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1- APRESENTAÇÃO

A  implantação  dos  Cursos  Superiores  de  Tecnologia  vem  tendo  um  crescimento 

elevado  no  Brasil,  uma  vez  que  contribui  para  a  formação  de  profissionais  qualificados 

voltados para o mercado.

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento, antes denominado 

de  Tecnologia  em  Sistemas  de  Informação,  foi  criado  em  2003,  dentro  da  política  da 

expansão de oferta de cursos de tecnologia, como forma de atendimento a uma demanda 

crescente no cenário do desenvolvimento regional e global. 

O  Curso  tem  por  objetivo  a  formação  de  um  profissional  teórico-prático  com 



atributos  específicos  para  atuar  na  área  de  análise  e  desenvolvimento  de  sistemas. 

Despertando  nesse  profissional  a  preocupação  com  a  qualidade,  usabilidade,  robustez, 

integridade e segurança de programas computacionais.

O  Curso  de  Superior  de  Tecnologia  em Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas 

formará  profissionais  com  conhecimentos  e  domínio  em  tecnologias,  em  práticas  e 

metodologias  de  gestão  que  reflitam  os  avanços  da  Ciência  e  da Tecnologia,  para  que 

possam  atuar  no  mercado  de  trabalho  no  desenvolvimento  e  execução  de  soluções 

aplicadas  à  gestão  tecnológica,  tanto  no  que  se  refere  à  elaboração  de  documentos, 

quanto  na  análise,  projeto,  desenvolvimento,  testes  e  implantação  de  sistemas.  Além 

disso,  o  curso  propiciará  a  atuação  profissional,  junto  às  equipes  multidisciplinares  em 

gestão  da  tecnologia  aplicada  às  organizações,  em  consultoria  técnica,  em  pesquisas 

aplicadas, tanto em organizações públicas quanto em privadas. 

Enfim, cabe ressaltar que a concepção, estrutura e organização desse curso tem 

por base: 

 Os referenciais contidos no Parecer –  Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno - CNE/CES nº 436/2001; 

 As disposições do Parecer CNE/CP nº 29/2002, que determina atualização 

pelo CNE da organização dos Cursos Superiores de Tecnologia; 

 Portaria  Normativa  nº  12/2006  –  que  trata  da  denominação  dos  Cursos 

Superiores de Tecnologia;

 Portaria nº10/2006, 1.024/2006 e Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 

de Tecnologia (2010);

 A  Resolução  CNE/CP  nº  03/  2002,  que  instituiu  as  Diretrizes  Curriculares 

Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos Cursos 

Superiores  de Tecnologia  e  o  Catálogo  Nacional  de  Cursos  Superiores  de 

Tecnologia – ano 2010;

 Decreto nº 5.626/2005 – dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais;

 Resolução CNE/CP nº 1/2004 (alterada pela Lei nº 11.645/2008) – 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-Raciais e Indígenas;

 Lei nº 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002 – institui a politica Nacional de 

Educação Ambiental.



Além  desse  amparo  legal,  o  curso  procurou  estar  articulado  com  a  dinâmica  do 

setor produtivo e com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

 - Justificativa da oferta do curso

Em geral, nas propostas do Ministério da Educação - MEC - os Cursos Superiores 

de Tecnologia são apresentados como uma das respostas essenciais do setor 

educacional  às  necessidades  da  sociedade  brasileira,  “[...]  uma  vez  que  o  progresso 

tecnológico vem causando profundas 'alterações nos modos de produção, na distribuição 

da força de trabalho e na sua qualificação'” (BRASIL, 2002, p. 2). No mesmo documento o 

MEC, ainda, reafirma, “[...] que os grandes desafios enfrentados pelos países estão, hoje, 

intimamente relacionados com as contínuas e profundas transformações sociais 

ocasionadas pela velocidade com que têm sido gerados novos conhecimentos científicos 

e tecnológicos, sua rápida difusão e uso pelo setor produtivo e pela sociedade em geral”.

Além  disso,  no  cenário  mundial,  uma  das  principais  tendências  que  se  pode 

identificar  no  momento  é  o  deslocamento  do  paradigma  de  sociedade  industrial  para 

sociedade  da  informação  ou  sociedade  do  conhecimento.  Essa  tendência  surge  devido 

aos avanços tecnológicos das últimas décadas, em especial a Internet, possibilitando uma 

nova  dimensão  de  comunicação  e  trabalho.  Na  sociedade  do  conhecimento,  onde  a 

busca por recursos significativos se faz indispensável, há necessidade por profissionais 

com visão sistêmica e conhecedores das mais modernas técnicas e procedimentos para a 

elaboração,  desenvolvimento  e  correção  de  software  que  auxiliem  as  empresas  nesse 

novo modelo de sociedade.

Além  disso,  novas  tecnologias,  como  por  exemplo:  paradigmas  e  linguagens  de 

programação vêm sendo introduzidas, diariamente, no mercado brasileiro, o que 

consequentemente exige uma elevação no nível de formação dos profissionais que atuam 

nessa área. Diante de um cenário com mudanças constantes, onde a inserção de novas 

informações se propaga de modo acelerado, a capacitação e atualização de profissionais 

para atuarem nesse campo torna-se necessidade urgente e precípua.

Com este rápido processo que movimenta a sociedade contemporânea, a 

identificação das necessidades no campo da informática apresenta-se como uma 

preocupação permanente das áreas/instituições envolvidas com a oferta de 

produtos/serviços nessa área. Atualmente toda empresa privada de qualquer porte e/ou o 

Governo,  independente  da  área  de  atuação,  precisam  de  sistemas  para  controle  e 



automatização  de  fluxo  de  informação  entre  os  seus  setores  internos,  prestadores  de 

serviços, fornecedores e apoio à decisão.

Diante  desse  contexto  e  demanda  cada  vez  mais  o  domínio  das Tecnologias  da 

Informação  se  faz  necessário  nas  diferentes  áreas  e  campos  de  atuação,  requerendo 

profissionais  atualizados  com  os  avanços  constantes  dessa  área  e  áreas  afins.  Sendo 

assim, as típicas habilidades puramente técnicas, como criação de código de 

programação  de  computadores  e  manutenção  de  computadores,  se  configuram  como 

condições básicas necessárias, porém insuficientes para os novos níveis de 

competitividade exigidos, como, por exemplo, os vários paradigmas de programação e de 

desenvolvimento de software que se tem na atualidade, exigindo profissionais que saibam 

aplicar esses paradigmas em cada projeto de software.

Essa  urgência  de  ultrapassar  as  atividades  meramente  técnicas,  também,  se 

constitui  em  uma  preocupação  do  próprio  MEC,  como  está  explicitado  no  Parecer 

CNE/CP  nº  29/2002  e  Resolução  CNE/CP  nº  03/2002;  nesses  documentos  é  reforçado 

que  um  dos  grandes  obstáculos  dos  Cursos  Superiores  de  Tecnologia  é  justamente 

oferecer uma educação profissional de nível superior que não seja apenas uma educação 

técnica de nível mais elevado, mas a de proporcionar uma educação profissional de nível 

superior fundamentada no desenvolvimento do conhecimento tecnológico, articulada com 

a realidade do mundo do trabalho, pela oferta de programas que efetivamente articulem 

as várias dimensões de educação, trabalho, ciência e tecnologia.

Neste contexto, o curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas vem ao encontro destes novos desafios, uma vez que visa preparar 

profissionais altamente versáteis e competentes, detentores de sólida formação técnica e 

teórica alicerçada no desenvolvimento tecnológico do mundo empresarial e visão 

estratégica de negócios. 

Nessa  direção  é  possível  afirmar  que  este  é  um  mercado  de  trabalho  em  franca 

expansão em todo mundo, com perspectivas de crescimento comparado a poucos ramos 

de atuação profissional, o que permite atestar que a demanda de novos serviços suporta 

perfeitamente a formação de novos profissionais para atuação neste segmento da 

computação e informática. 

É notório  que  o campo de trabalho  para  o profissional  da  área  de Tecnologia  da 

Informação – TI – está, globalmente, em crescente em expansão, como se pode constatar 

pela pesquisa realizada pela Interbrand (INTERBRAND, 2010), que aponta que entre as 

10 empresas mais valiosa do mundo em 2010, seis são empresas de TI.



Mesmo o Câmpus onde esse curso está inserido, localizado em uma região onde 

as principais atividades econômicas se baseiam na agropecuária, com destaque para as 

culturas de soja, arroz, milho, algodão e a criação de gado de leite, gado de corte e aves, 

bem  como  na  agroindústria,  transformação  de  carnes  e  subprodutos  e  laticínios  para 

consumo e exportação; observa-se à medida que esses campos de atividades crescem, 

demandam  também  profissionais com  capacidade para avaliar as  necessidade das 

empresas no seu ramo de atuação e fornecer soluções tecnológicas adequadas, o que 

reafirma  a  necessidade  da  manutenção  deste  Curso  de Análise  e  Desenvolvimento  de 

Sistemas.

