nota total. O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

RIOS, Emerson. Teste de Software. Alta Books. 2013. 

VARIOS AUTORES. Base de Conhecimento - em Teste de Software. Martins. 2012. 

FREEMAN, Steve. Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos Guiado por Testes. Alta Books. 2012 

 

Bibliografia Complementar: 

KOSCIANSKI, Andre. Qualidade de Software. Novatec. 2007. 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. McGraw-Hill. 2005. 

YOUNG, Michal. Teste e Analise De Software - Processos, Princípios e Técnicas. Bookman . 2008. 

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC. 2009. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. Addison Wesley. 2011. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 4º 

DISCIPLINA: Projeto Integrador: Desenvolvimento de Sistemas CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Projeto contemplando o desenvolvimento de um sistema a partir de modelos criados no semestre 
anterior em consonância com as demais disciplinas do semestre. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Possibilitar a consolidação dos conhecimentos auferidos nas disciplinas do semestre e sua 
utilização em atividade profissional. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Propiciar ao estudante oportunidade de desenvolver uma solução baseada em modelos 
propostos. 

 Complementar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientizarão das deficiências 
individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional; 

 Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, abrindo ao 
aluno mais oportunidades de conhecer a filosofia, diretrizes, organização e funcionamento das 
instituições e organizações de TI; 

 Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o surgimento de 
novas gerações de profissionais empreendedores, capazes de adotar modernas técnicas de 
gestão, métodos e processos inovadores, novas tecnologias e metodologias operacionais. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Planejamento do Projeto Integrador para desenvolvimento do sistema proposto. 

Implementação, teste e implantação da solução proposta. 

6 .METODOLOGIA: 

 Aulas teóricas: presenciais em sala de aula com estudo de textos, debates, exploração de 
slides, trabalhos individuais e em grupos. 

 Atividades Práticas: Elaboração do planejamento do Projeto Integrador de Desenvolvimento 
de Sistemas. 
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7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

NOTA 1 

a) 1°Prova 

- 60% questões subjetivas (discursivas) e 40% questões objetivas.  

- Valor: 10 pontos. 

NOTA 2 

a) Trabalho: 

- Trabalho em dupla (10,0 pontos). 

MÉDIA FINAL 

Média Final = Média aritmética das menções obtidas na Nota1 e Nota2. 

0,6
2

21


 NN

 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter  e ter pelo menos 75% de freqüência. 

Os alunos que não obtiverem o conceito mínimo para aprovação, poderão fazer prova substitutiva 

ao término do período, envolvendo os conhecimentos trabalhados em todo o semestre letivo. 

 

Valor das estratégias avaliativas (Pelo professor): 

Nota 1: Prova escrita – 10,0 pontos 

Total – 10, 0 pontos. 

Nota 2: Trabalhos em grupo – 10,00 pontos 

Total – 10,00 pontos 
 

As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota 

necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a 

aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme data contida no calendário 

acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. Essa prova 

substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior delas Para ser 

aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 75% 

de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

ENGHOLN JUNIOR, Hélio. Análise e Design Orientado a Objetos. Novatec. 2013. 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. JAVA como Programar. Prentice-Hall. 2010. 

RIOS, Emerson. Teste de Software. Alta Books. 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANGELOTTI, Elaini Simoni. Banco de dados. Do livro técnico. 2012. 

BARNES, David. Programação Orientada A Objetos Com Java - Uma Introdução Pratica Usando BlueJ. 
Prentice Hall Brasil. 2009. 

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados Vol 4. Bookman. 2009. 

PUGA, Sandra . Banco de dados implementação em SQL, PL/SQL e oracle 11G. Pearson. 2014. 

KORTH, H. F., SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de Banco de Dados. Campus. 2012. 
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PLANOS DE ENSINO 

5º Semestre 

 
DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Administração de Tecnologia da Informação 60 

E-Business 60 

Gerência de Projetos 60 

Governança em TI 60 

Projeto Integrador – Implantação de GTI 60 

Carga Horária Total 300 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 2º 

DISCIPLINA: Administração de Tecnologia da Informação CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Modelos de Estratégias e Processos Empresariais; Arquitetura, desenvolvimento e implementação 
de ferramentas e soluções corporativas na Administração da Informação através de Tecnologias 
desde a infraestrutura necessária até a consolidação das informações para fins gerenciais. 
Administração da Informação, Banco de Dados, Relatórios Gerenciais, Infraestrutura de T.I., Meios 
de transmissão de dados, Sistemas Integrados de Gestão (ERP), Comércio e Negócios 
eletrônicos. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Capacitar o aluno para a utilizar as informações da organização necessárias ao processo de 
gestão empresarial. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar formas de armazenamento, disponibilização e tratamento dos dados e informações 
para a gestão estratégica organizacional; 

 Capacitar o aluno para a leitura de planilhas de dados e gráficos e gerar relatórios gerenciais; 

 Capacitar o aluno para atingir metas corporativas, tais como excelência operacional, 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, melhor tomada de decisão e conquista de 
vantagem competitiva, através da apresentação das ferramentas de TI disponíveis. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Administração da informação.  

 Sistemas de Informação na Empresa.  

 A empresa Digital: Comércio e Negócios Eletrônicos. 

 Infraestrutura da Tecnologia da Informação. 

 Administração de Recursos de Dados.  

 Telecomunicações e Redes.  

 Sistemas Integrados de Gestão.  

 Segurança e Controle em Sistemas de Informação.  

 Administração e Estratégia na Empresa Digital. 

6 .METODOLOGIA: 
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 O procedimento de ensino do curso será na base de exposições feitas pelo professor, bem 
como na base de exercícios sugeridos e avaliações. O aluno deverá executar um projeto de 
desenvolvimento de software orientado pelo professor, pois assim estará tirando um maior 
proveito das aulas expositivas. 

 O aluno deverá questionar e criticar todas as idéias que forem apresentadas no curso. Não 
deve ter medo de arriscar qualquer tipo de crítica, pois as discussões e análises de diferentes 
pontos de vista ajudarão a compreender os aspectos diferentes e semelhantes do processo 
de avaliação. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a 

avaliação P2 irão compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao 

segundo bimestre serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da 

nota total. O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota 

necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a 

aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme data contida no calendário 

acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. Essa prova 

substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior delas Para ser 

aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 75% 

de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

SOULA, José Maria Fiorino. ISO/IEC 20.000 Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação. 
Brasport. 2013. 

FREITAS, Marcos André dos Santos. Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de TI. Brasport. 2013. 

COSTA, Ivanir. Qualidade em Tecnologia da Informação. Atlas. 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

SILVA FILHO, Candido Ferreira da. Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento. Alínea. 2013. 

TURBAN, Efraim. Tecnologia da Informação para Gestão: em Busca de um Melhor Desempenho 
Estratégico e Operacional. Bookman. 2013. 

VIEIRA, Marconi Fábio. Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação. Campus. 2007. 

AKABANE, Getulio K.. Gestão estratégica da Tecnologia da Informação : conceitos, metodologias, 
planejamento e avaliações. Atlas. 2012. 

HIRAMA, Kechi. SOA - Modelagem, Análise e Design. Campus. 2012. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 5º 

DISCIPLINA: E-Business CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

A Nova Economia. Ambiente e Ferramentas de Marketing na Nova Economia. Estratégias para a 
Gestão do Marketing-Mix (Composto de Marketing) na Era dos Serviços. O e-Marketplace. 
Estratégias para E-business. B2C – e Commerce. B2B - Business to Business. ERP - Enterprise 
Resources Planning. CRM - Customer Relationship Management. SCM - Supply Chain 
Management. Serviços eletrônicos. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Capacitar o aluno com conhecimentos sobre os Mercados e Mercadologia, sobre a Economia 
Global e os Negócios na Sociedade Informacional com ênfase em negócios corporativos e 
comerciais com utilização da Internet como ponto de venda de forma a capacitar o acadêmico na 
gestão empresarial com utilização das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Compreender os conceitos relacionados ao Comércio Eletrônico  

 Compreender e identificar os elementos necessários para o planejamento e implementação 
de negócios eletrônicos usando a Internet.  

 Discutir as oportunidades e os desafios impostos pela tecnologia da informação nos negócios 
eletrônicos 

 Identificar e caracterizar os subsídios para o desenvolvimento de empreendimentos a serem 
implantados e comercializados na Internet 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1 - Visão Geral de Comércio Eletrônico   

  - Definições e Conceitos  

  - Estrutura e Abrangência 

  - Benefícios e Limitações  

2 - Mecanismos de Mercado no Comércio Eletrônico 
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3 - Modelos de negócios na Internet 

  - Comerciante 

  - Corretagem 

  - Publicidade. 

