
   

 

 

 

 

 

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 

 Sistemas de Informação  

 
Ciclo de Aprendizagem: Visão sistêmica 

Eixo Temático  UC CH Acad Pré Requisito 

Lógica de 
desenvolvi-
mento de 
sistemas 
computacio-
nais 

Competências Comportamentais 40  

Desafios Contemporâneos  40  

Projeto: Aplicações Web  290  

Microfundamentos  

Algoritmos e Abstração de Dados 0  

Algoritmos e Lógica de Programação 0  

Introdução à Computação 0  

Desenvolvimento Web Front-end 0  

Matemática Básica 0  

Organização de Computadores 0  

Arquitetura Empresarial e da Tecnologia da Informação 0  

Lógica Computacional 0  

Total da CH do Eixo Lógica de desenvolvimento de sistemas computacionais: 370 

Eixo Temático  UC CH Acad Pré Requisito 

Aplicações para 
processos de 
negócios 

Competências Comportamentais 40  

Desafios Contemporâneos  40  

Projeto: Aplicações para processos de negócios  290 Projeto: Aplicações 
Web 

Microfundamentos  

Fundamentos de Sistemas de Informação 0  

Modelagem e Gestão de Processos de Negócios 0  

Algoritmos e Estruturas de Dados 0  

Modelagem de Dados 0  

Estatística Descritiva 0  

Bancos de Dados NoSQL 0  

Manipulação de Dados Com SQL 0  

Total da CH do Eixo Aplicações para processos de negócios: 370 

 



   

 

 

 

 

 

 

Ciclo de Aprendizagem: Visão de processo 
Eixo Temático  UC CH Acad Pré-requisito 

Requisitos e 
modelagem 

Competências Comportamentais 40  

Desafios Contemporâneos  40  

Projeto: Design Centrado no Usuário  290 Projeto: Aplicações 
para processos de 
negócios 

Microfundamentos  

Fundamentos de Engenharia de Software 0  

Engenharia de Requisitos de Software 0  

Design de Interação 0  

Programação Modular 0  

Fundamentos de Redes de Computadores 0  

Razão e Modernidade 0  

Teste e Manutenção de Software 0  

Total da CH do Eixo Requisitos e modelagem: 370 

Eixo Temático  UC CH Acad Pré-requisito 

Empreende-
dorismo e 
negócios 

Competências Comportamentais 40  

Desafios Contemporâneos  40  

Projeto: Aplicações para Sustentabilidade (extensionista)  290 Projeto: Design 
Centrado no 
Usuário 

Microfundamentos  

Computadores e Sociedade 0  

Empreendedorismo e Inovação 0  

Algoritmos de Ordenação e Pesquisa 0  

Cultura Religiosa: Pessoa e Sociedade 0  

Business Intelligence 0  

Gestão da Tecnologia e Conhecimento 0  

Projeto de Software 0  

Total da CH do Eixo Empreendedorismo e negócios: 370 

 



   

 

 

 

 

 

 

Ciclo de Aprendizagem: Visão de produto 
Eixo Temático  UC CH Acad Pré-requisito 

Projeto da 
infraestrutura 

Competências Comportamentais 40  

Desafios Contemporâneos  40  

Projeto: Projeto da infraestrutura de rede  290 Projeto: Design 
Centrado no 
Usuário 

Microfundamentos  

Cloud Computing 0  

Desenvolvimento Web Back-end 0  

Projeto Estruturado de Redes de Computadores 0  

Gerência de Redes de Computadores 0  

Fundamentos da Segurança da Informação 0  

Sistemas Operacionais 0  

Algoritmos em Grafos 0  

Total da CH do Eixo Projeto da infraestrutura: 370 

Eixo Temático  UC CH Acad Pré-requisito 

Arquitetura de 
sistemas 

Competências Comportamentais 40  

Desafios Contemporâneos  40  

Projeto: Arquitetura de sistemas distribuídos  290 Projeto: Projeto da 
infraestrutura de 
rede  

Microfundamentos  

Fundamentos de Projeto e Análise de Algoritmos 0  

Gestão de Serviços de TI 0  

Arquitetura de Software Distribuído 0  

APIs e Web Services 0  

Desenvolvimento de Aplicações Móveis 0  

Computação Ubíqua e Pervasiva e IoT 0  

Recuperação de Informação na Web e Redes Sociais 0  

Total da CH do Eixo Arquitetura de sistemas: 370 

 



   

 

 

 

 

 

 