Empresas como a Nutriza, situada na cidade de Pires do Rio - GO, e Laticínios JL, 

localizado  na  cidade  de  Orizona,  possuem  sistemas  computacionais  específicos  para 

controle da produção, venda e outros, que por sua vez necessitam de constante 

manutenção por profissionais qualificados. Além desse exemplo, podemos também citar a 

multinacional  Mitsubishi,  situada  na  cidade  de  Catalão  -  GO,  onde  a  demanda  de 

analistas, projetistas e desenvolvedores de software são constantes. 

Devido  a  expansão  dessas  indústrias,  empresas  ligadas  a  prestação  de  serviços 

também  começam  a  surgir  e  outras  ampliam  seu  mercado.  Com  essas  demandas, 

observa-se uma elevada necessidade de profissionais que consigam realizar a criação de 

sistemas computacionais específicos para cada tipo de empresa.

Mesmo com toda essa conjuntura política e econômica vigente que contribui para 

justificar  a  oferta  e  permanência  do  curso,  o  fato  da  Instituição  oferecer  desde  1995 

cursos técnicos na área de informática (há oferta de diversas modalidades como 

integrado ao ensino médio, curso técnico em redes, técnico em informática) e manter dois 

cursos superiores de Informática (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

e Gestão da Tecnologia da Informação) é um fator relevante que demonstra uma tradição 

na formação de profissionais no campo da informática.

Nesse  sentido,  é  perceptível  que  o  mercado  de  trabalho  para  o  profissional  de 

Tecnologia  da  Informação  é  bastante  atraente  quanto  às  oportunidades  no  Estado  de 

Goiás  e  região.  Independente  do  ramo  de  negócio  da  organização  e  da  tecnologia 

adotada, as ofertas têm crescido de forma significativa. Segundo Rogério Jovaneli (2010) 

o mercado brasileiro de TI deve crescer em 2010 em 7% e movimentar R$ 32 bilhões. 

Além  disso,  o  estado  de  Goiás  é  um  dos  que  mais  crescem  na  área  de  TI,  com 

crescimento de 30,2% em 2006, mais de 800 empresas instaladas atualmente, e 9º maior 

Estado  em  número  de  empresas  e  empregos  gerados  no  setor,  segundo  a  COMTEC 



(COMTEC, 2010). 

Conforme Taynara Borges (2010), jornalista do jornal Diário da Manhã, Goiás é um 

dos  estados  com  maior  destaque  na  área  de TI  no  Brasil,  passando  da  9ª  posição  em 

2007  para  a  8ª  posição  em  2009  no  ranking  de  consumo  de  TI  no  Brasil.  Outro  fator 

importante é a implantação do primeiro Parque Tecnológico do Centro-Oeste, situado na 

capital de Goiás, Goiânia, que vai proporcionar um ambiente de integração e cooperação 

entre o meio empresarial, acadêmico e órgãos governamentais, aumentando a inovação 

tecnológica do Estado.

Nessa direção esse profissional já tem um amplo campo de trabalho, com 

tendência de crescimento baseado na economia da região, bem como no “despertar” dos 

governos e setores produtivos pela insuficiência de dados confiáveis e atualizados sobre 

os mais diferentes campos da atividade humana. É preciso sistematizar a informação do 

cotidiano,  transformando-a  num  componente  importante  da  administração  pública  ou 

privada e do processo produtivo.

Assim, o curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

vem ao encontro destes novos desafios, visando preparar o profissional para criar novas 

oportunidades de negócios e de empregabilidade, além de possibilitar a inclusão social e 

profissional à população da região. 

2-HISTÓRICO

2.1- Da Instituição

O IF Goiano – câmpus Urutaí criado pela Lei nº 1.923 de 28 de julho de 1953, com 

a  denominação  de  Escola  Agrícola  de  Urutaí-GO,  subordinada  a  Superintendência  do 

Ensino Agrícola e Veterinário -SEAV -do Ministério da Agricultura, iniciou suas atividades 

em março de 1956, nas instalações da antiga Fazenda Modelo, oferecendo o Curso de 

Iniciação Agrícola e de Mestria Agrícola.

Em 1964 pelo Decreto nº. 53.558, de 13 de fevereiro, foi alterada a denominação 

de Escola Agrícola para Ginásio Agrícola de Urutaí. 

Em 1977, conforme portaria nº 32, foi autorizado funcionamento do Curso Técnico 

em Agropecuária,  em  nível  de  2º  Grau,  já  com  a  denominação  de  Escola Agrotécnica 

Federal de Urutaí.

Em  16  de  novembro  de  1993,  a  então  Escola Agrotécnica  Federal  de  Urutaí  foi 

constituída  sob  a  forma  de  Autarquia  Federal,  mediante  a  Lei  nº.  8.731,  vinculada  à 



Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica -SETEC -do Ministério da Educação –

MEC. Em função de sua credibilidade junto ao MEC, em 1997, recebeu a incumbência de 

implantar uma Unidade de Ensino Descentralizada –UNED -na cidade de Morrinhos -GO, 

sendo um projeto de parceria entre União, Estado e Município.

Em 1999, foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em Irrigação e Drenagem 

–TID,  inaugurando  um  novo  tempo  para  a  evolução  histórica  do  então  CEFET  Urutaí, 

contribuindo para a sua inserção no Ensino Superior.

Pelo  Decreto  Presidencial  de  16  de  agosto  de  2002,  houve  a  transformação  e 

mudança de denominação de Escola Agrotécnica Federal de Urutaí para Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Urutaí –CEFET. Posteriormente, com o Decreto nº. 5225, de 

1º outubro de 2004, o CEFET Urutaí passa a ser Instituição de Ensino Superior. Pela Lei 

nº  11.892  de  dezembro  de  2008,  o  CEFET  Urutaí  foi  transformado  em  IF  Goiano  – 

câmpus Urutaí que tem como missão:

Oferecer  educação  profissional  e  tecnológica,  de  forma  indissociável  da 
pesquisa  e  extensão  buscando  o  padrão  de  excelência  na  formação 
integral de profissionais com valores éticos e humanos para o mundo do 
trabalho, contribuindo com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de 
vida da sociedade (PDI, p.8-9).

O  IF  Goiano  –  câmpus  Urutaí  tem  como  característica  o  compromisso  com  a 

sociedade, fato que vêm se comprovando na medida em que investe na implantação de 

cursos que atendem às demandas do mundo globalizado e da região em que se insere, 

sempre com a intenção de fomentar a criação, produção e difusão de novos 

conhecimentos e tecnologias. 

Ressalta-se que na década de 2000, a instituição expandiu sua oferta em cursos 

de  graduação.  Em  2003,  ofertou  o  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Sistemas  de 

Informação, hoje denominado de Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento  de  Sistemas.  Em  2006,  ofereceu  o  Curso  Superior  de  Tecnologia  em 

Alimentos. Já, em 2007, houve a oferta de dois novos cursos superiores de Tecnologia: 

Gestão  Ambiental e Gestão da  Tecnologia da Informação.  Todos os cursos foram 

sintonizados  em  demandas  e  em  conformidade  com  as  legislações  dos  Cursos  de 

Tecnologia.

Ampliando  a  oferta  de  cursos,  no  primeiro  semestre  de  2008  começou  a  ser 

ofertado  o  curso  de  Bacharelado  em  Agronomia  para  atender  demanda  existente  no 

contexto regional.

Dando  continuidade  ao  seu  desenvolvimento  e,  procurando  atender  a  Lei  nº 



11.892,  de  29  de  dezembro  de  2008,  a  qual  instituiu  a  Rede  Federal  de  Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, criando os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e  Tecnologia,  que  apresenta  como  uma  das  suas  finalidades  a  oferta  de  educação 

profissional  e  tecnológica  para  formar  e  qualificar  cidadãos  com  vistas  na  atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 

socioeconômico local,  regional e  nacional,  o IF Goiano – câmpus Urutaí  ampliou  a sua 

oferta de cursos.

A  Legislação  supracitada  estabelece  que  20%  das  vagas  ofertadas  deverão  ser 

reservadas aos cursos de Licenciatura e Programas Especiais de formação pedagógica, 

com vistas à formação de professores para educação básica, principalmente, nas áreas 

de Ciências e Matemática, e para educação profissional; 50% correspondem à formação 

de  cursos  técnicos  de  nível  médio  e  30%  aos  cursos  de  bacharelado,  engenharias, 

tecnológicos e de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu).

Nessa  direção  e  considerando  o  contexto  regional,  foram  abertos  novos  cursos 

superiores. Em 2009, foi criado o curso de Matemática (Licenciatura); em 2010, 

Engenharia Agrícola (Bacharelado) e Ciências Biológicas (Licenciatura); em 2011, 

Química (licenciatura); e em 2013 o curso de Medicina Veterinária.

Em decorrência da oferta de novos cursos, também houve aumento no número de 

alunos  nos  cursos  superiores.  Diante  das  necessidades  originadas  da  expansão  o  IF 

Goiano – câmpus Urutaí, houve considerado aumento no corpo docente, constituído por 

especialistas, mestres, doutores e pós-doutores.