4 - Tipos de Comércio Eletrônico 

  - B2B 

  - B2C 

  - B2B2C 

  - C2C 

  - B2E 

  - Governo Eletrônico 

5 - Apoio às aplicações de Comércio Eletrônico 

  - Sistemas de Pagamento 

  - Processamento de pedidos 

  - Atendimento (SAC) 

  - Logística 

6 - Estratégias de marketing 

  - Marketing de busca 

  - Links patrocinados 

  - E-mail marketing 
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  - Marketing social (redes/mídias sociais) 

7 - Plataformas Para Gestão de Lojas Virtuais 

8 - Planejamento de Negócio 

9 - Perspectivas e Tendências 

 

6 .METODOLOGIA: 

 O procedimento de ensino do curso será na base de exposições feitas pelo professor, bem 
como na base de exercícios sugeridos e avaliações. O aluno deverá executar um projeto de 
desenvolvimento de software orientado pelo professor, pois assim estará tirando um maior 
proveito das aulas expositivas. 

 O aluno deverá questionar e criticar todas as idéias que forem apresentadas no curso. Não 
deve ter medo de arriscar qualquer tipo de crítica, pois as discussões e análises de diferentes 
pontos de vista ajudarão a compreender os aspectos diferentes e semelhantes do processo 
de avaliação. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a 

avaliação P2 irão compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao 

segundo bimestre serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da 

nota total. O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota 

necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a 

aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme data contida no calendário 

acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. Essa prova 

substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior delas Para ser 

aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 75% 

de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

CHAFFEY, Dave. Gestão de e-business e e-commerce. Campus. 2014. 

TURCHI, Sandra. Estratégias de Marketing Digital e e-Commerce. Atlas. 2012. 
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ALBERTIN, Alberto Luiz. Comercio eletrônico: Modelo, Aspectos e Contribuições de sua Aplicação. Atlas. 
2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

GUGLIOTTI, André. Lojas Virtuais com Magento. Novatec. 2013. 

SALEH, Khalid. Otimização de conversão - A Arte e a Ciência de Converter Prospects em Clientes. Novatec. 
2011. 

VARIOS AUTORES. E-Commerce. FGV. 2011. 

REEDY, Joel. Marketing Eletrônico: A Integração de Recursos Eletrônicos ao Processo de Marketing. 
Bookman. 2001. 

ENGE, Eric. Arte de SEO - dominando a otimização dos mecanismos de busca. Novatec. 2012. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 5º 

DISCIPLINA: Gerência de Projetos CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Definição de Projeto. Definição de Gerenciamento de Projetos. Estruturas Organizacionais. Ciclos 
do Projeto e Processos do Gerenciamento de acordo com o PMI - Project Management Institute - 
(Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Encerramento). Áreas de Conhecimento do 
Gerenciamento de Projetos. 

3. CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA PARA OS OBJETIVOS DO CURSO: 

Discutir os principais conceitos ligados à Gerência de Projetos, enfocando principalmente os ciclos 
e processos do Gerenciamento. 

4. OBJETIVO GERAL: 

Preparar os alunos em Gerenciamento de projetos, através do conhecimento e aprendizagem das 
técnicas e práticas da Gerência de Projetos propostas pelo PMBOK 2008 (Project Management 
Body Of Knowledge) do PMI. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Gerenciar projetos, através do conhecimento e aprendizagem das técnicas e práticas da 
Gerência de Projetos propostas pelo PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) do 
PMI. 

 Desenvolver a capacidade de Identificar o que é um projeto. 

 Desenvolver a capacidade de identificar os ciclos do Projeto e Processos do 
Gerenciamento. 

 Identificar requisitos funcionais e não funcionais em um projeto. 

 Conhecer e Gerencias as restrições encontradas na gerência de um projeto. 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1: Introdução e conceitos 
1.1.  Apresentação do PMI; 
1.2. Definição de projeto; 
1.3. Fases de um projeto; 
1.4. Programa, projeto, subprojeto, programas, portfólios, produtos, artefatos, requisitos; 
1.5. Fatores Críticos de Sucesso; 
1.6. Gerenciamento de projetos; 
1.7. Metodologias, ferramentas e técnicas; 
1.8. Habilidades necessárias a um Gerente de Projetos eficiente; 
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1.9. Aplicabilidade da Gestão de projetos; 
1.10. Estrutura organizacional: 
1.11. Estrutura funcional; 
1.12. Estrutura matricial; 
1.13. Estrutura de projetos. 
1.14. Ciclo de vida de um projeto. 

 
UNIDADE 2: Grupos de Processo 

2.1. Apresentação dos grupos de processo; 
2.2. Elaborar o Termo de Abertura do Projeto. 

      
UNIDADE 3: Gestão do escopo 

3.1. O que é o escopo? 
3.2. Planejamento do escopo; 
3.3. Definição do escopo (Definir o que será e o que não será realizado no projeto); 
3.4. Técnicas de levantamento de requisitos de projeto; 
3.5. Apresentar a Estrutura Analítica do Projeto; 
3.6. Verificação do escopo; 
3.7. Controle do escopo (Replanejamento); 
3.8. Definição do Comitê de Gestão de Mudanças. 

 
UNIDADE 4: Gestão do tempo 

4.1. Definição de atividades do projeto; 
4.2. Sequenciamento de atividades (sucessoras e antecessoras); 
4.3. Estimativa de recursos para as atividades; 
4.4. Estimativa de duração das atividades; 
4.5. Folgas e Impactos no tempo; 
4.6. Elaboração do cronograma; 
4.7. Técnicas para estabelecimento de prazos; 
4.8. Visualização do caminho crítico; 
4.9. Prazo final do projeto; 
4.10. Aplicação do MS Project. 

 
UNIDADE 5: Gestão do custo 

5.1. Estimativa de Custos; 
5.2. Orçamentação; 
5.3. Controle dos custos; 
5.4. Emprego de planilhas de métricas. 

 
UNIDADE 6: Gestão do risco 

6.1. O que é o risco? 
6.2. Planejamento do gerenciamento de riscos; 
6.3. Identificação de riscos; 
6.4. Análise qualitativa e quantitativa de riscos; 
6.5. Plano de resposta aos riscos; 
6.6. Monitoramento dos riscos 

7 .METODOLOGIA: 

 Apresentação dos conceitos utilizados pela Project Management Institute - PMI. 
Apresentação e discussão acerca das metodologias de gerenciamento aplicadas no 
mercado. Apresentação dos modelos de Estrutura Organizacional e do Ciclo de Vida de um 
Projeto; Discussão em grupo dos conceitos apresentados. Exemplificação dos conceitos com 
casos reais. Divisão da turma em grupos de, no máximo 6 (seis) alunos para a execução das 
tarefas. Discussão em grupo. Exercício prático utilizando a ferramenta MS Project. Dividir a 
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turma em quatro grupos e aplicar as técnicas em um projeto prático de entendimento comum. 
Elaboração de trabalho com os grupos já constituídos sobre riscos em projetos. Elaboração 
de um plano de gestão de riscos. 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. Análise de Pontos de Função: Medição, 
Estimativas e Gerenciamento de Projetos de Software. Érica. 2013. 

GREENE, Jennifer e STELLMAN, Andrew. Use a Cabeça PMP. Alta Books. 2010. 

VIEIRA, Marconi Fábio. Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação. Campus. 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

HELDMAN, Kim. Gerência de Projetos: Guia para o Exame Oficial do PMI. Campus. 2009. 

CRUZ, Fábio. SCRUM e PMBOK Unidos no Gerenciamento de Projetos. Brasport. 2013. 

MELO, Maury. Guia de Estudo para o Exame PMP - alinhando ao PMBOK. Brasport. 2012. 

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo Diferenciais Competitivo. Brasport. 
2009. 

GRAY, Clifford F. Gerenciamento de Projetos - O Processo Gerencial. McGraw Hill - Artmed. 2009. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 5º 

DISCIPLINA: Governança em TI CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Cenário atual e tendências da Governança de TI; Lei Sarbanes-Oxley (SOX).  Lei das SA’s, no. 
10303/2001; Frameworks na Governança de TI (ITIL, CMM, CMMI, COBIT e outros); Mecanismos 
para desenhar e implementar GTI com as melhores práticas de mercado; Integração de Estratégia, 
GTI e Desempenho das corporações. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Fazer com que o profissional de Sistemas de informação implemente as melhores práticas de 
mercado de GTI, proporcionado uma integração e melhor desempenho dos processos de uma 
organização. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Compreender os princípios básicos de Gestão e Governança de TI, bem como as funções 
referentes a este nível específico de gerência; 

 Analisar e compreender soluções de TI de alto nível para inteligência empresarial, gestão 
do conhecimento e apoio à decisão; 

 Gerenciar pessoas e projetos na área de TI; 

 Compreender o planejamento da área de TI; 

 Identificar demandas de soluções de TI, desenvolvendo a capacidade empreendedora. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1. Governança de TI: Conceitos e Definições. Abrangência. Metodologias e Frameworks 
na governança de TI. Normas e Certificação. 

