
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS 

Ciclos Fundamentos para 
Banco de Dados 

Infraestrutura de 
Dados 

Arquitetura de 
Dados 

Infraestrutura de Dados Arquitetura de Dados 

Eixos Fundamentos em 
Tecnologias de Dados 

Bancos de Dados para 
Aplicações 
Corporativas 

BI - Business 
Intelligence 

Big Data Ambiente Corporativo de 
Dados 

Semestre 1 º 2 º 3 º 4 º 5 º 

Microfundamentos  Fundamentos de 
Engenharia de Software 

Modelagem de Dados Estatística 
Descritiva 

Recuperação de 
Informação na Web e 
Redes Sociais 

Ciência de Dados e 
Aprendizado de Máquina 

Lógica Computacional  Fundamentos de 
Redes de 
Computadores  

Business 
Intelligence  

Cloud Computing  Filosofia e Ética  

Arquitetura Empresarial 
e da Tecnologia da 
Informação  

Administração de 
Bancos de Dados  

Integração de 
Dados I  

Data Discovery e 
Analytics  

Cultura Data-driven e 
Governança de Dados  

Algoritmos e Lógica de 
Programação  

Sistemas Integrados 
de Gestão Empresarial  

Visualização de 
Dados  

Big Data  Administração e 
Otimização de Banco de 
Dados  

Sistemas Operacionais  Engenharia de 
Requisitos de 
Software  

Gerência de 
Projetos de TI  

Gerenciamento e 
Serviços de Dados em 
Nuvem  

Empreendedorismo e 
Inovação  

Manipulação de Dados 
Com SQL  

Implantação de 
Soluções de TI  

Banco de Dados 
NoSQL  

Integração de Dados II  DataOps e MLOps  

-  Algoritmos e 
Abstração de Dados  

Modelagem de 
Dados para Data 
Warehouse  

Computadores e 
Sociedade  

Operação de Banco de 
Dados  

-  Modelagem e Gestão 
de Processos de 
Negócios  

Cultura Religiosa: 
Pessoa e Sociedade  

Programação para 
Tratamento de Dados II  

-  

-  Programação para 
Tratamento de Dados 
I  

-  -  -  



Ementas Disciplinas/Microfundamento do Curso por Eixo Temático Semestral 
 

Eixo Temático  Disciplinas / 
Microfundamento 

Conteúdo 

Fundamentos em 
Tecnologias de Dados 

Competências 
Comportamentais 

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.  

Desafios Contemporâneos  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.  

Projeto: Desenvolvimento 
de aplicação para 
tratamento de dados  

A partir de uma base de dados de domínio comum (por exemplo, ENEM ou IBGE) e de um 
conjunto de requisitos pré definidos, o projeto deve responder as demandas apresentadas, 
através de etapas de tratamento de dados, iniciando a transformação nos dados brutos e 
levando-os a condições intermediárias e finais. Exige-se, também, a documentação. 

Algoritmos e Lógica de 
Programação 

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. 

Fundamentos de Engenharia 
de Software 

Conceitos de Engenharia de Software. Conceitos e tipos de Processos de software. 
Atividades e artefatos da Engenharia de Software.  

Arquitetura Empresarial e 
da Tecnologia da 
Informação 

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.  

Manipulação de Dados Com 
SQL 

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. 

Sistemas Operacionais 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. 



Lógica Computacional 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. 

 

Bancos de Dados para 
Aplicações Corporativas 

Competências 
Comportamentais 

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.  

Desafios Contemporâneos  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.  

Projeto: Projeto e 
desenvolvimento de sistema 
de banco de dados 
relacional  

Execução de um projeto de banco de dados, contemplando as fases de modelagem de 
dados conceitual, modelo lógico e implementação física do modelo em banco de dados 
relacional. A estruturação da base de dados deve se fundamentar nas demandas 
identificadas na modelagem de processos de negócio e no levantamento de requisitos, 
voltados para aplicações transacionais corporativas. O projeto deve, também, considerar a 
geração de relatórios. 

Algoritmos e Abstração de 
Dados 

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. 

Modelagem e Gestão de 
Processos de Negócios 

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. 

Modelagem de Dados 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. 

Engenharia de Requisitos de 
Software 

Conceitos e Tipos de Requisitos de Sistemas de Software. Métodos e técnicas para 
elicitação, análise, especificação e validação de requisitos de software. 

Fundamentos de Redes de 
Computadores 

: 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. 

Sistemas Integrados de 
Gestão Empresarial 

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. 

Implantação de Soluções de 
TI 

Princípios de entrega contínua. Integração contínua. A cultura DevOps. Definição e projeto 
de Build. Empacotamento. Deployment. Manutenção de software. Reengenharia. 

Administração de Bancos de 
Dados 

Conceitos de administração de bancos de dados. O papel do DBA. Tarefas e ferramentas 
para administração de bancos de dados. Administração dos principais SGBD's utilizados no 
mercado. 

Programação para 
Tratamento de Dados I 

Estruturas de dados. Bibliotecas para tratamento de dados. Desenvolvimento de 
aplicações analíticas. 

 

BI - Business Intelligence Competências 
Comportamentais 

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.  

Desafios Contemporâneos  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.  

Projeto: Desenvolvimento 
de projeto de Business 
Intelligence - BI  

Desenvolvimento de um projeto de Business Intelligence - BI para uma organização, 
cobrindo todos as etapas do processo. Isto inclui: a modelagem de dados para o data 
warehouse (DW), a implementação do processo de ETL para a integração dos dados 
identificados junto à organização e a visualização de dados. Serão utilizadas diferentes 
ferramentas de mercado adequadas a cada uma das etapas do processo. Técnicas de 
gerenciamento de projetos devem ser incorporadas. O projeto deve permitir a percepção 
do impacto da incorporação de tal tecnologia em um ambiente social. 