2.2-Do curso 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, antes 

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação foi autorizado a funcionar, no 

período noturno, no ano de 2003, por meio da Resolução nº 001 de 14 de fevereiro e foi 

reconhecido em 2007, pela Portaria nº 608 de 18 de dezembro.

A criação do curso teve como propósito atender o mercado de trabalho na área de 

Tecnologia. Este foi o segundo curso de graduação criado na Instituição, sendo 

aproveitada toda a infraestrutura criada para atender ao Curso Técnico em Informática.

Em  2006  de  modo  a  atender  o  Catálogo  Nacional  dos  Cursos  Superiores  de 

Tecnologia  (2010),  a  nomenclatura  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Sistemas  de 

Informação foi alterada para Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de  Sistemas.  Contudo,  essa  alteração  não  se  restringiu  apenas  a  terminologia,  houve, 



também, uma mudança na organização curricular do curso.

Em  2008,  o  curso  que  funcionava  no  período  noturno,  passou  a  ser  ofertado  no 

turno matutino, sendo aprovado pela Resolução nº 018/08 de 10 de dezembro de 2008. A 

primeira  entrada  de  turma  no  turno  matutino  ocorreu  em  2009,  porém  aos  alunos  que 

entraram no curso, quando esse era ofertado no período noturno, a eles foram garantido 

o término do curso no turno preestabelecido.  

Os tecnólogos, formados por este Instituto, se espalham por toda região. Há relatos 

de  egressos  trabalhando  em  muitas  cidades  como:  Goiânia,  Brasília,  Campo  Grande, 

Uberlândia,  São  Carlos,  Caldas  Novas,  Catalão  e  outras.  Esses  egressos  não  estão 

restritos  apenas  ao  mercado  de  trabalho,  e  muitos  deles  também  se  dedicaram  a 

formação continuada fazendo cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Além 

disso, vários docentes e servidores administrativos de tecnologia, do Câmpus Urutaí, são 

tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

No ano de 2010, por meio da Resolução nº 016/2010 de 24 de junho de 2010, o 

Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas foi novamente redimensionamento, para atender a nova demanda do mundo do 

trabalho, baseando se, também, nas Diretrizes para a elaboração do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes –  ENADE – para área de Tecnologia em  Análise e 

Desenvolvimento  de  Sistemas,  por  meio  da  Portaria  Inep  nº  151  de  5  de  setembro  de 

2008 e, também, na avaliação realizada a partir dos resultados deste Exame. No fim do 

ano de 2012, por sugestão do NDE do curso juntamente com discussões com os alunos, 

foram realizadas pequenas alterações na matriz curricular.

O  primeiro  coordenador  do  curso  foi  o  professor  Eliezer  Marques  Faria  que 

coordenou  da  abertura  do  curso  até  05/02/2004.  Durante  o  período  de  06/02/2004  a 

10/11/2006 o curso foi coordenado pela professora Juliana Cristina da Costa Fernandes. 

Em seguida o professor Fernando Barbosa Matos assumiu a coordenação do curso, de 

10/11/2006 a 06/02/2008. O Curso, ainda, contou com a colaboração da professora Vivian 

Cirino  de  Lima  a  frente  da  coordenação  do  curso,  durante  o  período  de  06/02/2008  a 

09/08/2010. A partir de 10/08/2010 o  curso  está sob a  coordenação do professor Júnio 

César de Lima.

3- OBJETIVOS DO CURSO

3.1- Geral



Tendo como Referencial o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 

(2010), o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IF 

Goiano  –  Câmpus  Urutaí  tem  como  objetivo  formar  profissionais  capazes  de  analisar, 

projetar, documentar, especificar, testar, implantar e manter sistemas computacionais de 

informação,  sob  o  enfoque  da  sustentabilidade.  Além  disso,  o  curso  também  procura 

desenvolver o raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de 

metodologias de construção de projetos.

3.2 – Específicos

 Formar  profissionais  aptos  a  propor,  projetar,  desenvolver  e  manter  softwares  e 

aplicativos para organizações públicas e privadas;

 Identificar e analisar soluções relacionadas à área de Desenvolvimento de 

Sistemas,  Redes  de  Computadores,  Sistemas  Operacionais  e  Banco  de  Dados, 

avaliando a melhor opção a ser aplicada no contexto da organização; 

 Gerir projetos de desenvolvimento de software, utilizando ferramentas adequadas;

 Analisar e avaliar as tendências atuais no que se refere às novas tecnologias;

 Proporcionar crescimentos sociais, econômicos e financeiros da região com novos 

empreendimentos, no que se refere ao desenvolvimento de aplicações para 

propósito específico;

 Formar  profissionais  com  visão  interdisciplinar,  que  busquem  o  aperfeiçoamento 

contínuo, integrando conhecimentos para o desenvolvimento de soluções 

computacionais adequadas às organizações;

 Fornecer a compreensão das questões éticas, econômicas, sociais e políticas no 

exercício de sua profissão;

 Incentivar  a  investigação  científica,  visando  o  desenvolvimento  da  ciência  e  da 

tecnologia, pautada em uma sociedade ambientalmente equilibrada.

4- PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

O egresso do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do 

Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí é caracterizado por um profissional capaz de 

atuar  com  eficiência  e  eficácia  junto  às  organizações  dos  setores  públicos  e  privados, 

exercendo atividades que requeiram habilidades e competências no uso estratégico das 

tecnologias  da  informação.  De  tal  modo,  o  objetivo,  conforme  preconizado  Parecer 



CNE/CP: 29/2002, é o de capacitar o estudante para o desenvolvimento de competências 

profissionais  que  se  traduzam  na  aplicação,  no  desenvolvimento  (pesquisa  aplicada  e 

inovação tecnológica) e na difusão de tecnologias, na gestão de processos de produção 

de bens e serviços e na criação de condições para articular, mobilizar e colocar em ação 

conhecimentos,  habilidades,  valores  e  atitudes  para  responder,  de  forma  original  e 

criativa, com eficiência e eficácia, aos desafios e requerimentos do mundo do trabalho.

Assim,  a  Tecnólogo  em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas  estará  apto  a 

executar as seguintes atividades:

 Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e 

funcionalidade do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas 

de desenvolvimento, especificando programas e codificando aplicativos;

 Gerenciar projeto de software em organizações públicas e privadas, com 

capacidade  de  conduzir  projetos  e  liderar  equipes  relacionadas  à  construção  e 

manutenção de software;

 Codificar, documentar, testar e implantar sistemas de informação;

 Compreender e especificar os requisitos, bem como a sua modelagem;

 Definir o modelo orientado a objetos que será implementado para responder aos 

requisitos do sistema, aplicando padrões de projeto;

 Realizar  a  modelagem  de  dados  que  será  implementado  para  responder  aos 

requisitos do sistema;

 Utilizar  processos  de  software,  adequando-os,  quando  necessário,  a  situações 

específicas;

 Administrar ambientes informatizados, prestação de suporte técnico e treinamento 

ao cliente e elaboração de documentação técnica;

 Coordenar projetos oferecendo soluções para ambientes informatizados e pesquisa 

de novas tecnologias em informática.

 Atuar preocupado com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança 

de programas computacionais.

 Desenvolver suas atividades com responsabilidade, preocupando-se com a 

questão da sustentabilidade ambiental.

5- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR



O  currículo  é  organizado  em  regime  seriado  semestral,  com  uma  carga  horária 

total, em horas, de 2191 horas, distribuídas em disciplinas obrigatórias, que contabilizam 

2006  horas,  cumprindo  com  o  mínimo  exigido  pelo  Catálogo  Nacional  dos  Cursos  de 

Tecnologia (2010). Além disto, possui 100 horas para o desenvolvimento do Trabalho de 

Curso e 85 horas para Atividades Complementares. A integralização curricular mínima do 

curso é de 6 períodos e máxima de 10 períodos.

A  estrutura  curricular  encontra-se  organizada  numa  sequência  lógica  e  contínua 

com apresentação dos diversos recortes tecnológicos dentro do eixo formador permitindo 

interações  e  inter-relações  com  outras  áreas  do  conhecimento,  oferecendo  uma  visão 

sistêmica  de  processos,  permitindo-lhe  o  planejamento,  implantação  e  manutenção  de 

projetos de gestão para os empreendimentos que estruturam e dinamizam a informação 

apoiada em modelos computacionais. 

 O currículo do curso está em pleno acordo com os objetivos apresentados e com o 

perfil do profissional que se pretende alcançar, capacitando os alunos para o adequado 

tratamento do processo de desenvolvimento de sistemas de informação.

5.1– Desenvolvimento curricular

O curso foi concebido para ser desenvolvido em contínua articulação com o mundo 

do trabalho, propiciando ao aluno vivências profissionais de caráter teórico-prático.