Ciclo de Aprendizagem: Visão de gestão 

Eixo Temático  UC CH 
Acad 

Pré-requisito 

Controle e 
garantia da 
qualidade de 
sistemas 

Competências Comportamentais 40  

Desafios Contemporâneos  40  

Projeto: Pesquisa e experimentação em 
Sistemas de Informação  

290 Projeto: Arquitetura de 
sistemas distribuídos 

Microfundamentos 

Filosofia e Ética 0  

Planejamento de Capacidade e Avaliação de 
Sistemas 

0  

Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina 0  

Gerência de Projetos de TI 0  

Qualidade de Processos de Software 0  

Otimização de Sistemas Computacionais 0  

Estatística Inferencial 0  

Total da CH do Eixo Controle e garantia da qualidade de sistemas: 370 

Eixo Temático  UC CH 
Acad 

Pré Requisito 

Sistemas e as 
organizações 

Competências Comportamentais 40  

Desafios Contemporâneos  40  

Projeto de Conclusão de Curso 290 Projeto: Pesquisa e ex-
perimentação em Sis-
temas de Informação 

Microfundamentos  

Auditoria em Tecnologia da Informação 0  

Sistemas Integrados de Gestão Empresarial 0  

Gestão de Pessoas e Formação de Equipes de 
Trabalho 

0  

Governança de Tecnologia da Informação 0  

Planejamento Estratégico de TI 0  

Compliance em TI 0  

Inteligência Competitiva 0  



   

 

 

 

 

 

Total da CH do Eixo Sistemas e as organizações: 370 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (unidade extracurricular) 80 

Carga horária total (sem ACG) 2.960 

Carga horária ACG 40 

Carga horária total do curso (com ACG) 3.000 
Fonte: Comissão Elaboradora do Projeto Pedagógico do Curso



   

 

 

 

 

 

Descrição dos Conteúdos, Habilidades, Competências e Atitudes desenvolvidas no curso  

CICLO DE APRENDIZAGEM: VISÃO SISTÊMICA 

 

EIXO TEMÁTICO: LÓGICA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS 

 

Microfundamento: Algoritmos e Abstração de Dados 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Estruturas e abstração de dados. Estruturas homogêneas e heterogêneas. 

Modularização: classes e encapsulamento. Construtores e destrutores. Membros de instância e 

atributos de classe. Implementação em linguagem de programação. 

 

Microfundamento: Algoritmos e Lógica de Programação 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Representação e armazenamento de dados. Manipulação e movimentação de dados em 

memória principal e secundária. Estruturas e abstração de controle. Modularização. 

Implementação em linguagem de programação. 

 

Microfundamento: Introdução à Computação 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Fundamentos de Computabilidade: estrutura de um computador, sistema de numeração 

e mudança de base. Linguagens de programação. Pesquisa, Ensino, Extensão, Inovação e Mercado. 

História da computação. Principais áreas da Computação. Computação Verde. 

 

Microfundamento: Desenvolvimento Web Front-end 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Padrões do W3C. Arquitetura, linguagens e padrões da Web. Fundamentos e técnicas de 

construção de interfaces. Ambientes de desenvolvimento e frameworks de front end. Client-side 

web APIs. 

 

Microfundamento: Matemática Básica 

Departamento: Departamento de Matemática e Estatística 



   

 

 

 

 

 

Conteúdo: Funções: polinomiais, racionais, algébricas, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas. 

Teoria de conjuntos: notações, operações, cardinalidade. Análise combinatória. 

 

Microfundamento: Organização de Computadores 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Organização de sistemas de computação e dos subsistemas (processador, memória, 

entrada e saída, barramentos). Hierarquia de memória. Modelos de arquiteturas sequenciais e 

paralelas.  

 

Microfundamento: Arquitetura Empresarial e da Tecnologia da Informação 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Conceitos de Informação, sistema e sistemas de informação. Tipos, dimensões e forma 

de operação de organizações empresariais, governamentais, não-governamentais, cooperativas e 

informais. Funções empresariais básicas. Componentes-chave de um sistema de informação.  

 

Microfundamento: Lógica Computacional 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Introdução ao Raciocínio Lógico. Teoria de Conjuntos. Lógica Proposicional. Lógica de 

Predicados. Análise e Validação de Argumentos. Pensamento Indutivo e Dedutivo. Introdução à 

especificação e validação formal de software.  

 

Projeto: Aplicações Web  

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Introdução à ética universitária e à diversidade. Construção interdisciplinar do 

conhecimento. Introdução ao método científico. Contraste entre o método científico e a 

Engenharia para a resolução de um problema social ou organizacional. Resolução automatizada de 

problemas usando conceitos matemáticos e desenvolvimento incremental e iterativo. Trabalho e 

avaliação em equipe. 

 

Competências Comportamentais  

Departamento: definido pelo NDE semestre a semestre. 



   

 

 

 

 

 

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. 

 

Desafios Contemporâneos  

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: O conteúdo a ser definido pelo NDE, conjuntamente com professores da área de 

Filosofia, semestre a semestre, dependerá do cenário mundial no momento da oferta do tema. 