 

UNIDADE 2.  CMMI / MPS-BR: Introdução à melhoria de processo de software com o CMMI. Níveis 
de Maturidade e Áreas de Processo. Áreas de processo da gerência de projeto do nível 2 de 
maturidade. Áreas de processo de apoio do nível 2 de maturidade. Abordagens de melhoria de 
processo. Áreas de processo da engenharia do nível 3 de maturidade. Áreas de processo da 
gestão de processo do nível 3 de maturidade. Avaliação de processo. Áreas de processo dos níveis 
4 e 5 de maturidade.  Abordagem por ESTÁGIO e CONTÍNUA. Utilização do Modelo de Maturidade 
Brasileiro – MPS-BR. Correlação entre os dois modelos de maturidade. 

 

UNIDADE 3. COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies. Processos do 
COBIT: Planning - Planejamento: Definir um plano estratégico de TI; Definir a arquitetura de 
informação; Gerenciar os investimentos em TI.  Acquiring and Implementing - Aquisição e 
implantação: Identificar Soluções automatizadas; Adquirir e Manter a Infra-estrutura Tecnológica. 
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Gerenciar as Mudanças; Delivery and Support - Entrega e Suporte: Definir e gerenciar os níveis 
de serviços; Educar e treinar os usuários; Gerenciar os dados e Monitoring - Monitoramento: 
Monitorar os processos; Obter avaliação independente; Avaliar a adequação dos controles 
internos. Estudo das “melhores práticas em Gerenciamento de Projetos, Modelagem de 
Processos, Desenvolvimento de Software”. 

 

UNIDADE 4. ITIL V3 (Information Tecnology Infrastructure Library) (Biblioteca da Infra-Estrutura de 
Tecnologia da Informação).  Introdução e conceitos básicos. Preparação para a certificação. 

6 .METODOLOGIA: 

 Exemplificação; 

 Aula dirigida e discutida; 

 Estudos de caso; 

 Exercícios práticos; 

 Desenvolvimento de trabalhos; 

 Seminários. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 
 

2

21 NN
MF




 
 

As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

VALLE, André Bittencourt. Gestão da Tecnologia da Informação. FGV. 2013. 
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COUGO, Paulo Sérgio. ITIL - Guia de Implantação. Campus. 2013. 

MANSUR, Ricardo. Governança da Nova TI - A Revolução. Ciência Moderna. 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

HUNTER, Richard. Verdadeiro Valor de TI: Como Transformar TI de um Centro de Cursos em um Centro de 
Valor e Competitividade. Makron Books. 2010. 

WEILL, Peter e ROSS, Jeane. Arquitetura de TI como Estratégia Empresarial. Makron Books. 2008. 

FERNANDES, Aguinaldo Aragon. Implantando a Governança de TI. Brasport. 2008. 

BON, Jan Van. ITIL - Guia de Referência. Atlas. 2012. 

LAHTI, Christian, PETERSON, Roderick. SARBANES - OXLEY: Conformidade TI Usando COBIT e 
Ferramentas Open Source   Alta Books. 2006. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 4º 

DISCIPLINA: Projeto Integrador: Implantação de GTI CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Projeto contemplando de forma integrada, a natureza da Governança de TI e a estrutura das 
metodologias e melhores práticas disponíveis, detalhando seus componentes e sua aplicabilidade 
real em consonância com as demais disciplinas do semestre. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Possibilitar a consolidação dos conhecimentos auferidos nas disciplinas do semestre e sua 
utilização em atividade profissional. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Propiciar ao estudante oportunidade de desenvolver uma solução baseada em modelos 
propostos. 

 Complementar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientizarão das deficiências 
individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional; 

 Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, abrindo ao 
aluno mais oportunidades de conhecer a filosofia, diretrizes, organização e funcionamento das 
instituições e organizações de TI; 

 Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o surgimento de 
novas gerações de profissionais empreendedores, capazes de adotar modernas técnicas de 
gestão, métodos e processos inovadores, novas tecnologias e metodologias operacionais. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Planejamento do Projeto Integrador para desenvolvimento do sistema proposto. 

Implementação, teste e implantação da solução proposta. 

6 .METODOLOGIA: 

 Aulas teóricas: presenciais em sala de aula com estudo de textos, debates, exploração de 
slides, trabalhos individuais e em grupos. 

 Atividades Práticas: Elaboração do planejamento do Projeto Integrador de Desenvolvimento 
de Sistemas. 
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7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

NOTA 1 

a) 1°Prova 

- 60% questões subjetivas (discursivas) e 40% questões objetivas.  

- Valor: 10 pontos. 

 

NOTA 2 

a) Trabalho: 

- Trabalho em dupla (10,0 pontos). 

 

MÉDIA FINAL 

Média Final = Média aritmética das menções obtidas na Nota1 e Nota2. 

0,6
2

21


 NN

 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter  e ter pelo menos 75% de freqüência. 

Os alunos que não obtiverem o conceito mínimo para aprovação, poderão fazer prova substitutiva 

ao término do período, envolvendo os conhecimentos trabalhados em todo o semestre letivo. 

 

Valor das estratégias avaliativas (Pelo professor): 

Nota 1: Prova escrita – 10,0 pontos 

Total – 10, 0 pontos. 

Nota 2: Trabalhos em grupo – 10,00 pontos 

Total – 10,00 pontos 
 

As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota 

necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a 

aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme data contida no calendário 

acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. Essa prova 

substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior delas Para ser 

aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 75% 

de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

FREITAS, Marcos André dos Santos. Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de TI. Brasport. 2013. 

CRUZ, Fábio. SCRUM e PMBOK Unidos no Gerenciamento de Projetos. Brasport. 2013. 

VALLE, André Bittencourt. Gestão da Tecnologia da Informação. FGV. 2013. 

Bibliografia Complementar: 

TURBAN, Efraim. Tecnologia da Informação para Gestão: em Busca de um Melhor Desempenho 
Estratégico e Operacional. Bookman. 2013. 

VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. Análise de Pontos de Função: Medição, 
Estimativas e Gerenciamento de Projetos de Software. Érica. 2013. 

CHAFFEY, Dave. Gestão de e-Business e e-Commerce. Campus. 2014. 

ENGE, Eric. Arte de SEO - Dominando a Otimização dos Mecanismos de Busca. Novatec. 2012. 
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HIRAMA, KECHI. SOA - Modelagem, Análise e Design. Campus. 2012. 

 
 

 

 

 

PLANOS DE ENSINO 

6º Semestre 

 
DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Auditoria em TI (Cobit) 60 

Forense Computacional 60 

Gestão de Riscos (ISSO 31000) 60 

Segurança da Informação 60 

Projeto Integrador – Implantação de Segurança da Informação 60 

Carga Horária Total 300 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 6º 

DISCIPLINA: Segurança da Informação CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Conceitos de segurança de informações; Medidas de Segurança; Criptografia; Segurança Lógica; 
Segurança Física. Aspectos especiais: vírus, fraudes, acesso não autorizado. Certificação. Estudo 
de Casos. 

3. CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA PARA OS OBJETIVOS DO CURSO: 

O Aluno reconhecerá riscos e terá a capacidade de propor um conjunto de soluções de segurança, aplicadas 
aos cenários reais do mercado de trabalho. 

4. OBJETIVO GERAL: 

Prover conhecimentos sobre métodos de segurança aplicados a Sistemas de Informação. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconhecer no ambiente de TI as diferenciações de seguranças físicas e lógicas, bem 
como os principais ataques. 

 Criar a consciência para a necessidade de Planos de Segurança e Contingência. 

 Introduzir os conceitos de criptografia e sua base matemática. (4) Conhecer as principais 
soluções de criptografia e suas aplicações. 

 Uso da criptografia para a confidencialiade e integridade das informações. 

 Definir e conhecer as aplicações do certificado digital no ambiente de TI. 

 Definir Firewalll e IDS e contextualizar suas importâncias no segmento de segurança. 