O  curso  Superior  de  Tecnologia  em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas 

também foi construído para ser desenvolvido de acordo com os princípios norteadores da 

Educação  Profissional  Nível  Tecnológico,  conforme  Parecer  CNE/CP  nº.  29/2002.  Ou 

seja, ao propor na sua estrutura curricular sólidos conhecimentos científicos e 

tecnológicos, o curso procura incentivar o desenvolvimento da capacidade 

empreendedora e da compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos, 

pois é fundamental o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento criativo. 

Outro princípio adotado pelo curso diz respeito a flexibilidade, a 

interdisciplinaridade,  a  contextualização  e  a  atualização  permanente  da  organização 

curricular.

A  flexibilidade  permite  que  a  instituição  de  ensino  acompanhe  de  perto  as  reais 

demandas  do  mercado  e  da  sociedade.  Assim,  o  curso  busca  garantir  a  flexibilidade 

curricular  por  meio  de  diversas  estratégias,  tais  como:  contabiliza  no  histórico  do  aluno 

atividades  desenvolvidas  por  ele  durante  sua  permanência  na  Instituição,  as  chamadas 

atividades complementares. 



Assim como essas atividades, as disciplinas, também, procuram refletir a 

flexibilização  uma  vez  que  a  aprendizagem  não  se  limita  ao  ensino  de  determinado 

conteúdo na sala de aula, os alunos fazem visitas técnicas, de modo a articular teoria e 

prática,  contribuindo não apenas  para  a flexibilização,  mas também solidificando o 

princípio  da  interdisciplinaridade,  evitando-se  a  segmentação,  uma  vez  que  o  indivíduo 

atua integradamente no desempenho profissional; e contextualização, aproveitando 

sempre  as  relações  entre  conteúdos  e  contextos  para  dar  significado  ao  processo  de 

aprendizagem.

De  modo  a  aumentar  a  flexibilidade  no  percurso  acadêmico,  o  curso,  também, 

oferece  disciplinas  optativas,  entre  elas  a  disciplina  de  Língua  Brasileira  de  Sinais  - 

LIBRAS, satisfazendo o Decreto nº. 5.626/2005; a disciplina Educação Ambiental, a fim de 

desenvolver nos alunos a concepção do meio ambiente em sua totalidade, sob o enfoque 

da sustentabilidade e a disciplina de Relações Interpessoais que compõe a abordagem de 

temáticas relacionadas com a questão das Relações Étnico-Raciais, conforme previsto a 

Resolução CNE;CP 01-2004 (alterada pela Lei nº 11.645/2008). Cabe aqui ressaltar que a 

inscrição dos alunos na disciplina optativa acontecerá no período regular de matrícula. A 

oferta da mesma levará em conta a matrícula de no mínimo 12 e no máximo 30 alunos.

Nessa preocupação em promover a flexibilização curricular, o curso, ainda, oferece 

disciplinas  intituladas  de  “Tópicos  Especiais”,  cujo  objetivo  é  flexibilizar  o  currículo, 

permitindo  a  discussão  com  os  alunos  de  tópicos  variáveis  da  computação  segundo 

tendências atuais da área.

O  curso  ainda  aceita  que  o  aluno  curse  disciplinas  em  outras  instituições,  faça 

estágios curriculares não obrigatórios, entendendo, desse modo, que as vivências 

ocorridas em uma Instituição de Ensino Superior é currículo.

O  fato  de  não  apresentar  disciplinas  como  pré-requisitos  e  a  possibilidade  de 

prosseguimento  dos  estudos  mesmo  com  certo  número  de  dependências  garante  ao 

aluno a terminalidade dos estudos e o fluxo contínuo do mesmo.

Os conteúdos curriculares são revisados periodicamente com vistas a atender ao 

perfil  profissional  do  egresso  e  às  demandas  do  mundo  do  trabalho  em  constante 

atualização tecnológica, sem descumprir o disposto nos requisitos legais.

Os conteúdos curriculares, em consonância com os objetivos do curso, 

apresentam,  conforme  a  estrutura  curricular,  inicialmente  um  conjunto  de  disciplinas  de 

caráter generalista (Português, Matemática, Inglês Instrumental, entre outras) que buscam 

dar suporte aos conteúdos específicos do curso, abordando aspectos teóricos e práticos 



inerentes ao exercício do profissional da área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Neste  sentido,  o  curso  fornece  ao  futuro  profissional  um  conjunto  harmônico  de 

disciplinas que possibilitam a formação tecnológica atualizada e o domínio de 

conhecimentos fundamentais da área de informática. 

Em  paralelo  aos  conceitos  científicos  e  tecnológicos  serão  trabalhados  aspectos 

sociais  e  culturais  que  promovem  o  desenvolvimento  conjuntural  do  futuro  profissional, 

permitindo conscientização a respeito do papel da tecnologia e da ciência como 

instrumentos de bem-estar social e qualidade de vida. Contudo, propiciando ao aluno a 

compreensão  e  a  avaliação  dos  impactos  sociais,  econômicos  e  ambientais  resultantes 

da  produção,  gestão  e  incorporação  de  novas  tecnologias,  respeitando  o  princípio  da 

“sustentabilidade”, esclarecendo que se tornou imprescindível encontrar meios de 

desenvolvimento  que  permitam  conciliar  o  crescimento  econômico  e  a  conservação 

ambiental, conforme prevê o Parecer CNE/CP nº 20/2002 e Lei nº. 9.795/1999.

Cabe  ressaltar  que  os  conteúdos  curriculares  das  disciplinas  tecnológicas  são 

desenvolvidos  objetivando  articular  teoria  e  prática.  Dessa  forma,  os  alunos  têm  a 

oportunidades de vivenciar o exercício profissional desenvolvendo habilidades que 

favorecerão sua inclusão no mundo do trabalho. Esse processo é demonstrado, a seguir, 

na estrutura curricular do curso:

ESTRUTURA CURRICULAR

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR
CARGA HORÁRIA

Aula/Semana Total(H/Aula)
1° SEMESTRE

Álgebra Linear 4 68
Introdução à Ciência da Computação 4 68
Língua Portuguesa 4 68
Linguagens e Técnicas de Programação I 4 68
Matemática Elementar 4 68

Subtotal da carga horária 340
2° SEMESTRE

Banco de Dados I 4 68
Engenharia de Software 4 68
Estrutura de Dados I 4 68
Inglês Instrumental 2 34
Linguagens e Técnicas de Programação II 4 68
Metodologia Científica 2 34

Subtotal da carga horária 340
3º SEMESTRE

Análise Orientada a Objetos I 4 68
Arquitetura de Computadores 4 68



Banco de dados II 4 68
Estrutura de Dados II 2 34
Programação Orientada a Objetos I 4 68
Sistemas Operacionais 2 34

Subtotal da carga horária 340
4° SEMESTRE

Administração de Sistemas Operacionais 2 34
Análise Orientada a Objetos II 4 68
Matemática Discreta 4 68
Programação Orientada a Objetos II 4 68
Redes de Computadores 4 68
Tecnologia para Web I 2 34

Subtotal da carga horária 340
5° SEMESTRE

Interface Homem-Computador 2 34
Optativa I 2 34
Processos de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas

4 68

Projeto Orientado a Objetos 4 68
Tecnologia para Web II 4 68
Tópicos Especiais I 4 68

Subtotal da carga horária 340
6° SEMESTRE

Empreendedorismo e Fundamento da 
Administração

4 68

Ética, Computador e Sociedade 2 34
Optativa II 4 68
Sistemas e Segurança de Informação 4 68
Tópicos Especiais II 4 68

Subtotal da carga horária 306
CARGA HORÁRIA 2.006

TC Trabalho de Curso - 100
AC Atividades Complementares - 85
EC Estágio Curricular - OPCIONAL

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 2191

Optativas

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR CARGA HORÁRIA
Aula/Semana Total(H/Aula)

Educação Ambiental 2 34
Estatística 2 34
Geoprocessamento 2 34
Gerência de Projeto 2 34



Libras 2 34
Marketing 2 34
Qualidade de Software 2 34
Relações Interpessoais 2 34
Teste de Software 2 34
Cálculo 4 68
Governança de Tecnologia de Informação 4 68
Gestão do Conhecimento 4 68
Inteligência Artificial 4 68
Redes de Computadores II 4 68
Sistemas de Informação Gerencial 4 68
Sistemas Distribuídos 4 68
Sistemas Gerenciadores de Banco de 
Dados

4 68

A partir da ilustração anterior percebe-se, também, que os conteúdos curriculares 

desenvolvidos  buscam  atender  ao  perfil  profissional  dos  egressos  proposto  no  Projeto 

Pedagógico do Curso, considerando as competências profissionais dos mesmos. 

A descrição de cada unidade curricular está expressa no ementário a seguir.

5.2 – Ementário

1º SEMESTRE

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Álgebra Linear 1º 68

EMENTA



Matrizes:  definições  e  operações.  Resolução  de  sistemas  lineares  utilizando  matrizes. 
Determinantes: definição e cálculos. Espaços vetoriais e subespaços. Transformações li-
neares.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOLDRINI, J. L., et al. Álgebra linear. 3. ed. Harbra, 1986. 