 
EIXO TEMÁTICO: APLICAÇÕES PARA PROCESSOS DE NEGÓCIOS 

 

Microfundamento: Fundamentos de Sistemas de Informação 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Sistemas de informação e seus componentes. Dimensões tecnológicas, organizacionais e 

humanas dos sistemas de informação. Classificação de sistemas de informação. Sistemas de 

Informação Empresariais (ERP, SCM, CRM) e comércio eletrônico. 

 

Microfundamento: Modelagem e Gestão de Processos de Negócios 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Conceitos de processos. Tipos de processos. Elementos do processo. Gestão orientada a 

processos. Mapeamento e modelagem de processos. Metodologia para modelagem de processos 

de negócios. Definição de objetivos, metas e indicadores de desempenho. Tecnologias para gestão 

de processos. Metodologias para gestão e avaliação de processos dos negócios. 

 

Microfundamento: Algoritmos e Estruturas de Dados 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Tipos abstratos de dados lineares e flexíveis. Árvores. Balanceamento de árvores. 

Tabelas e Dicionários. 

 

Microfundamento: Modelagem de Dados 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 



   

 

 

 

 

 

Conteúdo: Conceitos de gerenciamento de bancos de dados. Arquitetura de sistemas de 

gerenciamento de bancos de dados (SGBD). Modelo de dados. Modelo de bancos de dados. Bancos 

de dados relacionais e não relacionais. Segurança. 

 

Microfundamento: Estatística Descritiva 

Departamento: Departamento de Matemática e Estatística 

Conteúdo: Técnicas de amostragem. Medidas estatísticas: média aritmética, mediana, moda, 

variância, desvio padrão e percentis. Tabela de frequências e histograma. 

 

Microfundamento: Bancos de Dados NoSQL 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Definição. Características. Arquitetura. Principais categorias e SGBDs. 

 

Microfundamento: Manipulação de Dados Com SQL 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação Conteúdo: 

Linguagens de definição, manipulação e controle de dados. Consultas, filtros e ordenação de dados. 

Agregação de dados e campos calculados. Transações e princípios ACID. Segurança. 

 

Projeto: Aplicações para processos de negócios  

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Modelo de processo de negócio. Automação de Processos de Negócio. Desenvolvimento 

de Interface Web; Avaliação do processo e do produto.  

 

Competências Comportamentais  

Departamento: definido pelo NDE semestre a semestre.  

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. 

 

Desafios Contemporâneos  

Departamento: Departamento de Filosofia 



   

 

 

 

 

 

Conteúdo: O conteúdo a ser definido pelo NDE, conjuntamente com professores da área de 

Filosofia, semestre a semestre, dependerá do cenário mundial no momento da oferta do tema. 

 

CICLO DE APRENDIZAGEM: VISÃO DE PROCESSO 

 

EIXO TEMÁTICO: REQUISITOS E MODELAGEM 

Microfundamento: Fundamentos de Engenharia de Software 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Conceitos de Engenharia de Software. Conceitos e tipos de Processos de software. 

Atividades e artefatos da Engenharia de Software.  

 

Microfundamento: Engenharia de Requisitos de Software 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Conceitos e Tipos de Requisitos de Sistemas de Software. Métodos e técnicas para 

elicitação, análise, especificação e validação de requisitos de software.  

 

Microfundamento: Design de Interação 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Conceitos básicos de Design de Interação. Engenharia cognitiva e abordagens 

semióticas. Fatores humanos em software interativo: teorias, princípios e regras básicas. Processo 

de Design Centrado no Usuário. Estilos de interface. Projeto e prototipação de interface e interação 

para diversos dispositivos. Definição e métodos para avaliação de usabilidade e acessibilidade. 

 

Microfundamento: Programação Modular 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Fatores de qualidade de software. Modularidade. Projeto Orientado para Objetos. 

Polimorfismo, interfaces, tipos enumeráveis, genéricos e opcionais. Coleções. Tratamento de 

exceções. Programação Orientada a Eventos. Princípios SOLID. Padrões de projeto. Aspectos 

funcionais. Desenvolvimento dirigido por testes.  

 

Microfundamento: Fundamentos de Redes de Computadores 



   

 

 

 

 

 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Conceitos básicos de redes de computadores, protocolos e serviços de comunicação. 

Topologias. Introdução aos conceitos de sinais, modulação e transmissão. Modelo de referência 

OSI. Modelo TCP/IP. Arquiteturas e padrões. Funções das camadas, cabeçalhos e overhead. 

Equipamentos de rede associados às suas respectivas camadas do modelo de referência. 

 

Microfundamento: Razão e Modernidade 

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: A Filosofia como busca do conhecimento. Ciência e Filosofia: o surgimento da 

modernidade, a racionalidade instrumental e o impacto das novas tecnologias. A questão do saber 

e da linguagem nas sociedades contemporâneas. 

 

Microfundamento: Teste e Manutenção de Software 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Fundamentos de testes. Níveis de testes. Tipos de testes. Técnicas de projeto de testes. 