 Definir as missões e comportamentos do Auditor dentro do ambiente de TI. 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Unidade 1 : Escopo de segurança de dados; Segurança física; Segurança lógica; 
Política de segurança; Plano de contingências; Segurança nas empresas brasileiras; Tipos de 
ataques (Spam, DoS, Vírus e Hoaxes, Mail Relay, Spoofing); Estratégias de segurança; 

 Unidade 2 : Criptografia de dados; Conceitos Básicos; Alfabeto, mensagem, oponente, 
criptografia, etc. Histórico (Caesar, Permuta, Vigènere, etc) ; Processos Básicos para Cifração 
; Números randômicos Aleatórios fortes; Números primos ; Algoritmos de Fluxo (One time Pad 
e RC4) ; Algoritmos de Bloco; DES; Pretty Good Privacy (PGP); 
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 Unidade 3 : Assinatura e Certificação Digitais; Conceitos; Padrão X.509; Propriedades 
de uma assinatura digital; Função Hash (Message Digest); Elementos de um certificado 
digital; Tipos de certificados; Aplicações; 

 Unidade 4 : Segurança de redes ; Perímetro; Fundamentos da segurança do perímetro; 
Filtragem de pacotes; Firewalls com estado; Firewalls proxy; Serviços Internet via Proxy; IDS; 
VPN; Bastion Host; HoneyPot; 

7 .METODOLOGIA: 

 Estudo de Casos; 

 Exercícios Objetivos; 

 Exercícios Discursivos; 

 Leitura Complementar; 

 Fórum de Discussões. 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

GOODRICH, Michael T. e TAMASSIA, Roberto. Introdução a segurança de computadores. Bookman. 2013. 

ANDERSON, Brian. Gerenciando Privilégios em Tecnologia da Informação. Novatec. 2012. 

FONTES, Edison. Políticas e Normas para a Segurança da Informação. Brasport. 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

FONTES, Edison. Praticando a Segurança da Informação. Brasport. 2008. 

TERADA, Routo. Segurança de Dados – Criptografia em Redes de Computador. Edgard Blücher. 2008. 

LYRA, Maurício Rocha. Segurança e Auditoria em Sistema de Informação.  Ciência Moderna. 2008. 

SILVA, Luiz Gustavo C. da. Certificação Digital – Conceitos e Aplicações. Ciência Moderna. 2008. 

STALLINGS, William. Criptografia e Segurança de Redes.  Prentice-Hall. 2008. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 6º 

DISCIPLINA: Auditoria em TI (Cobit) CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Conceitos e organização da auditoria; Roteiro para avaliação dos controles de sistema; Modelos 
de Referência para Auditoria de TI. Auditoria da Tecnologia da Informação; Requisitos e métodos 
para a utilização de evidência proveniente de dados processados por computador. A atividade de 
auditoria de sistemas, O auditor de sistemas, Etapas da auditoria, Métodos de auditoria de 
sistemas, Documentação gerada pelas auditorias, Avaliação de sistemas de Informações. 
Auditoria da destinação dos relatórios, Auditoria das modificações do sistema, Casos práticos que 
envolvam auditoria de sistemas em ambientes informatizados.  

3. CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA PARA OS OBJETIVOS DO CURSO: 

O Aluno reconhecerá riscos e terá a capacidade de propor um conjunto de soluções de segurança, 
aplicadas aos cenários reais do mercado de trabalho. 

4. OBJETIVO GERAL: 

Capacitar o aluno na elaboração de um relatório final de auditoria em SI, que minimamente atenda 
o modelo de referência de Auditoria COBIT. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aprender fundamentos teóricos e práticos de Auditoria de TI e SI. 

 Conhecer e compreender as funções de um auditor de SI. 

 Associar como as diferentes tecnologias  de TI podem auxiliar na auditoria de SI. 

 Levar o aluno a perceber como a auditoria contribui para o sucesso das empresas 
modernas, notadamente quanto à governança coorporativa. 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Conceitos e fundamentos de Auditoria de Sistemas (Controle Interno, Auditoria 
governamental, Auditoria Anual de Contas Auditoria de Sistemas, Governança) 

2. Cenário atual da Auditoria de Sistemas 

3. Principais Modelos de Referência para Auditoria de Sistemas 

4. O principal Modelo de Referência de Auditoria “COBIT” 

5. Conceito de controles internos, ponto de controle, métricas e validações 

6. Ferramentas e técnicas de auditoria 
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6.1. Softwares gerais 

6.2. Softwares especiais 

6.3. Dados de teste 

6.4. Testes integrados 

6.5. Simulação paralela 

6.6. Rastreamento e mapeamento 

6.7. Técnica de auditoria assistida por computador 

6.8. Técnica da análise quadrante em auditoria 

7. O novo modelo de avaliação da gestão (tópicos de TI) 

8. Normativos da área de auditoria de TI 

9. Certificações e padrões 

10.1. Noções do Padrão ISO - Normas 

10.2. Noções do Padrão CMM 

11. Relatório final de auditoria 

7 .METODOLOGIA: 

 Estudo de Casos; 

 Exercícios Objetivos; 

 Exercícios Discursivos; 

 Leitura Complementar; 

 Fórum de Discussões. 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

CORDEIRO, Cláudio Marcelo Rodrigues. Auditoria Interna Operacional: Fundamentos, Conceitos e 
Aplicações Práticas. Atlas. 2013. 

MANOTTI, Alessandro. Curso Prático Auditoria de Sistemas. Ciencia moderna. 2010. 

GIAVAROTO, Sílvio César Roxo; SANTOS, Gerson Raimundo dos. Backtrack Linux - Auditoria e Teste de 
Invasão em Redes de Computadores. Ciencia moderna. 2013. 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, Ivanir. Qualidade em Tecnologia da Informação. Atlas. 2013. 

SOULA, José Maria Fiorino. ISO/IEC 20000 - Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação - 
Brasport. 2013. 

DIAS, Sergio Vidal dos Santos. Auditoria de Processos Organizacionais. Atlas. 2011. 

LAHTI, Christian, PETERSON, Roderick. SARBANES - OXLEY: conformidade TI usando COBIT e 
ferramentas open source. Alta Books. 2006 

WEILL, Peter e ROSS, Jeane. Arquitetura de TI como estratégia empresarial. Makron Books. 2008. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 6º 

DISCIPLINA: Forense Computacional CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Conceitos essenciais da investigação forense digital. Volatilidade de evidências e coleta de dados 
em um sistema em execução. Recuperação de informações parcialmente destruídas. 
Reconstrução da linha temporal dos eventos. Prevenção de armadilhas instaladas por invasores. 
Compreensão da lógica dos sistemas de arquivos. Reconhecimento de artefatos maliciosos e 
técnicas de recuperação de dados armazenados em memória. 

3. CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA PARA OS OBJETIVOS DO CURSO: 

O Aluno reconhecerá riscos e terá a capacidade de executar um conjunto de ações, aplicadas aos 
cenários reais do mercado de trabalho, para análise e identificação de eventos que possam colocar 
em risco a segurança das informações de uma organização. 

4. OBJETIVO GERAL: 

Prover conhecimentos sobre a forense computacional capacitando os alunos na geração de laudos 
técnicos das perícias realizadas. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Compreender os conceitos da forense digital; 

 Aplicar de forma correta as ferramentas de forense digital; 

 Empregar durante a perícia metodologias reconhecidas internacionalmente; 

 Compreender os fundamentos e tratamento de incidentes de segurança; 

 Empregar o processo de respostas a incidentes. 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1 Forense computacional: visão geral; 

2 Processo Investigativo e Legislação Vigente 

Metodologias 

Ferramentas e Equipamentos 

Apresentação de Resultados 

Principais Crimes 

Legislação Brasileira 
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Legislação Internacional 

3 Funcionamento e Abstrações de Sistemas de Arquivos 

4 Dados, Informações e Evidências 

 Persistência dos Dados 

  Ordem de Volatilidade 

  Aquisição, Duplicação e Preservação 

  Recuperação de Arquivos Removidos 

  Correlação Cronológica (Linha do Tempo) 

  Ferramentas 

    Sleuth Kit 

    Autopsy 

    Sysinternals 

    foremost 

    pyflag 

5 Esteganografia 

  Tipos e Aplicações 

  Detecção 

  Recuperação das Informações 

  Ferramentas 

    Stegdetect 

    Steghide 

    Outguess 

6 Captura e Análise de Tráfego de Rede 

  Coleta Passiva 

  Coleta Ativa 

  Análise de Logs 

  Análise de Pacotes 

  Tunelamentos 

  Ferramentas 

    TCPdump 

    Wireshark 

    tcpxtract 

    xplico 

7 Análise de Dispositivos Móveis 

  Tecnologias e Hardware 

  Sistemas 

8 Análise de Artefatos 
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  Análise Dinâmica X Análise Estática 

  Técnicas de Confinamento 

  Monitoramento de Chamadas de Sistema e de Bibliotecas 

  Proteções contra Engenharia Reversa 

9 Elaboração de laudos técnicos; 

10 Estudos de caso práticos 

7 .METODOLOGIA: 

 Estudo de Casos; 

 Exercícios Objetivos; 

 Exercícios Discursivos; 

 Leitura Complementar; 

 Fórum de Discussões. 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

RIBEIRO-NETO, Berthier. Recuperação de Informação: Conceitos e Tecnologia das Maquinas de Busca. 
Bookman. 2013. 

ELEUTÉRIO, Pedro Monteiro da Silva; MACHADO, Marcio Pereira. Desvendando a Computação Forense. 
Novatec. 2011. 