Estatística Descritiva Técnicas de amostragem. Medidas estatísticas: média aritmética, mediana, moda, 
variância, desvio padrão e percentis. Tabela de frequências e histograma. 

Business Intelligence 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. 

Gerência de Projetos de TI Fundamentos de gerenciamento de projetos: conceitos, ciclos de vida, grupos de 
processos. Visão do Project Management Institute (PMI). Corpo de Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos (PMBoK). Abordagens ágeis de gerenciamento de projetos: 
Manifesto ágil, Métodos ágeis, Scrum, Kanban. Ferramentas de gerenciamento de 
projetos. 

Cultura Religiosa: Pessoa e 
Sociedade  

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. 

Modelagem de Dados para 
Data Warehouse 

Modelo Dimensional. Granularidade. Principais tipos de Modelos. Operadores OLAP. ETL. 
Data Mart. Data Lake. 

Integração de Dados I Requisitos de integração. ETL, ELT e ELTL. Estrutura de dados ETL. Projeto e 
desenvolvimento de aplicação ETL. Ferramentas de ETL. 

Visualização de Dados Fundamentos de visualização de dados. Dashboards. Data Storytelling. Tipos de dados e 
técnicas de visualização: dados categóricos, séries temporais, dados multivariados, 
geoanálises. 

Banco de Dados NoSQL Definição. Características. Arquitetura. Principais categorias e SGBDs. 

 

Big Data Competências 
Comportamentais 

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.  

Desafios Contemporâneos  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.  

Projeto: Desenvolvimento 
de um projeto de Big Data 
Analytics  

Desenvolvimento de um projeto de Big Data Analytics a partir da definição de um 
problema de negócio de uma organização. Os requisitos de negócio e os requisitos 
técnicos devem ser levantados e tratados ao longo do gerenciamento do projeto. Deve ser 
utilizado um banco de dados NoSQL e sua implementação deve contemplar as etapas de 
modelagem de dados, observando-se a engenharia de dados contendo ingestão, 
monitoramento, orquestração, storage e layer de consumo de dados. 

Computadores e Sociedade A evolução tecnológica e os distintos contextos sociais. Consequências da informatização 
na sociedade: aspectos culturais, sociais e de sociabilidade. 

Cloud Computing Virtualização: hipervisores e máquinas virtuais e conteiners. Computação em Nuvem. 
Modelos de distribuição de serviço em nuvens: IaaS, PaaS, FaaS, SaaS. Principais classes de 
serviços em nuvem, tais como storage, ETL, BI. Implicações para o negócio: legislação, 
custo e segurança. Infraestrutura como código. 

Recuperação de Informação 
na Web e Redes Sociais 

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. 

Data Discovery e Analytics Fundamentos da descoberta de dados. Projeto e construção de aplicações OLAP. 
Ferramenta de Data Discovery e Self-Service Analytics. 

Big Data Definição de Big Data. Princípios de processamento e de volumes de dados massivos. 
Conceitos básicos de sistemas distribuídos. MapReduce. Hadoop. Spark. Frameworks para 
Big Data.  

Gerenciamento e Serviços 
de Dados em Nuvem 

Principais serviços em nuvem para storage distribuído. Ferramentas de gerenciamento de 
dados em nuvem. Tecnologias para orquestração de pipeline de dados.  

Integração de Dados II Arquitetura de orquestração de pipeline de dados. Processamento de dados serverless. 
Ingestão de dados em tempo real (streaming) e quase real (near timing). Ferramentas de 
integração de dados orientadas a código. 



Programação para 
Tratamento de Dados II 

Paradigma e programação funcional. APIs. 

 

Ambiente Corporativo de 
Dados 

Competências 
Comportamentais 

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.  

Desafios Contemporâneos  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.  

Projeto: Arquitetura de 
dados em nuvem  

Desenvolver um projeto arquitetura de dados em nuvem, considerando coleta, catálogo, 
armazenamento, processamento (lotes e tempo real) e disponibilização, de acordo com as 
necessidades de uma organização. Neste sentido, o projeto pode considerar, completa ou 
parcialmente, a construção de DW em nuvem, de Data Lakes, arquitetura em tempo-real 
ou a produtização de Machine Learning. Também, deve-se observar os aspectos de 
governança de dados, além daqueles de naturezas ética e humanísticas. 

Empreendedorismo e 
Inovação 

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. 

Ciência de Dados e 
Aprendizado de Máquina 

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. 

Filosofia e Ética 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. 

Cultura Data-driven e 
Governança de Dados 

Transformação digital. Impactos da economia digital. Cultura Data-driven. Data Literacy. 
Conceitos de Governança de Dados. Modelos de maturidade de dados. Framework DMBoK 
e DMM. Processo de implantação de GD. Governança de Dados e as leis de Proteção (LGPD 
e GDPR). Papéis em projetos de dados. Política, métodos e modelos para controle de 
acesso aos processos e aos dados de uma organização. DataOps. 



DataOps e MLOps DataOps. MLOps. Produtização de Machine Learning. Testes em dados. Data quality 
monitoring. Feature Store. Governança de modelos de ML. AutoML.  

Administração e Otimização 
de Banco de Dados 

Processamento de consultas. Processamento de transações. Controle de concorrência. 
Recuperação de falhas. Sistemas de backup. Indexação. Otimização do processamento de 
consultas. Tuning. Análise de desempenho. 

Operação de Banco de 
Dados 

Plano de contingência. Estratégia de backup e de recuperação. Operações para bancos 
distribuídos, tais como replicação e shading. High-availability. Políticas de fall-back. Gestão 
de métricas de performance. Organização de dados. 

 