Gerenciamento do processo de testes. Ferramentas de suporte a testes. Automatização de testes. 

Técnicas de verificação e validação de sistemas. Gerência de configuração de software. Princípios 

de entrega contínua. Integração contínua. A cultura DevOps. Definição e projeto de Build. 

Manutenção de software. 

 

Projeto: Design Centrado no Usuário  

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Este Projeto introduz métodos e técnicas de pesquisa. As principais etapas de um 

projeto de pesquisa em Sistemas de Informação. Aplicação das normas ABNT/APA. Neste projeto 

deve-se utilizar a metodologia de design centrado no usuário para resolver o problema de um 

usuário real. Deve-se identificar os requisitos, criar soluções alternativas, construir protótipos 

testáveis e avaliar com usuários. Os processos de Engenharia de Requisitos devem ser seguidos, e 

os requisitos propostos devem ser validados. O sistema deve ser desenvolvido obedecendo os 

principais fatores de qualidade de software: correção, robustez, modularidade, extensibilidade, 

entre outros. 

 



   

 

 

 

 

 

Competências Comportamentais  

Departamento: definido pelo NDE semestre a semestre.  

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. 

 

Desafios Contemporâneos  

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: O conteúdo a ser definido pelo NDE, conjuntamente com professores da área de 

Filosofia, semestre a semestre, dependerá do cenário mundial no momento da oferta do tema. 

 

EIXO TEMÁTICO: EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIOS 

 

Microfundamento: Computadores e Sociedade 

Departamento: Departamento de Ciências Sociais 

Conteúdo: A evolução tecnológica e os distintos contextos sociais. Consequências da 

informatização na sociedade: aspectos culturais, sociais e de sociabilidade. 

 

Microfundamento: Empreendedorismo e Inovação 

Departamento: Departamento de Administração 

Conteúdo: Inovação como instrumento de concorrência. Criação de novas empresas; processo 

empreendedor. Tipos de inovação: condicionantes e impactos. Análise do ambiente de marketing e 

prospecção de mercado. Pesquisa de mercado. Plano de negócios. Mínimo Produto Viável. 

 

Microfundamento: Algoritmos de Ordenação e Pesquisa 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Classes de Complexidade. Ordenação e pesquisa em memória principal e secundária.  

 

Microfundamento: Cultura Religiosa: Pessoa e Sociedade 

Departamento: Departamento de Ciências da Religião 

Conteúdo: Fundamentação da práxis cristã com referência no ensino social da Igreja. A categoria 

Pessoa em diálogo com as categorias antropológicas contemporâneas. Temas atuais à luz do Ensino 



   

 

 

 

 

 

Social: a família e a dimensão afetivo-sexual; o mundo do trabalho e a situação da propriedade; a 

ordem social e política; cidadania, o compromisso com o cuidado e a defesa da vida humana e a 

ecologia, e as perspectivas de construção de uma nova ordem mundial centrada na 

sustentabilidade, no Amor e na Paz. 

 

Microfundamento: Business Intelligence 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Introdução à inteligência de negócios. Qualidade de dados. Projeto e construção de 

Data Warehouse. Tecnologias e Processos de ETL. Implementação de processos e aplicações para 

integração de dados. Métodos e técnicas de visualização de dados. Construção de análises e 

dashboards de BI com ferramentas de mercado. 

 

Microfundamento: Gestão da Tecnologia e Conhecimento 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Cultura informacional. Ambientes e fluxos de informação. Mapeamento de necessidades 

informacionais. Prospecção e monitoramento informacional. Métodos e técnicas de gestão da 

informação. Métodos e técnicas de gestão do conhecimento. 

 

Microfundamento: Projeto de Software 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Conceituação de projeto de software. Introdução à Arquitetura de Software. Projeto 

detalhado de software. Organização e projeto das camadas de negócios, serviços e dados. 

Modelagem estrutural e comportamental. Padrões de projeto. Qualidade de projeto.  

 

Projeto: Aplicações para Sustentabilidade  

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Planejamento do projeto de software. Detalhamento dos requisitos de um software. 

Produção de artefatos de projeto e desenvolvimento de software. Interação com a prática de 

extensão na finalidade do desenvolvimento dos artefatos de software aplicados a projetos para 

sustentabilidade.  

 



   

 

 

 

 

 

Competências Comportamentais  

Departamento: definido pelo NDE semestre a semestre.  

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. 

 

Desafios Contemporâneos  

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: O conteúdo a ser definido pelo NDE, conjuntamente com professores da área de 

Filosofia, semestre a semestre, dependerá do cenário mundial no momento da oferta do tema. 

 

CICLO DE APRENDIZAGEM: VISÃO DE PRODUTO 

 

EIXO TEMÁTICO: PROJETO DA INFRAESTRUTURA 

Microfundamento: Cloud Computing 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Virtualização: hipervisores e máquinas virtuais e conteiners. Computação em Nuvem. 