COSTA, Marcelo Antônio Sampaio Lemos. Computação Forense: Tratado de Perícias Criminalísticas. 
Millenium. 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

GIAVAROTO, Sílvio César Roxo; SANTOS, Gerson Raimundo dos. Backtrack Linux - Auditoria e Teste de 
Invasão em Redes de Computadores. Ciência moderna. 2013. 

FERNEDA, Edberto. Introdução aos Modelos Computacionais de Recuperação de Informação. Ciência 
moderna. 2012. 

CASTILHO, Wandersom. Manual do Detetive Virtual - Casos Veridicos e Dicas para se Proteger no Mundo 
Digital. Matrix. 2012. 

FONTES, Edison. Políticas e Normas para Segurança da Informação. Brasport 2012. 

FARIA, Heitor Medrado de. BACULA - FERRAMENTA LIVRE DE BACKUP. Brasport. 2011. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 6º 

DISCIPLINA: Gestão de Riscos (ISO 31000) CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Gerenciamento de riscos. Planejar o Gerenciamento de Riscos. Fatores de Riscos. Identificar os 
Riscos do Projeto. Realizar a Qualificação e Quantificação dos Riscos. Avaliação dos impactos, 
probabilidades e da importância dos Fatores de Risco. Desenvolver o Plano de Contingências e 
Resposta aos Riscos. Monitorar e Controlar os Riscos. Ferramentas de Gerência de Riscos. 
ISO31000. 

3. CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA PARA OS OBJETIVOS DO CURSO: 

O Aluno reconhecerá riscos e terá a capacidade de propor um conjunto de soluções de segurança, 
aplicadas aos cenários reais do mercado de trabalho levando em consideração a gestão de riscos. 

4. OBJETIVO GERAL: 

Preparar o profissional para que desenvolva um pensamento critico sobre análise e gestão de 
risco, através do uso de ferramentas e metodologias para levantamento de vulnerabilidades e 
tratamento da informação. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Contextualizar a gestão de riscos no mundo contemporâneo; 

 Discorrer sobre os principais campos de aplicação da Gestão de Riscos; 

 Expor a metodologia de Gerenciamento de Riscos do COSO; 

 Apresentar o processo de gestão de riscos, bem como as principais abordagens da Norma 
AS/NZS – 4360:2004; 

 Discutir a gestão de riscos na administração pública; 

 Discorrer sobre a ISO31000, em elaboração. 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade 1: Contextualização sobre o gerenciamento do riscos em projetos 

Unidade 2: Detalhamento das atividades do sub-processo Planejar o Gerenciamento de Riscos em 
suas entradas, ferramentas e saídas. 

 Contextualização 

 Visão Geral dos sub-processos da Gerência de Riscos 
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 Contextualização do sub-processo Planejar o Gerenciamento de Riscos 

 Entradas, Principais Ferramentas e Saídas 

 Exercícios de Fixação 

Unidade 3:. Detalhamento das atividades do sub-processo Identificar Riscos em suas entradas, 
ferramentas e saídas. 

 Visão Geral dos sub-processos da Gerência de Riscos 

 Contextualização do sub-processo Identificar Riscos 

 Entradas, Principais Ferramentas e Saídas 

 Exercícios de Fixação 

Unidade 4: Detalhamento das atividades do sub-processo Analisar Qualitativamente os Riscos em 
suas entradas, ferramentas e saídas 

 Visão Geral dos sub-processos da Gerência de Riscos 

 Contextualização do sub-processo Realizar Análise qualitativa dos riscos 

 Entradas, Principais Ferramentas e Saídas 

 Exercícios de Fixação 

Unidade 5: Detalhamento das atividades do sub-processo Analisar Quantitativamente os Riscos 
em suas entradas, ferramentas e saídas 

 Visão Geral dos sub-processos da Gerência de Riscos 

 Contextualização do sub-processo Realizar Analise Quantitativa dos Riscos 

 Entradas, Principais Ferramentas e Saídas 

 Exercícios de Fixação 

Unidade 6: Detalhamento das atividades do sub-processo Planejar Respostas aos Riscos em suas 
entradas, ferramentas e saídas 

 Visão Geral dos sub-processos da Gerência de Riscos 

 Contextualização do sub-processo Planejar Respostas aos Riscos 

 Entradas, Principais Ferramentas e Saídas 

 Exercícios de Fixação 

Unidade 7: Detalhamento das atividades do sub-processo Monitorar e Controlar Riscos 

7 .METODOLOGIA: 

 Estudo de Casos; 

 Exercícios Objetivos; 

 Exercícios Discursivos; 

 Leitura Complementar; 

 Fórum de Discussões. 

8 .BIBLIOGRAFIA: 
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Bibliografia Básica: 

MORAES, Giovanni. Sistema de Gestão de Riscos, V.1 - Princípios e Diretrizes - ISO 31000/2009 
Comentada e Ilustrada. GVC. 2010. 

FONTES, Edison. Políticas e Normas para a Segurança da Informação. Brasport. 2012. 

ALENCAR, Antônio Juarez. Análise de Risco em Gerência de Projetos. Brasport. 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

WESTERMAN, George. O Verdadeiro Valor da TI. Makron Books. 2011. 

NOGUEIRA, Marcelo. Engenharia de Software: Um Framework para Gestão de Riscos em Projetos de 
Software. Ciência Moderna. 2009. 

SALM JUNIOR, Jose. Gerencia de Riscos em Projetos de Software. Ciência moderna. 2010. 

FONTES, Edison. Praticando a Segurança da Informação. Brasport. 2008. 

WEILL, Peter e ROSS, Jeane. Conhecimento em TI. Makron Books. 2010. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 6º 

DISCIPLINA: Projeto Integrador - Implantação de Segurança da 

Informação 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Projeto completo de auditoria de sistemas de informação com as recomendações e 
contingenciamentos necessários para reduzir os riscos de erros e fraudes em consonância com 
as demais disciplinas do semestre. 

3. CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA PARA OS OBJETIVOS DO CURSO: 

O Aluno reconhecerá riscos e terá a capacidade de propor um conjunto de soluções de segurança, 
aplicadas aos cenários reais do mercado de trabalho. 

4. OBJETIVO GERAL: 

Possibilitar a consolidação dos conhecimentos auferidos nas disciplinas do semestre e sua 
utilização em atividade profissional. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Propiciar ao estudante oportunidade de desenvolver uma solução baseada em modelos 
propostos. 

 Complementar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientizarão das 
deficiências individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional; 

 Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, abrindo ao 
aluno mais oportunidades de conhecer a filosofia, diretrizes, organização e funcionamento 
das instituições e organizações de TI; 

 Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o surgimento de 
novas gerações de profissionais empreendedores, capazes de adotar modernas técnicas 
de gestão, métodos e processos inovadores, novas tecnologias e metodologias 
operacionais. 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Planejamento do Projeto Integrador para desenvolvimento do projeto proposto. 

Implementação, teste e implantação da solução proposta. 
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7 .METODOLOGIA: 

 Estudo de Casos; 

 Exercícios Objetivos; 

 Exercícios Discursivos; 

 Leitura Complementar; 

 Fórum de Discussões. 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

GOODRICH, Michael T. e TAMASSIA, Roberto. Introdução a Segurança de Computadores. Bookman. 2012. 

GIAVAROTO, Sílvio César Roxo; SANTOS, Gerson Raimundo dos. Backtrack Linux - Auditoria e Teste de 
Invasão em Redes de Computadores. Ciencia moderna. 2013. 

MORAES, Giovanni. Sistema de Gestão de Riscos, V.1 - Princípios e Diretrizes - ISO 31000/2009 
Comentada e Ilustrada. GVC. 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

FONTES, Edison. Políticas e Normas para a Segurança da Informação. Brasport. 2012. 

ALENCAR, Antônio Juarez. Análise de Risco em Gerência de Projetos. Brasport. 2012. 

FONTES, Edison. Praticando a Segurança da Informação. Brasport. 2008. 

SOULA, José Maria Fiorino. ISO/IEC 20000 - Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação - 
Brasport. 2013.. Brasport. 2013. 

COSTA, Ivanir. Qualidade em Tecnologia da Informação. Atlas. 2013. 
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PLANOS DE ENSINO 

7º Semestre 

 
DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Estágio Supervisionado I * 150 

Projeto de Sistemas de Informação I ** 60 

Certificações Profissionais *** 60 

Desenvolvimento Mobile 60 

Ética Profissional 60 

Interação Homem-Computador 60 

Carga Horária Total 450 

* Práticas supervisionadas. Apresentação do Plano de Estágio. Desenvolvimento e 

apresentação do Relatório Final de Estágio. Bibliografia definida pelo supervisor docente na época 

em que o estágio for realizado, de acordo com a área de estágio do discente. 