KOLMAN,  B.;  HILL,  D.  R.  Introdução  à  álgebra  linear  com  aplicações.  8.  ed.  LTC, 
2006.

TEIXEIRA, R. C. Álgebra linear: exercícios e soluções. Rio de Janeiro: IMPA, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BUENO, H. P. Álgebra linear. Rio de Janeiro: SBM, 2006.

CALLIOLI, C. A.; DOMINGUES, H.; & COSTA, R. C. F. Álgebra Linear e Aplicações. 6. 
Ed. São Paulo: Atual, 1990.

GONÇALVES, M. B. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais 
curvilíneas e de superfície. 2. Ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2007. 

LIMA, E. L. Álgebra linear. 8. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2009.

LIMA, E. L. Geometria analítica e álgebra linear. 2. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2010. 

STEINBRUCH, A. & WINTERLE, P.  Álgebra linear. São Paulo: Pearson Makron Books, 
1987. 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Introdução a Ciência da Computação 1º 68

EMENTA

Sistemas  de  Numeração.  Evolução  da  Computação.  A  Informática  e  o  Computador. 
Representação  da  Informação.  Tipos  de  Computadores.  Introdução  a  Manutenção  e 
Configuração de Computadores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA



MARÇULA, M.; FILHO, P. A. B. Informática: conceitos e aplicações. São Paulo: Érica, 
2005.

MONTEIRO,  M.  Introdução  à  organização  de  computadores.  3.  ed.  Rio  de  Janeiro: 
LTC, 1996.

VELLOSO, F. C. Informática conceitos básicos. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GUIMARÃES, A. de M. &  LAGES, N. A. de C. Introdução à ciência da computação. 
Rio de Janeiro: LTC, c 1984. 

RAMALHO, J. A. Introdução à Informática: Teoria e Prática. São Paulo: Berkeley, 2000.

SOUSA, L. B. Redes de computadores: guia total. São Paulo: Érica, 2009. 

TANENBAUM,  A.  S. Organização  estruturada  de  computadores.  5.  ed.  São  Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007. 

WEBER, R. F. Fundamentos de arquitetura de computadores. 2. Ed. Porto Alegre: Sa-
gra Luzzatto, 2008.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Língua Portuguesa 1º 68

EMENTA

Interpretação de texto. Redação Técnicas. Texto Explicativo. Fatores Pragmáticos. 
Fatores Linguísticos-textuais. Produção textual.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA



ANDRADE, M. M. de.; HENRIQUES, A. Língua portuguesa: noções básicas para cur-
sos superiores. São Paulo: Atlas, 1999.

FIORIN, J. L.; SAVIOLLI, F.P. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed. São Paulo: Ática, 
1999.

CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. Nova gramática do português contemporâneo. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, s/d.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDRADE, M. M. Guia de redação em língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Jubela li-
vros, 2007.

BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2000.

LIMA, R. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1998.

QUADROS, J. Curso Prático da Língua Portuguesa e Sua Literatura. São Paulo: For-
mar, 1966.

TERRA, E. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 2006. 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Linguagens e Técnicas de Pro-
gramação I

1º 68

EMENTA

Lógica de Programação e suas representações. Construção de Algoritmos. Constantes e 
Variáveis.  Estrutura  de  controle  linear  e  condicional  simples  e  composta.  Estrutura  de 
controle de Repetição. Estruturas de Dados Homogêneas: vetores e matrizes. Modulari-
zação.
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Matemática Elementar 1º 68

EMENTA

Teoria de Conjuntos. Estudo das Equações, Inequações e Funções: Polinomial do 1º e 2º 
grau, modular, exponencial e  logarítmica.  Função  Composta e  Função  Inversa. Estudo 
das  sequências  numéricas:  lei  de  formação  de  uma  sequência  numérica,  Progressão 
Aritmética e Progressão Geométrica e aplicações.
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2º SEMESTRE

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Banco de Dados I 2º 68

EMENTA

Conceitos fundamentais para o projeto, utilização e implementação de banco de dados. 
Modelos de dados e linguagens de modelagem. O Modelo Relacional: conceitos, 
restrições de integridade, introdução à álgebra relacional, normalização e dependências 
funcionais.  Projeto  de  banco  de  dados:  modelagem  de  dados  usando  o  Modelo  E/R; 
mapeamento ER-relacional; uso de normalização no projeto de BD. Introdução a SQL.
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EMENTA

Introdução  à  Engenharia  de  Software.  Caracterização  de  software  enquanto  produto  e 
processo. Gerência de projetos de software: planejamento; métricas; análise e gerência 
de riscos e acompanhamento de projetos. Controle de qualidade de software. Gerência 
de configuração de software. Engenharia de sistemas. Análise e projeto de software. 
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EMENTA

Ponteiro. Estruturas de dados lineares: pilhas, filas e listas encadeadas. Estrutura de da-
dos não-lineares: árvores. Análise de algoritmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA



DROZDEK, A. Estrutura de dados e algoritmos em C++. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2002.

GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de dados e algoritmos em java. 4. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2007.

ZIVIANI, N. Projeto de algoritmos com implementações em java e C++. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CORMEN, T. H.; et al. Algoritmos: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Cam-
pus, 2002.

GUIMARÃES, A. de M. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: CTC, 1994. 

LAFORE, R. Estruturas de dados e algoritmos em java. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2004.

PEREIRA, S. L. Estrutura de dados fundamentais: conceitos e aplicações. 8. ed. São 
Paulo: Érica, 2004.

VELOSO, P.; SANTOS, C.; AZEREDO, P. Estruturas de dados. Rio de Janeiro: Cam-
pus, 1983.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Inglês Instrumental 2° 34

EMENTA

Estudo do discurso em textos autênticos complexos, tanto de interesse geral, quanto es-
pecífico. Estratégias de leitura. Funções comunicativas do texto. Análise de partes com-
plexas do sistema linguístico-gramatical da língua inglesa.
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ção II

2º 68

EMENTA

Registros. Procedimentos e Funções. Manipulação de Arquivos. Ponteiros.  Recursivida-
de.
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EMENTA

Metodologias  e  técnicas  de  pesquisa.  Fundamentos  de  lógica  e  a  analogia.  Interpreta-
ções de citações e referenciais bibliográficos. Etapas do processo de pesquisa e suas di-
mensões. Tipos e técnicas de pesquisa. Encaminhamento para a elaboração de projetos.
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3º SEMESTRE
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Análise Orientada a Objetos I 3º 68

EMENTA

Introdução  a  análise  de  sistemas.  Conceitos  de  modelagem  de  sistemas.  Formas  de 
levantamento de requisitos. Análise Orientada a Objetos. Casos de Uso.
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EMENTA

Introdução à Organização de Computadores. Sistema de Memória. Unidade Central de 
Processamento.  Introdução  à Arquitetura  de  Computadores.  Linguagem  de  Montagem. 
Linguagem de Máquina.
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Banco de Dados II 3º 68

EMENTA

Linguagem  SQL  para  definição  (DDL)  e  manipulação  de  dados  (DML).  Noções  de 
gerenciamento de transações, controle de concorrência, recuperação, segurança, 
integridade e distribuição.
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EMENTA

Métodos de Classificação de Dados. Métodos de Pesquisa de Dados. Análise de algorit-
mos.
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EMENTA

Orientação a objetos: objetos, classes, herança, polimorfismo e interfaces. Programação 
orientada a objetos. Empacotamento de classes.
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EMENTA

História dos Sistemas Operacionais. Processos e threads. Gerenciamento de memória. 
Sistemas  de  entrada  e  saída.  Sistemas  de  arquivos.  Estudo  comparativo  entre  os 
Sistemas Operacionais existentes.
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4º SEMESTRE
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Administração de Sistemas 
Operacionais

4º 34

EMENTA

Organização interna do Sistema Operacional. Propriedades e permissões. Sistemas de 
arquivos.  Gerenciamento  de  usuários,  arquivos,  processos  e  serviços.  Instalação  do 
Sistema Operacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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EMENTA

Aplicação  da Análise  Orientada  à  Objeto.  Linguagem  de  modelagem  unificada  (UML): 
conceitos, notações, modelos e diagramas. Usos da UML.
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Matemática Discreta 4º 68

EMENTA

Introdução  a  Lógica  Matemática.  Teoria  dos  Conjuntos.  Números  Naturais.  Indução 
Matemática. Relações e Funções.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GERSTING, J. L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. 5. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2004.

KNUTH,  D.  E.;  GRAHAM,  R.  L.;  PATASHNIK,  O.  Matemática  concreta:  fundamentos 
para a ciência da computação. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

MENEZES,  P.  B.  Matemática  discreta  para  computação  e  informática.  3.  Ed.  Porto 
Alegre: Sagra-Luzzatto. Instituto de Informática da UFRGS, Série Livros Didáticos, 
número 16. 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



CORMEN, T. H.; et al. Algoritmos: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Cam-
pus, 2002.

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010.

GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de dados e algoritmos em java. 4. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2007.

MACHADO, N. J. Matemática por Assunto 1: Lógica, Conjuntos e Funções. São Paulo: 
Scipione, 1988.