Modelos de distribuição de serviço em nuvens: IaaS, PaaS, FaaS, SaaS. Implicações para o negócio: 

legislação, custo e segurança. Infraestrutura como código. 

 

Microfundamento: Desenvolvimento Web Back-end 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Arquitetura e Linguagens de programação de aplicações Web Back-end. Ambientes de 

desenvolvimento e Frameworks Web Back-end.  

 

Microfundamento: Projeto Estruturado de Redes de Computadores 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Levantamento de requisitos de rede. Projeto lógico. Projeto físico. Documentação de 

projeto de rede. 

 

Microfundamento: Gerência de Redes de Computadores 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 



   

 

 

 

 

 

Conteúdo: Gerenciamento de redes. Monitoramento de redes. Tecnologias de suporte à gerência 

de redes. Gerência de Redes TCP/IP; SNMP; RMON. 

 

Microfundamento: Fundamentos da Segurança da Informação 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Conceitos fundamentais da Segurança da Informação. Definição, diretrizes, abrangência, 

criação e implantação de uma política de segurança da informação. Responsabilidades e papéis 

pela segurança da informação. Contato com autoridades. Gestão de Incidentes. 

 

Microfundamento: Sistemas Operacionais 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Estrutura de um sistema operacional. Gerência de processos: processos, comunicação, 

escalonamento, multiprocessamento, programação concorrente. Sincronização de processos. 

Deadlock. Gerência de memória: memória virtual, paginação, segmentação, mudança de contexto, 

proteção. Gerenciamento de arquivos. Gerenciamento de dispositivos de entrada/saída. Sistemas 

operacionais atuais. 

 

Microfundamento: Algoritmos em Grafos 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Representação, caminhos, busca, árvores, conectividade, isomorfismo, planaridade, 

coloração, particionamento e fluxo em redes. Prova e demonstração de teoremas. Modelagem de 

problemas. Redes complexas. 

 

Projeto: Projeto da infraestrutura de rede  

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Esse projeto busca desenvolver um projeto de infraestrutura para as Cloud Native 

Enterprises, ou empresas que já nasceram com a tecnologia de nuvem. O projeto deve conter uma 

proposta de uma rede física e lógica para uma organização. Deve prover uma análise comparativa 

das soluções em nuvem que melhor atendem às demandas organizacionais. 

 

Competências Comportamentais  



   

 

 

 

 

 

Departamento: definido pelo NDE semestre a semestre.  

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. 

 

Desafios Contemporâneos  

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: O conteúdo a ser definido pelo NDE, conjuntamente com professores da área de 

Filosofia, semestre a semestre, dependerá do cenário mundial no momento da oferta do tema. 

 

EIXO TEMÁTICO: ARQUITETURA DE SISTEMAS 

Microfundamento: Fundamentos de Projeto e Análise de Algoritmos 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Fundamentos de análise de algoritmos. Análise de algoritmos. Técnicas de Projeto de 

Algoritmos. Teoria da Complexidade. 

 

Microfundamento: Gestão de Serviços de TI 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Definição de serviço de TI. Ciclo de vida do serviço. Biblioteca ITIL. Atividades e 

conceitos da biblioteca ITIL de acordo com versão vigente. 

 

Microfundamento: Arquitetura de Software Distribuído 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Fundamentos, tipos e modelos de Sistemas Distribuídos. Estratégias de comunicação em 

aplicações distribuídas. Middlewares. Conceitos de arquitetura de software. Requisitos 

arquiteturais. Padrões arquiteturais. Modelos Baseados em Camadas, Componentes e Agentes. 

Arquiteturas: orientadas a mensagens, orientadas a serviços, para persistência de dados. 

 

Microfundamento: APIs e Web Services 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 



   

 

 

 

 

 

Conteúdo: Linguagens de programação utilizadas no desenvolvimento de APIs e Web Services. 

Padrões e ferramentas para documentação de APIs. Ambientes de desenvolvimento e Frameworks 

de APIs e Web Services. Open Authorization (OAuth). WebSocket API. 

 

Microfundamento: Desenvolvimento de Aplicações Móveis 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Fundamentos de computação móvel. Modelos de arquiteturas para aplicações móveis. 

Problemas e limitações relacionados à mobilidade e à modalidade de comunicação. Middlewares 

para aplicações móveis. Linguagens, ambientes e ferramentas para o desenvolvimento de 

aplicações móveis. 

 

Microfundamento: Computação Ubíqua e Pervasiva e IoT 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Computação ubíqua e pervasiva. Computação ciente de contexto. Redes Sociais 

Baseadas em Localização (LBSN). Privacidade e Segurança na Computação Ubíqua. Redes de 

sensores sem fio. Componentes de IoT. Integração de IoT com a nuvem. 