** 1ª Etapa do TCC: o discente irá efetuar a escolha de um tema para desenvolvimento de 

uma aplicação na área de TI, sob a orientação de um docente da área de interesse, tendo como 

produto final a modelagem desta solução, e elaboração do projeto através de uma monografia, que 

deve ser aprovada por banca examinadora composta por professores do quadro docente do curso. 

*** Ementa e bibliografias desta disciplina serão definidas e adaptadas à contextualização 

atual da época em que forem ministradas. Este procedimento pode ser justificado pela constante e 

rápida evolução das TICs. 
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 PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 7º 

DISCIPLINA: Certificações Profissionais CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Definições. A importância das Certificações para o profissional de TI. Principais certificações da 
área de TI. Organizações credenciadas. Exames de certificação. Mercado de trabalho em TI. 

3. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica:  

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. McGraw-Hill. 2011. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software.  Addison Wesley. 2011. 

FOROUZAN, Behouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. McGraw Hill Brasil. 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

ENGHOLN JUNIOR, Hélio. Engenharia de Software na Prática. Novatec. 2010. 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. JAVA Como Programar. Prentice-Hall. 2010. 

TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. Campus. 2011. 

PFLEEGER, Shari Lawrence. Engenharia de Software: Teoria e Pratica. Prentice Hall. 2004.  

WEILL, Peter e ROSS, Jeane. Governança de TI: Tecnologia da Informação. Makron Books. 2006. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 7º 

DISCIPLINA: Desenvolvimento Mobile CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Desenvolver o conhecimento em torno das tecnologias utilizadas por dispositivos móveis e praticar os 
principais conceitos relacionados à programação para esses equipamentos. Aplicar os conceitos de 
Engenharia de Software no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Conhecer as tecnologias utilizadas por dispositivos móveis e utilizar ferramentas de desenvolvimento para 
implementar softwares para tais dispositivos. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conhecer os tipos e as tecnologias utilizadas em dispositivos móveis; 

 Conhecer a arquitetura JAVA para dispositivos móveis (J2ME); 

 Conhecer os elementos utilizados em aplicativos de dispositivos móveis com J2ME. 

 Criar aplicativos simples utilizando a tecnologia J2ME;     

 Conhecer as teorias e os elementos utilizados na construção de jogos para celular utilizando 
JAVA; 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1 Tecnologias de Dispositivos Móveis 

- Características gerais 

- Hardware 

- Smartphones e featurephones 

- Recursos (mensagens, multimídia, interatividade, etc) 

- Sistemas operacionais 

- Bibliotecas e API’s disponíveis 

- Aplicativos 

- Estratégias de mercado na utilização de aplicativos 

2 Arquitetura J2ME 

- Características; 

- Camadas; 

- Configurações e Perfis; 

- CDC e CLDC; 

- MIDP; 

- Integração com o hardware 

3 Elementos J2ME. 
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- Elementos JAVA 

- Telas; 

- Fluxos de controle; 

- Listeners de eventos do aparelho; 

- Inserção de dados; 

- Tratamento de exceções; 

4 Aplicativos J2ME para celulares 

- Estruturas de desenvolvimento; 

- Construção de aplicativos básicos; 

- Uso do teclado e tela sensível ao toque. 

 5 Teoria de Jogos para Celulares  

- Conceitos básicos 

- Canvas 

- Sprite e camadas 

- Interatividade 

- Uso dos recursos do dispositivo móvel 

- Estratégias de mercado 

6 .METODOLOGIA: 

 Atividades presenciais em sala e complementares que serão feitas fora da instituição 
educativa como: estudo de texto, pesquisa, aplicação do conhecimento, relato de visitas, 
relato de entrevistas, resumo de textos, estudo de caso, montagem de portfólio, 
desenvolvimento de projeto. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 
 

2

21 NN
MF




 
 

As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
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8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica:  

NUDELMAN, Greg. Padrões de Projeto Para o Android. Novatec. 2013. 

QUERINO FILHO. Luis Carlos. Criando Aplicativos para iPhone e iPad. Novatec. 2013. 

ABLESON, W. Frank.  Android em Ação. Campus. 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

LECHETA, Ricardo Rodrigues. Google Android. Novatec. 2013. 

NEIL, Theresa. Padrões de Design para Aplicativos Móveis. Novatec. 2012. 

PEREIRA, Lucio Camilo Oliva. Android para Desenvolvedores. Brasport. 2012. 

FAIRBAIRN, Christopher K. Objective C: Fundamental. Novatec. 2011. 

DEITEL, H. M. Java Como Programar. Prentice Hall. 2010. 
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 PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 7º 

DISCIPLINA: Ética Profissional CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Concepções de ética, moral e valores contemporâneos. Estudo dos fundamentos e 
desenvolvimento histórico da construção dos direitos humanos. Análise da cidadania. O Estado e 
o cidadão. Garantias/“remédios” constitucionais. Direitos do cidadão. Ética e moral. O 
conhecimento ético. Valores éticos no mundo contemporâneo. Ética profissional. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Compreender o processo de formação cultural bem como responsabilidades e compromissos 
social, empresarial e ambiental. Educação Ambiental. Analisar a postura ética do cidadão e do 
profissional. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Mostrar a relevância da ética e da responsabilidade social; 

 Proporcionar conhecimentos para a discussão, aplicação e avaliação da 
responsabilidade social; 

 Desenvolver estratégias para a resolução de dilemas morais e éticos; 

 Discutir metodologias para analisar e implementação de práticas de responsabilidade 
social nas organizações; 

 Propiciar instrumentos conceptuais para a tomada de decisões éticas; 

 Operacionalizar os princípios éticos em programas de ética, códigos de empresa e 
códigos de conduta; 

 Avaliar criticamente a importância da ética na gestão e organização das empresas. 

 Compreender a importância da ética e da responsabilidade social como fator 
preponderante para a consolidação do sucesso profissional; 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade 1  - Introdução: Direito e cidadania    

a)Definição de Direito 

b)Significados do vocábulo Direito 

c)Divisão e ramos do Direito 

d)Normas Jurídicas 

 

Unidade 2 – Direitos Humanos e Cidadania 
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a) Direitos Humanos e Cidadania 

b) Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

Unidade 3 - O cidadão e o processo legislativo 

a) O direito como instrumento de controle social 

b) A Lei  - características gerais. 

c) Processo legislativo e a participação popular. 

d) Formas de integração do Direito 

 

Unidade 4 - A cidadania 

a) Estado e cidadania 

b) O poder constituinte 

c) O princípio da separação dos poderes e a organização do Estado 

d) Os direitos e garantias individuais 

e) Os direitos sociais. 

 

Unidade 5 - Ética - Conceitos fundamentais 

a) Ética - conceito 

b) Objeto da Ética 

c) Ética e Moral 

d) Ética e Profissão 

e) Deveres Profissionais 

f) Informação: liberdade e responsabilidade. 

 

Unidade 6 – Educação Ambiental 

6 .METODOLOGIA: 

 Atividades presenciais em sala e complementares que serão feitas fora da instituição 
educativa como: estudo de texto, pesquisa, aplicação do conhecimento, relato de visitas, 
relato de entrevistas, resumo de textos, estudo de caso, montagem de portfólio,  
desenvolvimento de projeto. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 
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2
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As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

JESUS, Cristiano D. Tecnologia e sociedade. Livro pronto. 2013. 

BINICHESKI, Paulo Roberto. Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet. Juruá. 2011. 

FAZIO, Marcia Cristina Puydinger de. Sociedade Civil Global e a Rede, A. Unijui. 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

SROUR, Robert Henry. Ética Empresarial - O Ciclo Virtuoso Dos Negócios. Campus. 2008. 

ASHLEY, Patrícia. Ética e Responsabilidade Social Nos Negócios. Saraiva. 2005. 

PASSOS, Leite. Ética nas Organizações. Atlas. 2010. 

PATRUS-PENA, Roberto. Ética nos Negócios - Condições, Desafios e Riscos. Atlas. 2010. 

VALLS, Alvaro L. M. Que é ética O. Brasiliense. 1986. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 7º 

DISCIPLINA: Interação Homem-Computador CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Estudo dos conceitos de interface e interação homem-computador (IHC), aspectos cognitivos, 
fatores humanos em IHC, metodologias da comunicação humano-computador, avaliação de 
usabilidade das interfaces, projeto de interfaces web e novas perspectivas das interfaces homem-
computador. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Capacitar o aluno a analisar problemas ergonômicos; elaborar projetos de interfaces com maior 
usabilidade; validar as abordagens ergonômicas de sistemas computacionais interativos. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Destacar as principais teorias de fundamento, métodos e técnicas utilizadas para a 
concepção e desenvolvimento de sistemas e multimídias e avaliação de uso; 

 Oferecer aos alunos condições de encontrar soluções adequadas para o projeto de 
conteúdo, interface e interação considerando o usuário e o propósito do sistema. 