SILVA,  F.  S.  C.;  FINGER,  S.;  MELO,  A.C.  V.  Lógica  para  computação.  São  Paulo: 
Thomson Learning, 2006.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Programação Orientada a Objetos II 4º 68

EMENTA

Implementação de interfaces gráficas para interação com o usuário. Conectividade com 
banco de dados. Princípios  para  tratamento de exceções.  Tópicos  avançados  em 
programação orientada a objetos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DEITEL,  H.  M.;  DEITEL,  P.  J.  Java:  como  programar.  8.  ed.  São  Paulo:  Pearson 
Prentice Hall, 2010.

RODRIGUES FILHO, R. Desenvolva aplicativos com java 6. São Paulo: Érica, 2008.

HORSTMANN, C.  Core  Java:  fundamentos.  8. ed.  São  Paulo:  Pearson  Prentice  Hall, 
2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



BOOCH,  G.;  RUMBAUGH,  J.;  JACOBSON,  I.  UML:  guia  do  usuário.  Rio  de  Janeiro: 
Elsevier, 2005. 

BORATTI, I. C. Programação orientada a objetos em java. Florianópolis: Visual Books, 
2007.

CARDOSO, C. Orientação a objetos na prática: aprendendo orientação a objetos com 
java. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006. 

HORSTMANN, C. Conceitos de computação com java: compatível com Java 5 & 6. 5. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando Java. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2003. 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Redes de Computadores 4º 68

EMENTA

Classificação das redes de computadores. Topologias e formas de comutação. Comuta-
ção de circuitos, comutação de mensagens e comutação de pacotes. Arquitetura de Re-
des:  camadas,  serviços e  protocolos. Modelo de referência  OSI-ISO. Arquitetura  IEEE. 
Arquitetura TCP/IP. Prática de montagem de uma rede.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KUROSE, J. F.; ROSSA, K. W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem 
top-down. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.

PETERSON, L. L. DAVIE, B. S. Redes de computadores: uma abordagem de sistemas. 
3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

SOUSA, L. B. de. Redes de computadores: guia total. São Paulo: Érica, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



BURGESS, M. Princípios de administração de redes e sistemas. Rio de Janeiro: Ed. 
LTC, 2006.

SOARES,  L.  F.  G.;  LEMOS,  G.;  COLCHER,  S.  Redes  de  computadores:  das  LANS, 
MANS e WANS às redes ATM. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 

SOUSA, L. B. de. TCP/IP básico & conectividade em redes. 3. ed. São Paulo: Érica, 
2006. 

TANENBAUM, A. Redes de computadores. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

TEIXEIRA JÚNIOR, J. H.; SUAVÉ, J. P.; MOURA, J. A. B.; TEIXEIRA, S. Q. R. Redes de 
computadores: serviços, administração e segurança. São Paulo: Makron Books, 1999.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Programação para Web I 4º 34

EMENTA

História, serviços e protocolos da Internet. Arquitetura WEB. Servidores WEB. Protocolo 
HTTP. Linguagem de marcação de hipertexto (HTML/XHTML). Estrutura dos documentos 
hipertexto e seus elementos: texto, imagens, links, listas, tabelas, formulários, framesets. 
Tipos de solicitação HTTP. Folhas de estilo. CSS.  Linguagem JavaScript.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GOODMAN,  D.  JavaScript  &  DHTML :  guia  prático.  Rio  de  Janeiro  (RJ): Alta  Books, 
2008. 

MANZANO, J. A. N.; TOLEDO, S. A. Guia de orientação e desenvolvimento de sites - 
HTML , XHTML , CSS e JavaScript/JScript. São Paulo: Érica, 2010.

MORRISON, M. Use a cabeça JavaScript. Rio de Janeiro (RJ): Alta Books, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



DEITEL,   P.   J.  Ajax, rich internet applications - o desenvolvimento web para 
programadores. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 

DIAS,  C.  Usabilidade  na  web:  criando  portais  mais  acessíveis.  2.  ed.  Rio  de  Janeiro: 
Alta Books Ltda, 2007. 

GONÇALVES, E. Dominando ajax. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006.

NIEDERST,  J.;   FREITAS,  R. Aprenda  Web  Design.  Rio  de  Janeiro:  Ciência  Moderna 
Ltda, 2002.

MAZZETTI, G.; MINK, C. HTML4 com XML. São Paulo: Makron Books, 2000.

5º SEMESTRE

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Interface Homem Computador 5º 34

EMENTA

As Interfaces: tipos, evolução e aspectos mentais. A Interação Homem-Computador: defi-
nições e desafios de IHC. A psicologia da Interação Humano-Computador. Estilos de in-
teração: manipulação direta, linguagem de comandos e linguagem natural. WYSIWYG. 
Menus. Usabilidade. Definição. Modelos de projeto de Interfaces. Modelo de design de 
software. Guidelines. Cenários. Design participativo. Avaliação de interfaces. Métodos de 
inspeção:  avaliação  heurística  e  revisão  de  guidelines.  Especificidades  de  Interfaces 
Web/Multimídia. ISO 9241.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA



PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Design da interação: além da interação homem-
computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.

MEMÓRIA, F. Design para a internet: projetando a experiência perfeita. Rio de Janeiro: 
Elsevier. 2005.

BARBOSA, S. D. S.; SILVA, B. S. Interação humano-computador. Rio de 
Janeiro:Elsevier, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CLARKE, J.; CONNORS, J.; BRUNO, E. JavaFX: desenvolvendo aplicações de internet 
ricas. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010.

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall,  2010.

MANZANO, J. A. N.; TOLEDO, S. A. Guia de orientação e desenvolvimento de sites - 
Html , Xhtml , Css e Javascript / Jscript. São Paulo: Érica, 2010.

NETTO,  A.  A.  O.  IHC  –  Interação  humano  computador:  modelagem  e  gerência  de 
interface com o usuário. Florianópolis: VisualBooks, 2004.

PRESSMAN, Roger. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. Ed. Por 
Alegre: AMGH, 2011.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Optativa I 5º 34

EMENTA

De acordo com as disciplinas optativas oferecidas e escolhidas pelos alunos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

De acordo com as disciplinas optativas oferecidas e escolhidas pelos alunos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

De acordo com as disciplinas optativas oferecidas e escolhidas pelo alunos.



CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Processos de Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas

5º 68

EMENTA

Definição de processo, identificação de fases, atividades, recursos, pessoas e artefatos 
gerados ou consumidos em cada atividade do processo de software. Discussão sobre os 
diversos modelos de processo de software: cascata, espiral, iterativo e incremental (UP e 
RUP), prototipagem, ágeis.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KRUCHTEN, P. Introdução ao RUP - Rational Unified Process. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2003.

PRESSMAN, Roger. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. Ed. Por 
Alegre: AMGH, 2011.

TELES, V. M. Extreme programming. São Paulo: Novatec Editora, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



AMBLER,  S.  W.  Modelagem  ágil:  práticas  eficazes  para  a  programação  extrema  e  o 
processo unificado. Porto Alegre:Bookman, 2004.

BEZERRA, E. Princípios de análise e projeto e sistemas com UML. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007.

REZENDE,  D. A.  Engenharia  de  software  e  sistemas  de  informação.  3.  ed.  Rio  de 
Janeiro: Brasport, 2005. 

SCHACH, S. R. Engenharia de Software: os paradigmas clássico e orientado a objetos. 
7. Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wes-
ley, 2007.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Projeto Orientado a Objetos 5º 68

EMENTA

Princípios de projeto de software. Aspectos fundamentais de projeto. Gerenciamento de 
projetos. Metodologia de desenvolvimento de Software. Projeto Orientado a Objetos. Pa-
drões de projeto. Desenvolvimento e documentação de projeto de software. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GAMMA,  E.;  HELM,  R.;  JOHNSON,  R.;  VLISSIDES,  J.  Padrões  de  projeto.  Porto 
Alegre: Bookman, 2000.

PRESSMAN, Roger. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. Ed. Por 
Alegre: AMGH, 2011.

SCHACH, S. R. Engenharia de Software: os paradigmas clássico e orientado a objetos. 
7. Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



FOWLER, M. UML essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem 
de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

LARMAN, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orienta-
dos a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre (RS): Bookman, 2007. 

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Design da interação: além da interação homem-
computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 
2007.

WAZLAWICK, R. S. Análise e projetos de sistemas de informação orientada a obje-
tos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Programação para Web II 5º 68

EMENTA

Introdução a uma linguagem para conteúdo web dinâmico. Criação de páginas dinâmicas 
em  ambiente Web. Acesso a  banco de dados  em ambiente  Web. Estudos de caso de 
aplicações desenvolvidas para web.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GILMORE, W. J. Dominando PHP e MYSQL: do iniciante ao profissional. Rio de Janei-
ro: Alta Books, 2008.

Soares, W. PHP 5 – conceitos, programação e integração com banco de dados. 5. 
ed. São Paulo: Érica, 2004.