 

Microfundamento: Recuperação de Informação na Web e Redes Sociais 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Ferramentas de análise, monitoramento e benchmark. Algoritmos e soluções para 

problemas de busca e extração de informação da Web. Web crawling e Web scraping. Indexação e 

ranqueamento de documentos. Algoritmos e soluções para a análise de redes sociais online e em 

sites de conteúdo. Tecnologias para processamento de linguagem natural. Desenvolvimento de 

aplicações em análise de sentimentos, mineração de opinião, classificação e categorização de 

documentos. 

 

Projeto: Arquitetura de sistemas distribuídos  

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Planejamento, projeto e desenvolvimento do projeto de arquitetura do software 

distribuído ciente de contexto. Produção de artefatos de arquitetura de software. Utilizar 



   

 

 

 

 

 

arquiteturas distribuídas adequadas ao projeto, avaliando o desempenho do modelo arquitetural 

proposto. 

 

Competências Comportamentais  

Departamento: definido pelo NDE semestre a semestre.  

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. 

 

Desafios Contemporâneos  

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: O conteúdo a ser definido pelo NDE, conjuntamente com professores da área de 

Filosofia, semestre a semestre, dependerá do cenário mundial no momento da oferta do tema. 

 

CICLO DE APRENDIZAGEM: VISÃO DE GESTÃO 

 

EIXO TEMÁTICO: CONTROLE E GARANTIA DA QUALIDADE DE SISTEMAS 

 

Microfundamento: Filosofia e Ética 

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: O ser humano como ser no mundo e sua dimensão simbólico-cultural. A condição ética 

da ação humana. Questões éticas fundamentais e atuais, sociedade de consumo, diversidade étnica 

e desafios ecológicos. 

 

Microfundamento: Planejamento de Capacidade e Avaliação de Sistemas 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Avaliação quantitativa versus avaliação qualitativa. Conceitos sobre desempenho de um 

sistema de computação. Classificação e caracterização dos métodos de avaliação. Conceitos sobre 

modelagem e simulação. Monitoração de desempenho de sistemas reais. Introdução ao 

planejamento da capacidade da arquitetura de tecnologia da informação. Planejamento da 

capacidade da arquitetura de hardware e de software. 

 



   

 

 

 

 

 

Microfundamento: Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Análise exploratória de dados. Processo de aprendizado de máquina. Aprendizado 

supervisionado e não-supervisionado. Frameworks e APIs de aprendizado de máquina. Tecnologias 

e métodos para recomendações. Ferramentas e aplicações de Deep Learning. 

 

Microfundamento: Gerência de Projetos de TI 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Conceito de gerência de projeto de software. Planejamento de projeto. Gerência de 

recursos. Controle de projetos. Processo de gerência de projetos. Modelos para gerência de 

projetos. Utilização de software para planejamento e acompanhamento de projetos. Agilidade de 

Projetos: cultura e práticas. 

 

Microfundamento: Qualidade de Processos de Software 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Conceitos de processos e produtos. Modelos de processos de software. Definição, 

personalização, institucionalização e avaliação de processos de desenvolvimento de software. 

Normas e modelos de maturidade de processo de desenvolvimento de software. Avaliação de 

Qualidade e Certificação. Melhoria contínua. Processos críticos.  

 

Microfundamento: Otimização de Sistemas Computacionais 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação 

Conteúdo: Introdução à pesquisa operacional; modelagem de problemas e classificação de modelos 

matemáticos. Programação linear. Softwares de otimização. Análise de sensibilidade; interpretação 

econômica; modelos de transporte e alocação. 

 

Microfundamento: Estatística Inferencial 

Departamento: Departamento de Matemática e Estatística 

Conteúdo: Testes de hipótese. Inferência e significância: intervalo de confiança, significância 

estatística versus significância prática. Bootstraping. Inferência e associação de dados categóricos. 

Regressão simples. Regressão múltipla. Análise de variância. 



   

 

 

 

 

 

 

Projeto: Pesquisa e experimentação em Sistemas de Informação  

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Planejamento e execução de um projeto de pesquisa em Sistemas de Informação. 

Utilizar metodologia científica rigorosa. Aplicar técnicas de pesquisa bibliográfica. Utilizar 

metodologias qualitativas e/ou quantitativas de pesquisa em Informática (métodos, descritivos, 

experimentais e estatísticos, entre outros). Redigir documento de acordo com as normas técnicas 

para trabalhos acadêmicos.  

 

Competências Comportamentais  

Departamento: definido pelo NDE semestre a semestre.  

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. 

 

Desafios Contemporâneos  

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: O conteúdo a ser definido pelo NDE, conjuntamente com professores da área de 

Filosofia, semestre a semestre, dependerá do cenário mundial no momento da oferta do tema. 

Habilidades: Refletir e debater desafios globais atuais, relacionando-os às profissões para as quais 

estão se preparando. 