 Conhecer os conceitos que envolvem os aspectos da interação humano-computador. 

 Aplicar uma metodologia de projeto de interfaces num ambiente real. 

 Elaborar roteiros para avaliação de usabilidade de interfaces. 

 Implementar interfaces que envolvam os aspectos ergonômicos. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1 –Multimídia 

 Conceitos, informação e comunicação 

 Interação homem-máquina, uso dos sentidos 

 Produção e produto multimídia – Equipe e tarefas 

 

UNIDADE 2 – IHC - Interação entre homem e computador 

 Cognição e Percepção 

 Frameworks Conceituais para a cognição – Modelo Mental 

 Usabilidade 

 Acessibilidade 
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UNIDADE 3 – Design de Informação 

 Arquitetura de informação 

 Sistemas de organização e rotulação 

 Sistemas navegação e busca 

 Interface – Metáforas e elementos gráficos 

 

UNIDADE 4 – Avaliação 

 Conceitos de avaliação 

 Processos e métodos de avaliação 

 Framework de avaliação – DECIDE 

 Avaliação por observação 

 Avaliação por entrevista e questionário 

 

6 .METODOLOGIA: 

 Atividades presenciais em sala e complementares que serão feitas fora da instituição 
educativa como: estudo de texto, pesquisa, aplicação do conhecimento, relato de visitas, 
relato de entrevistas, resumo de textos, estudo de caso, montagem de portfólio, 
desenvolvimento de projeto. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. 
O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 
 

2

21 NN
MF




 
 

As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
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8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

PREECE, ROGERS e SHARP. Design de Interação: Além da Interação Homem-Computador. John Wesley 
e Sons. 2013. 

LOWDERMILK, Travis. Design Centrado no Usuário. Novatec. 2013. 

BENYON, David. Interação Humano-Computador. Pearson. 2011.  

 

Bibliografia Complementar: 

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC. 2009. 

CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana Holtz e FAUST, Richard. Ergonomia e Usabilidade – Conhecimentos, 
Métodos e Aplicações. Novatec. 2010. 

BARBOSA, Simone de I. J. Interação Humano-computador. Campus. 2010. 

FERREIRA, Simone B. L. e NUNES, Ricardo Rodrigues. E-Usabilidade. LTC. 2008. 

NIELSEN, Jacob e HOA, Loranger. Usabilidade na Web. Campus. 2007. 
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PLANOS DE ENSINO 

8º Semestre 

 
DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Estágio Supervisionado II* 150 

Projeto de Sistemas de Informação II** 60 

Tópicos Avançados *** 60 

Ciências Sociais 60 

Empreendedorismo em TI 60 

Inteligência Artificial 60 

Carga Horária Total 450 

* Práticas supervisionadas. Apresentação do Plano de Estágio. Desenvolvimento e 

apresentação do Relatório Final de Estágio. Bibliografia definida pelo supervisor docente na época 

em que o estágio for realizado, de acordo com a área de estágio do discente. 

** 2ª Etapa do TCC: Tem como produto final a monografia e um sistema (quando for o 

caso), que deve concluir o projeto iniciado na disciplina Projeto de Sistemas de Informação I. A 

monografia deve ser aprovada por banca examinadora composta por professores do quadro docente 

do curso. 

*** Ementa e bibliografias desta disciplina serão definidas e adaptadas à contextualização 

atual da época em que forem ministradas. Este procedimento pode ser justificado pela constante e 

rápida evolução das TICs. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 8º 

DISCIPLINA: Ciências Sociais CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Estrutura e organização social. Instituições sociais. Positivismo e materialismo histórico. 
Formações econômicas pré-capitalistas e capitalistas. Conceito de classes sociais. A organização 
científica do trabalho. Sociologia das organizações. Educação das Relações Étnico-Raciais. 
Estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Estudo do enfoque sociológico sobre o processo e as relações de trabalho nas organizações, 
visando o desenvolvimento da capacidade analítica para uma melhor fundamentação das decisões 
e práticas profissionais. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Apresentar conceitos básicos de informática e a evolução dos computadores. 

 Identificar as origens da Sociologia e  suas principais áreas de atuação 

 Identificar os processos sociais que pautam a vida em sociedade. 

 Analisar a influência dos processos sócio- culturais, na vida organizacional 

 Analisar a influência dos processos de grupo no comportamento das organizações 

 Aplicar conhecimentos básicos de sociologia das organizações nas relações de trabalho. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

 1. A Sociologia e o Estudo da Sociedade 

 1.1   Origens e áreas de aplicação 

 1.2   Socialização e interação social; 

 1.3   Mecanismos de controle social; 

 1.4   Instituição social e papel social; 
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 1.5   Estratificação social e mobilidade social; 

 

  2.  Sociologia Aplicada às organizações 

 2.1   Culturas, subculturas e cultura organizacional; 

 2.2    Processo social e controle: poder, remuneração e autoridade; 

 2.3    Influência pela comunicação e coordenação de grupos; 

 2.4    Tipos de grupos sociais encontrados nas organizações: coesão grupal; 

 2.5    Pressões para o trabalho: formal, técnica e social; 

 

3. Educação das Relações Étnico-Raciais 

 

4. Estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 

6. METODOLOGIA: 

Aulas expositivas e participativas, com utilização de estudos em grupos, seminários, leituras, 
estudos de caso, resenhas e desenvolvimento de trabalhos relacionados à disciplina. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. 

A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão 

compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre 

serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total.O cálculo 

da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 
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Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

KALY, Alain Pascal. Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Pallas. 2013. 

CASTELLS, Manuel. Sociedade em Rede. Paz e terra. 1999. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia. Jorge Zahar Editor. 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

FRAGA, Walter. História da Cultura Afro-Brasileira, uma. Moderna. 2013. 

GIDDENS, Anthony.  Sociologia. Artmed. 2005. 

VILA NOVA, Sebastião. Introdução à Sociologia. Atlas. 2004. 

BOTTOMORE, T. B. Introdução à Sociologia. LTC. 1997. 

DOMINGUES, José Maurício. Sociologia e Modernidade. Civilização Brasileira. 2005. 



 

 152 

PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 8º 

DISCIPLINA: Empreendedorismo em TI CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Empreendimento e Empreendedor: Conceitos, definições e características, exemplos, 
fundamentos teóricos; Tipos de Empreendedorismo; Competências; Perfil do empreendedor. 
Negócio:  Empreendimento na área de Tecnologia da Informação (TI); Desenvolvimento de uma 
idéia; Desenvolvimento da capacidade empreendedora em TI; Identificação de Oportunidades; 
“Informática e as Técnicas de Negociação”. Plano de Negócio(s). SEBRAE e mecanismos de 
fomento. Organização de uma Empresa na área de TI: Características básicas, funcionais e 
estruturais. Pólo digital. Cooperativas.  

3. OBJETIVO GERAL: 

Fornecer informações sobre as novas tendências mundiais, o papel econômico e social das 
pequenas e médias empresas na sociedade contemporânea, despertando no aluno o interesse 
pela atividade empresarial como alternativa de carreira, além de propiciar a análise e a avaliação 
de potencialidades empresariais, possibilitando o desenvolvimento de planos de negócios viáveis 
e sustentáveis. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Criar novas oportunidades profissionais por meio da implementação de projetos 
inovadores; 

 Proporcionar condições para que o aluno Discuta e analise os princípios fundamentais do 
empreendedorismo; 

 Reconhecer a importância do espírito empreendedor nas relações com o mercado; 

 Desenvolver habilidades para o reconhecimento e o aproveitamento de oportunidades de 
negócio próprio ou de atuação empreendedora em organizações de terceiros 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1 

1. Introdução 

2. O processo empreendedor 

 A revolução do empreendedorismo 

 O empreendedorismo no Brasil 

 Análise histórica do surgimento do empreendedorismo 

 Diferenças e similaridades entre o administrador e o empreendedor 

 Conceituando empreendedorismo 
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 É possível ensinar empreendedorismo? 