WELLING, L.; THOMSOM, L. PHP e MySQL desenvolvimento web. 3. ed. Rio de Ja-
neiro: Elsevier, 2005

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



CLARKE, J.; CONNORS, J.; BRUNO, E. JavaFX: desenvolvendo aplicações de internet 
ricas. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010

GONÇALVES, E. Desenvolvendo aplicações Web com JSP, servlets, javaServer Fa-
ces, hibernate, EJB 3 persistence e ajax. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.

LEME, R. R. Desenvolvendo aplicações Web com ruby on rails 2.3 e postgreSQL. 
Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

MANZANO, J. A. N.; TOLEDO, S. A. Guia de orientação e desenvolvimento de sites - 
Html , Xhtml , Css e Javascript / Jscript. São Paulo: Érica, 2010.

OLSON, S. D. Ajax com java. Rio de Janeiro: Alta Books, 2007.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Tópicos Especiais I 5º 68

EMENTA

Tópico variável em computação segundo tendências atuais na área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Variável. A bibliografia deve ser definida de acordo com o tema a ser ministrado.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Variável. A bibliografia deve ser definida de acordo com o tema a ser ministrado.



6º SEMESTRE

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Empreendedorismo e 
Fundamentos da Administração

6º 68

EMENTA

Estudos de mecanismos e procedimentos para criação de empresas. Perfil do empreen-
dedor. Sistemas de gerenciamento, técnicas de negociação. Planejamento e Administra-
ção Estratégicas. Qualidade e Competitividade. Marketing. Planos de negócios com ênfa-
se na análise do negócio de computação. Diferentes sistemas de administração. A em-
presa como organização. Procedimentos no ambiente de RH. Métodos do sistema admi-
nistrativo. Atividades nos níveis da empresa. As principais teorias da administração.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008.

CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração: abordagens prescritivas e normativas 
da administração. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1997.

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do 
empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução 
digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos. Edição compacta. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 1981.

______. Administração:  teoria,  processo  e  prática.  3.  ed.  São  Paulo:  Makron  Books, 
2000.

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 

KRAUSE, D. G. Cinco princípios infalíveis de sucesso para executivos. São Paulo: 
Makron Books, 2000.

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

RAMAL, A. S. Como transformar seu talento em um negócio de sucesso: gestão de 
negócios para pequenos empreendimentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

ROBBINS, S. P.; DECENZO, D. A. Fundamentos de administração: conceitos essenci-
ais e aplicações. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Ética, Computador e Sociedade 6º 34

EMENTA

Aspectos  éticos,  sociais,  políticos  e  econômicos  referentes  à  utilização  das  tecnologias 
computacionais. Código de ética dos profissionais de computação. Computadores: 
campos  de  aplicação.  Aspectos  estratégicos  do  controle  de  tecnologia.  Propriedade 
intelectual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MASIERO, P. C. Ética em computação. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008.

ROVER, A.J. Direito e informática. São Paulo: Manole, 2004.

SCHAFF, A. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução 
industrial. São Paulo: Brasiliense, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



CASTELLS, M. O poder da identidade. 5 ed. São Paulo: Paz e terra. 1999.

CHAVIENATO,  J.J.  Ética  globalizada  &  sociedade  de  consumo.  2.  ed.  São  Paulo: 
Moderna, 2004.

GANDELMAN, H. De gutemberg à internet: direitos autorais na  era digital. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2007.

GOUVÊA, S. O Direito na era digital: crimes praticados por meio da informática. Rio de 
Janeiro: MAUAD, 1997.

PAESANI, L.M. Direito e internet: liberdade de informação, privacidade e 
responsabilidade civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Optativa II 6º 68

EMENTA

De acordo com as disciplinas optativas oferecidas e escolhidas pelos alunos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

De acordo com as disciplinas optativas oferecidas e escolhidas pelos alunos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

De acordo com as disciplinas optativas oferecidas e escolhidas pelo alunos.



CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Sistemas e Segurança da 
Informação

6º 68

EMENTA

Conceitos  de  auditoria. Auditoria  de  sistemas.  Controles  em  SI  gerenciais  e  de  aplica-
ções. Coleta de dados: testes, técnicas, entrevistas e questionários. Softwares de audito-
ria. Gerência da função de auditoria e Segurança em SI. Segurança da Informação como 
um processo. Requisitos da Segurança da Informação e como atingi-los. Aspectos técni-
cos:  criptografia, segurança da infra-estrutura, desenvolvimento de aplicações  seguras, 
controle de acesso e técnicas para minimizar indisponibilidade. Aspectos legais: validade 
do documento eletrônico, assinaturas digitais, datação e PKIs. Aspectos sociais: conflito 
de direitos. Prática da segurança: normas e procedimentos. Padrões nacionais e interna-
cionais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FERREIRA, F. N. F. Segurança da informação. Rio de Janeiro: Ciência Moderna Ltda, 
2003.

IMONIANA, J. O. Auditoria de sistemas de informação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LYRA,  M.  R.  Segurança  e  auditoria  em  sistemas  e  informação. Rio  de  Janeiro: 
Ciência Moderna Ltda, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



CARUSO, C. A. A.; STEFFEN, F. D. Segurança em informática e de informações. 2. 
ed. São Paulo: Editora SENAC, 1999.

CASSARRO, A. C. Controles internos e segurança de sistemas: Prevenindo Fraudes 
e Tornando Auditáveis os Sistemas. São Paulo: Ltr, 1997. 

FONTES, E. L. G. Praticando a segurança da informação. Rio De Janeiro: Brasport, 
2008.

MORAES, A. F. Segurança em redes : fundamentos. São Paulo: Érica, 2010. 

SÊMOLA,  M.  Gestão  da  segurança  da  informação  :  uma  visão  executiva. Rio  de 
Janeiro (RJ): Elselvier, 2003.

STALLINGS, W. Criptografia e segurança de redes. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2008.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Tópicos Especiais II 6º 68

EMENTA

Tópico variável em computação segundo tendências atuais na área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Variável. A bibliografia deve ser definida de acordo com o tema a ser ministrado.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Variável. A bibliografia deve ser definida de acordo com o tema a ser ministrado.



DISCIPLINAS OPTATIVAS

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Educação Ambiental Optativa 34

EMENTA

Fundamentação teórica da Educação Ambiental. Formas de educação ambiental. 
Metodologia. Educação ambiental e reflorestamento. Interpretação ambiental. 
Ecoturismo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AGUIAR. L.M.S. Cerrado: ecologia e caracterização. Brasília: Embrapa, 2004.

DIAS,  R.  Gestão  ambiental:  responsabilidade  social  e  sustentabilidade.  2.  ed. São 
Paulo: Atlas, 2011. 

LOUREIRO, C.F.B. Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 4. ed. São 
Paulo: Cortez, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



BRAGA, A.R.S. et al. Cerrado: ecologia e flora. Brasília: Embrapa, 2008. vol 1. 

CUNHA,  S.B.  et  al.  Avaliação  e  pericia  Ambiental.  Rio  de  Janeiro:  Bertrand  Brasil, 
2006.

DIAS, G.F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 1993.

GUIMARÃES, M. A formação de  educadores ambientais. 2.  ed. Campinas: Papirus, 
2004.

GUIMARÃES, M. Caminhos da educação ambiental. Campinas: Papirus, 2006.

GUIMARÃES, M. Educação ambiental: no consenso um embate?. 5. ed. Campinas: Pa-
pirus, 2007.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Estatística Optativa 34

EMENTA

Distribuição de frequência. Medidas de tendência central. Variância. Função 
probabilidades. Distribuições: normal, binomial. Coeficiente de correlação linear. 
Coeficiente de Regressão. ANOVA. Teste de student.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FONSECA, J. S. da. Curso de estatística. São Paulo: Atlas, 1996. 

MOORE, D. S. A estatística básica e sua prática. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

FERREIRA, D.F. Estatística básica. 1. ed. Lavras: Ed. da UFLA, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



BUSSAB, W. O. Estatística básica. 4. ed. São Paulo: Atual, 1987.

COSTA, S. F. Introdução ilustrada à estatística. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1998.

LEVINE, D.M. Estatística: teoria e aplicações usando microsoft excel em português. Rio 
de Janeiro: LTC, 1998.

MONTGOMERY, D. C. Introdução ao controle estatístico da qualidade. 4. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2004.

MORETTIN, P. A. Introdução à estatística para ciências exatas. São Paulo: ATUAL, 
1981.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Geoprocessamento Optativa 34

EMENTA

Conceitos  e  fundamentos.  Sistemas  de  posicionamento  global.  Modelagem  digital  de 
terrenos. Noções do sensoriamento remoto: princípios físicos; princípios de fotogrametria 
e fotointerpretação; sistemas de sensoriamento remoto orbital e suas aplicações. 
Sistema de informação geográfica (SIG).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LIU, W.T.H. Aplicações de sensoriamento remoto. Campo Grande: UNIDERP, 2006. 

LOCH, C. Topografia contemporânea: planimetria. 3. ed. Florianópolis: UFSC, 2007.
 