 

EIXO TEMÁTICO: SISTEMAS E AS ORGANIZAÇÕES 

Microfundamento: Auditoria em Tecnologia da Informação 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Conceitos de auditoria. Auditoria de Tecnologia da Informação. Ambiente de auditoria. 

A pirâmide da tecnologia de auditagem. Processo de auditoria. A auditoria interna e externa e sua 

importância na busca da conformidade e da governança. 

 

Microfundamento: Sistemas Integrados de Gestão Empresarial 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 



   

 

 

 

 

 

Conteúdo: Requisitos de sistemas de integração corporativa. Arquiteturas de sistemas de 

integração corporativa. Padrões de integração de sistemas. Aplicações de tecnologias de 

informação na cadeia de suprimento e na integração corporativas. Tipos de sistemas de integração 

corporativa: sistemas de planejamento dos recursos empresariais, sistemas de gestão do ciclo de 

vida de produtos, sistemas de gestão do relacionamento com o cliente, sistemas de informação 

interorganizacionais e corporações virtuais. 

 

Microfundamento: Gestão de Pessoas e Formação de Equipes de Trabalho 

Departamento: Departamento de Administração 

Conteúdo: Evolução histórica dos modelos de gestão de pessoas. Alinhamento da gestão de 

pessoas à estratégia organizacional. Recrutamento e Seleção. 

 

Microfundamento: Governança de Tecnologia da Informação 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Visão geral de Governança de TI. A importância da Governança de TI para os negócios e 

para a própria TI. Os principais frameworks e normas. Os marcos regulatórios nacionais e 

internacionais. A necessidade da adoção dos controles internos. Norma ISO/IEC 38500. O uso do 

COBIT na governança de TI. Estrutura do COBIT: objetivos de controle, práticas de controle, 

diretrizes de gerenciamento, diretrizes de auditoria. Análise de maturidade do modelo de 

governança de TI. Estruturação de um plano de implantação de um modelo de governança de TI. A 

auditoria interna e externa e sua importância na busca da conformidade e da governança.  

 

Microfundamento: Planejamento Estratégico de TI 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Conceitos de planejamento estratégico de TI (PETI). Planejamento estratégico 

organizacional e planejamento estratégico de TI. TI como ativo estratégico da organização. 

Elaboração e evolução do PETI: metodologias e modelos. 

 

Microfundamento: Compliance em TI 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 



   

 

 

 

 

 

Conteúdo: Fundamentos e impactos de compliance. Relação entre governança de TI e compliance. 

Leis e regulamentos com implicações em TI. Controles internos, gestão de risco e compliance. 

Melhores práticas de compliance em TI. Auditoria e compliance de TI.  

 

Microfundamento: Inteligência Competitiva 

Departamento: Departamento de Administração 

Conteúdo: Estratégia e Inteligência Competitiva. Modelo da Inteligência Competitiva. Sistemas de 

Inteligência Competitiva. Ética e Informação. Integração da Inteligência Competitiva com a Gestão 

do Conhecimento. 

 

Disciplina: Projeto de Conclusão de Curso  

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Processos, informação e SI. Funções de gestão de SI. Planejamento e alinhamento 

estratégico de SI. Integração de SI. Identificação ou concepção de alternativas de soluções de SI. 

Avaliação de impacto de SI nos processos e estrutura organizacional. Ciclo de vida de SI. 

Implantação e gestão de sistemas de informação empresariais (ERP, CRM, SCM, BI) e de suporte à 

decisão.  

Informação. Organizar, interpretar e sintetizar informações para tomada de decisões. Ler, 

interpretar e produzir textos com clareza e coerência. Planejar e elaborar projetos de ação e 

intervenção a partir da análise de necessidades, de forma coerente, em diferentes contextos.  

 

Competências Comportamentais  

Departamento: definido pelo NDE semestre a semestre.  

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. 

 

Desafios Contemporâneos  

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: O conteúdo a ser definido pelo NDE, conjuntamente com professores da área de 

Filosofia, semestre a semestre, dependerá do cenário mundial no momento da oferta do tema. 

 



   

 

 

 

 

 

5.4.1 Proposta de temas para Competências Comportamentais e Desafios Contemporâneos 

5.4.1.1 Competências Comportamentais 

Competências Comportamentais: Integridade, Ética e Pensamento Crítico 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação  

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação 

para desenvolvimento dos temas: integridade, ética e pensamento crítico. 

 

Competências Comportamentais: Empatia e Comunicação Interpessoal 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere se avaliação 

para desenvolvimento dos temas: empatia e comunicação pessoal. 

 

Competências Comportamentais: Solução de Problemas e Criatividade 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação  

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere se avaliação 

para desenvolvimento dos temas: solução de problemas e criatividade. 

 

Competências Comportamentais: Organização e Disciplina na Gestão do Tempo 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação  

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere se avaliação 

para desenvolvimento dos temas: Organização e Disciplina na gestão do tempo. 