 O processo empreendedor 

3. Identificando oportunidades – Parte 1 

 Diferenciando idéias de oportunidades, Fontes de novas idéias 

 Avaliando uma oportunidade - Um roteiro para a análise de oportunidades 

4. Identificando oportunidades – Parte 2 

 Oportunidades na Internet - Modelos de negócios na Web 

 Tendências 

 

UNIDADE 2 

5. O plano de negócios 

 A importância do plano de negócios 

 Estrutura do plano de negócios 

 O tamanho do plano de negócios e o uso de software para sua elaboração 

 O plano de negócios como ferramenta de venda 

 O plano de negócios como ferramenta de gerenciamento 

 Concursos de plano de negócios 

6. Criando um plano de negócios eficiente 

 Capa, Sumário, Sumário executivo 

 Descrição da empresa, Produtos e serviços 

 Mercado e competidores, Marketing e vendas 

 Análise estratégica e Plano financeiro 

7. Colocando o plano de negócios em prática: A busca de financiamento 

 Economia pessoal, família, amigos 

 Angel investor (investidor “anjo”) 

 Fornecedores, parceiros estratégicos, clientes e funcionários 

 Capital de risco e Programas do governo brasileiro 

8. Buscando assessoria para o negócio 

 Incubadoras de empresas 

 Incubadoras de empresas pontocom 

 Sebrae 

 Assessoria jurídica e contábil 

 Universidades e institutos de pesquisa, Instituto Empreender Endeavor, Franchising 

9. Questões legais de constituição da empresa 

 Criando a empresa - Marcas e patentes 

6 .METODOLOGIA: 
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 Atividades presenciais em sala  e complementares que serão feitas fora da instituição 
educativa como: estudo de texto, pesquisa, aplicação do conhecimento, relato de visitas, 
relato de entrevistas, resumo de textos, estudo de caso, montagem de portfólio, 
desenvolvimento de projeto. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em 

forma de seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a 

avaliação P2 irão compor a segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao 

segundo bimestre serão discutidos em sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da 

nota total. O cálculo da Média Final será feito da seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões 

deverão ser respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas 

questões que não estiverem contidas na folha de respostas citada. 
Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação ou deixar de realizar alguma prova 

por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final do semestre conforme 
data contida no calendário acadêmico. 

Observa-se que tanto a prova referente ao segundo bimestre (P2) quanto a avaliação 

substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada durante o semestre. 
Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas 
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e 

pelo menos 75% de freqüência (máximo de dez faltas). 
 

8 .BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

FERRARI, Roberto. Empreendedorismo para Computação. Campus. 2010. 

FELIPINI, Dailton. Empreendedorismo na Internet: Como Encontrar e Avaliar um Lucrativo Nicho DE 
Mercado. Brasport. 2010. 

TURBAN, Efraim. Tecnologia da Informação para Gestão: em Busca de um Melhor Desempenho 
Estratégico e Operacional. Bookman. 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

COZZI, Afonso. Empreendedorismo de Base Tecnológica: spin-off Criação de Novos Negócios. Campus. 
2008. 

SILVA, Nelson. Introdução ao Empreendedorismo. Campus. 2010. 

DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor. Cultura. 1999. 

CARRETEIRO, Ronaldo. Inovação Tecnológica: como Garantir a Modernidade do Negócio. LTC. 2009. 

SPINELLI, Stephen. Criação de Novos Negócios, A: Empreendedorismo para o Século 21. Campus. 2010. 



 

 155 

PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 8º 

DISCIPLINA: Inteligência Artificial CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Histórico da IA. Fundamentos da IA. Resolução de problemas: mecanismos de busca em espaço 
de estados; planejamento; Jogos. Representação de conhecimento: lógica clássica; lógicas não-
clássicas; redes semânticas, frames, scripts; engenharia do conhecimento. Sistemas especialistas: 
tratamento de incertezas; raciocínio baseado em casos.Tópicos especiais em IA. 

3. OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao aluno o aprendizado de conceitos básicos da Inteligência Artificial, incluindo 
representação de conhecimento para sistemas baseados em conhecimento e agentes, o 
capacitando a desenvolver sistemas baseados em conhecimento desde as fases de aquisição e 
representação de conhecimento à implementação, bem como a implementação de soluções de 
problemas relacionados a TI. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar aquisição de conhecimento; 

 Modelar um sistema baseado em conhecimento; 

 Ser capaz de escolher a melhor representação de conhecimento para o sistema em estudo; 

 Implementar um sistema baseado em casos; 

 Permitir uma ampla visão da tecnologia desenvolvida na área de Inteligência Artificial. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE 1 - A gênese do conhecimento: dado, informação, conhecimento e competência 

 UNIDADE 2 - Introdução à Inteligência Artificial (IA): a natureza da inteligência (a 
interdisciplinaridade das ciências cognitivas – considerações epistemológicas). Histórico da IA; 
caracterização das correntes da IA (conexionismo e cognitivismo);  áreas de estudo da IA; os 
sistemas especialistas 

UNIDADE 3 - Representação do conhecimento: estruturas de representação do conhecimento 
(redes semânticas).  Recuperação e integração de dados nos sistemas de informação do século 
XXI (soluções semânticas). 

UNIDADE 4 – Métodos de busca. 

UNIDADE 5 – Sistemas Especialistas 

UNIDADE 6 – Redes Neurais Artificiais 

UNIDADE 7 – Raciocínio Baseado em Casos 

UNIDADE 8 – Algoritmos Genéticos 
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UNIDADE 9 – Lógica Difusa 

6 .METODOLOGIA: 

 Atividades presenciais em sala e complementares que serão feitas fora da instituição educativa 
como: estudo de texto, pesquisa, aplicação do conhecimento, relato de visitas, relato de entrevistas, 
resumo de textos, estudo de caso, montagem de portfólio, desenvolvimento de projeto. 

7.  AVALIAÇÃO (critérios, processo, ponderação e recuperação): 

Em princípio, serão aplicadas 2 provas (P1 e P2) e 1 trabalho (T2) que será apresentado em forma de 

seminário. A prova P1 irá compor a segunda nota bimestral, N1. O trabalho T2 e a avaliação P2 irão compor a 

segunda nota bimestral, N2. Os pesos dessas avaliações referentes ao segundo bimestre serão discutidos em 

sala de aula, sendo que o trabalho não ultrapassará 30% da nota total. O cálculo da Média Final será feito da 

seguinte forma: 

2

21 NN
MF




 
As provas serão escritas a caneta, azul ou preta, individuais, sem consulta, cujas questões deverão ser 

respondidas na folha de respostas padronizada pela instituição. Não serão corrigidas questões que não 

estiverem contidas na folha de respostas citada. Se o aluno não obtiver a nota necessária para a aprovação 

ou deixar de realizar alguma prova por motivo justo, haverá a aplicação de uma prova substitutiva, ao final 

do semestre conforme data contida no calendário acadêmico. Observa-se que tanto a prova referente ao 

segundo bimestre (P2) quanto a avaliação substitutiva possuirão como conteúdo toda a matéria ministrada 

durante o semestre. Essa prova substitutiva substituirá apenas uma das notas, sempre prevalecendo a maior 

delas. Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter média maior ou igual a 6,0 (seis) e pelo menos 

75% de freqüência (máximo de dez faltas). 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 

RUSSEL, Stuart J. e NORVIG, Peter. Inteligência Artificial.  Campus. 2013. 

ROSA, Joao Luis Garcia. Fundamentos da Inteligência Artificial. LTC. 2011. 

CARVALHO, André Carlos Ponci de Leon Ferreira de. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de 
Aprendizado de Máquina. LTC. 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

BITTENCOURT, Guilherme. Inteligência Artificial: Ferramentas e Teorias. UFSC. 2006. 

LUDWIG JR, Oswaldo e COSTA, Eduardo M. M. Redes Neurais – Fundamentos e Aplicações com 
Programas em C.  Ciência Moderna. 2007. 

BARONE, Dante. Sociedades Artificiais: a NOVA fronteira da Inteligência nas Maquinas. Bookman. 2003. 

ARTERO, Almir OLIVETTE. Inteligência Artificial - Teórica e Prática. Livraria da Física. 2009. 

PACHECO, Marco Aurélio C. e VELLASCO, Marley Maria B. R. Sistemas Inteligentes de Apoio a Decisão. 
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: Sistemas de Informação SEMESTRE: 8º 

DISCIPLINA: Tópicos Avançados CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

2. EMENTA: 

Ementa e bibliografias desta disciplina serão definidas e adaptadas à contextualização atual da 
época em que forem ministradas. Este procedimento pode ser justificado pela constante e rápida 
evolução das TICs. 

3. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica:  

BARBIERI, Carlos. BI2 – Business Intelligence: Modelagem e Qualidade. Campus. 2011. 

TURBAN, Efraim. Tecnologia da Informação para Gestão: Em Busca de um Melhor Desempenho 
Estratégico e Operacional. Bookman. 2013. 

GONÇALVES, Rodrigo Ribeiro. Integração de Dados na Prática: Técnicas de ETL para Business 
Intelligence. Erica. 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 
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RUSSEL, Matthew A. Mineração de Dados da Web Social. Novatec. 2011. 

PUGA, Sandra. Banco de Dados: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11G. Pearson. 2014. 

SADALAGE, Pramod J. NoSQL Essential: Um Guia Conciso para o Mundo Emergente da Persistência 
Poliglota. Novatec. 2013. 

SILVA FILHO, Candido Ferreira da. Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento. Alinea. 2013.  

 