 

Competências Comportamentais: Resiliência, Paciência e Motivação 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação  



   

 

 

 

 

 

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação 

para desenvolvimento dos temas: resiliência, paciência e motivação. 

 

Competências Comportamentais: Autonomia e Liderança 

Departamento: Departamento de Ciência da Computação  

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação 

para desenvolvimento dos temas: autonomia e liderança. 

 

Competências Comportamentais: Colaboração e Trabalho em Equipe 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação 

para desenvolvimento dos temas: colaboração e trabalho em equipe. 

 

Competências Comportamentais: Governança e Positividade 

Departamento: Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais 

do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere se avaliação 

para desenvolvimento dos temas: Governança e positividade. 

 

5.4.1.2 Desafios Contemporâneos 

 

Desafios Contemporâneos  

Tema: Computação para todos: no caminho da evolução social 

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: Acessibilidade, inclusão, integração e alfabetização digital. Aspectos cognitivos: 

transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), deficiência intelectual, Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) com superdotação/altas habilidades. Aspectos demográficos: gênero, raça, 

idade e condição socioeconômica. Computação na educação para integração digital. 



   

 

 

 

 

 

 

Desafios Contemporâneos  

Tema: Ciência Aberta e Cidadã 

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: Ciência aplicada a problemas sociais. O cientista e o cidadão cientista. Divulgação 

científica em sistemas online. Sistemas de ciência cidadã: princípios, recomendações e avaliação de 

estudos de caso. O cidadão nos grandes desafios da computação no Brasil. A cultura do acesso 

aberto (open access): códigos, dados e publicações. A ciência cidadã no Brasil. 

 

Desafios Contemporâneos  

Tema: Cidades Inteligentes 

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: Conceito de cidades inteligentes. Diferenciação entre cidades digitais e cidades 

inteligentes. Transformação de cidades tradicionais em cidades inteligentes. Sistemas urbanos: 

segurança, energia, mobilidade, indústria, comércio, governo eletrônico, saúde, residências. 

Tecnologias de apoio a inteligência nas cidades: big data, realidade virtual, internet das coisas, 

wearables, impressão 3D, aprendizado de máquina, inteligência artificial, blockchain, criptomoedas, 

drones, redes 5G. Soluções compostas por conceitos de sustentabilidade, resiliência, economia 

inteligente e digitalização. Indicadores de cidades inteligentes.  

 

Desafios Contemporâneos  

Tema: Estado da arte da profissão e seus desafios 

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: Os conteúdos necessários para o desenvolvimento da UC de Desafios Contemporâneos 

serão definidos pelo NDE semestre a semestre. O tema a ser desenvolvido deverá versar sobre o 

estado da arte da profissão e seus desafios. 

 

Desafios Contemporâneos  

Tema: Engenharia Social 

Departamento: Departamento de Filosofia 



   

 

 

 

 

 

Conteúdo: Conceito de engenharia social, Técnicas e abordagens de engenharia social. Ciclo de vida 

de um ataque de engenharia social. Categorias de engenheiros sociais. Etapas: coleta de 

informações, escolha da vítima, uso de princípios psicológicos, influência sobre os outros, ataque. 

Medidas preventivas de proteção. Política de Segurança nas organizações como prevenção. 

 

Desafios Contemporâneos  

Tema: Computação Verde e ecologicamente sustentável 

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: Potência, energia e sustentabilidade. Práticas verdes aplicadas à área de tecnologia. Lei 

de Moore e consumo de energia de processadores. Eficiência energética de computadores e 

centros de dados (data centers). Aquecimento global e seus efeitos na biodiversidade. Ciclo de vida 

de equipamentos eletroeletrônicos: fabricação, descarte e reciclagem. Selo Verde: certificação de 

produtos e de empresas. Mercado de crédito de carbono. 

 

Desafios Contemporâneos  

Tema: Ética em Inteligência Artificial 

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: Arcabouço conceitual de ética e de inteligência artificial (IA). Ameaças de IA à dignidade 

humana. Armas de guerra automatizadas com IA. Vieses (bias) em sistemas de IA: reconhecimento 

de face, de gênero e de raça. Atributos de qualidade de sistemas com IA: privacidade, 

explicabilidade, transparência e rastreabilidade. Princípios, guias, diretrizes e normas 

governamentais para IA ética. 

 

Desafios Contemporâneos  

Tema: Sistemas Sociotécnicos 

Departamento: Departamento de Filosofia 

Conteúdo: Desafios técnicos e sociais da democracia eletrônica. Sistemas de votação online. 

Projeto e avaliação de comunidades online sustentáveis. Paradigmas de sistemas de legado digital. 

Estudos de caso de robôs sociais (social bots) e seus efeitos na disseminação de informação e 

desinformação online. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 