MOREIRA, M.A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologia de 
aplicações. 3. ed. Viçosa: UFV, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GARCIA, G.J. Topografia aplicada as ciências agrárias. 4. ed. São Paulo: Nobel, 1984



CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Gerência de Projeto Optativa 34

EMENTA

Conceitos de gerência de projetos. Planejamento, execução, acompanhamento, controle 
e encerramento de um projeto de software. Documentação de software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARVALHO, M. M.;  RABECHINI, Jr. Fundamentos em gestão de projetos: 
construindo competências para gerenciar projetos. 3 ed. São Paulo SP: Atlas, 2011. 

HELDMAN, K. Gerência de projetos: fundamentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

MENDES, J. R. B. Gerenciamento de projetos: na visão de um gerente de projetos. Rio 
de Janeiro: Ciência Moderna, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



CASAROTTO  FILHO,  N.  Gerência  de  projetos/Engenharia  simultânea.  São  Paulo: 
Atlas, 2006. 

MARTINS,  J.  C.  C.;   RAMIREZ,  F.  Gerenciando  projetos de  desenvolvimento  de 
software com PMI, RUP e UML. 5. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2010. 

PHILLIPS,  J.  Gerência  de  projetos  de  tecnologia  da  informação.  Rio  de  Janeiro: 
Campus, 2003.

PROJECT  MANAGEMENT  INSTITUTE.  Pmbok  -  guia  do  conjunto  de  conhecimentos 
em  gerenciamento  de  projetos  – official  portuguese.  4.  ed.  PROJECT  MANAGEMENT, 
2009.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wes-
ley, 2007.

VIEIRA, M. F. Gerenciamento de projetos de tecnologia da informação. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007. 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS Optativa 34

EMENTA

Políticas linguísticas e educacionais para Surdos no Brasil. Concepções de linguagem, 
língua, língua sinalizada e abordagens de ensino dos Surdos. Estudo das identidades e 
cultura surdas.  Libras e língua portuguesa: contrastes e semelhanças. Novas 
tecnologias e educação de Surdos. Introdução à Libras.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Lei nº 10.436, de 24 
de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras pro-
vidências.

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto nº 5.296 de 
02 de dezembro de 2004.

Brasil.  Declaração  de  Salamanca  e  linha  de  ação  sobre  necessidades  educativas 
especiais. Brasília: Unesco, 1994.



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAPOVILLA, F.C. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue – língua de sinais brasi-
leira. São Paulo: Edusp, 2009. v. 1, 2.

QUADROS, R. M. Website pessoal. Disponível em: 
<http://www.ronice.cce.prof.ufsc.br/index.htm>.

Unesco. Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Disponível em: 
<http://www.unesco.pt/cgi-bin/cultura/docs/cul_do.php?idd=14>.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Marketing Optativa 34

EMENTA

Composto de Marketing. Planejamento   de   Marketing.   Segmentação   de   mercado. 
Comportamento do consumidor. Sistema de informações de Marketing e pesquisa  de 
Marketing. E-Marketing.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KOTLER,  P.; ARMSTRONG,  G.  Princípios  de  marketing.  7.  ed.  Rio  de  Janeiro:  LTC, 
1995.

KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento, implantação e contro-
le. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

MANZO, J. M. C.  Marketing: uma ferramenta para o  desenvolvimento. 12.  ed. Rio  de 
Janeiro: LTC, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



CARVALHO,  L. A.  V.  de.  Datamining:  a  mineração  de  dados  no  marketing,  medicina, 
economia, engenharia e administração. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2005. 

NICKELS, W.G.; WOOD, M. B. Marketing: relacionamentos, qualidade, valor. Rio de Ja-
neiro: LTC, 1999.

PRINGLE, H. Marketing social. São Paulo: Makron Books, 1999.

VIEIRA, E. I. Estratégias de marketing na internet. São Paulo: Prata, 2007. 

ZEPPELINI, M. Comunicação: visibilidade e captação de recursos para projetos sociais. 
São Paulo (SP): Zeppelini, 2011. 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Qualidade de Software Optativa 34

EMENTA

Fundamentação histórica e conceitual da qualidade de software. Modelos e normas de 
qualidade  de  software.  Métricas  de  software.  Técnicas  de  garantia  da  qualidade  de 
software.  Qualidade  e  definição  de  processo  de  software.  Modelos  de  qualidade  de 
processos (CMMI e MPS-BR).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COUTO, A. B. CMMI: integração dos modelos de capacitação e maturidade de sistemas. 
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.

KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. Qualidade de software. 2. ed. São Paulo: Novatec, 
2007.

PRESSMAN,  R.  Engenharia  de  software:  uma  abordagem  profissional.  7.  Ed.  Por 
Alegre: AMGH, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



PAULA FILHO, W. P. Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões. 2. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2003.

REZENDE,  D. A.  Engenharia  de  software  e  sistemas  de  informação.  3.  ed.  Rio  de 
Janeiro: Brasport, 2005. 

SCHACH, S. R. Engenharia de Software: os paradigmas clássico e orientado a objetos. 
7. Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 

SOFTEX.  MPS.BR  -  Melhoria  do  processo  de  software  brasileiro  –  guia  geral  Softex. 
2007. v. 1.2. 

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wes-
ley, 2007.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Relações Interpessoais Optativa 34

EMENTA

Estudo  das  relações  interpessoais,  numa  perspectiva  psico-social.  Grupos  informais. 
Processos  de  grupo:  cooperação,  competição,  coesão  e  conformismo.  Moral  e  clima 
organizacional.  Liderança.  Redes  de  comunicação.  Dinâmica  de  grupo.  Autoridade, 
responsabilidade  e  poder.  Estilos  de  administração.  Sistemas  de  administração. Teoria 
das  decisões.  Etapas  dos  subsistemas  de  Gestão  de  Pessoas. Tratar  os  conceitos  de 
etnias,  raça,  racialização,  identidade,  diversidade  e  diferença.  Compreender  os  grupos 
étnicos minoritários e processos de colonização e pós-colonização.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CHIAVENATO,  I.  Introdução  à  teoria  geral  da  administração.  7.  ed.  Rio  de  Janeiro: 
Elselvier, 2004.

ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. 11. ed. São Paulo: Person Prentice 
Hall, 2005.

D’ADESKY,  J.  Pluralismo  étnico  e  multiculturalismo:  racismos  e  anti-racismos  no 



Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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de Janeiro: LTC, 1999.
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de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
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MALPASS, L. F.; HOCUTT, M. O.; MARQUES, J. C. O comportamento humano. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Renes, 1970.

VERGARA, S. C. Gestão de pessoas. 10. Ed. São Paulo (SP): Atlas, 2011. 

WOORD,  T.  Comportamento  organizacional:  uma  perspectiva  brasileira.  2.  ed.  São 
Paulo: Atlas, 2007. 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Teste de Software Optativa 34

EMENTA

Inspeção de software. Princípios e técnicas de testes de software: teste de unidade; teste 
de integração; teste de regressão. Desenvolvimento orientado a testes. Automação dos 
testes.  Geração  de  casos  de  teste.  Teste  de  interfaces  humanas. Teste  de  aplicações 
para  a  web.  Ferramentas  de  testes.  Planos  de  testes.  Gerenciamento  do  processo  de 
testes. Registro e acompanhamento de problemas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DELAMARO, M. E.; MALDONADO, J. C.; JINO, M. Introdução ao teste de software. 
Rio de Janeiro: Elselvier, 2007. 

PRESSMAN, R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. Ed. Por Ale-
gre: AMGH, 2011.

RIOS, E.; FILHO, T. M. Teste de software. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



AMBLER,  S.  W.  Modelagem  ágil:  práticas  eficazes  para  a  programação  extrema  e  o 
processo unificado. Porto Alegre:Bookman, 2004.

TELES, V. M. Extreme programming. São Paulo: Novatec Editora, 2006.

REZENDE,  D. A.  Engenharia  de  software  e  sistemas  de  informação.  3.  ed.  Rio  de 
Janeiro: Brasport, 2005. 
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7. Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 
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ley, 2007.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Cálculo Optativa 68

EMENTA

Conjuntos numéricos e desigualdades. Funções: definições e aplicações. Limite e conti-
nuidade de funções. Derivada. Integral. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FLEMMING,  D.  M.;  GONÇALVES,  M.  B.  Cálculo A:  limite,  derivação,  integração.  São 
Paulo: Makron Books, 1992. (versão digital e impressa).
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LARSON, R.; EDWARDS, B. H. Cálculo com aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



CARAÇA, Bento de Jesus. Conceitos fundamentais da matemática. Lisboa: GRADI-
VA, 1998.

HOFFMANN, L. D. Cálculo: Um Curso Moderno e suas Aplicações. 2 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 1990. 

GONÇALVES, M. B. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais 
curvilíneas e de superfície. 2. Ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2007. 
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(RJ): LTC, 1982.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Governança de Tecnologia da Informa-
ção

Optativa 68

EMENTA

Conceitos e importância de Governança de TI. Decisões Estratégicas de TI. Arquétipos 
de TI para alocação de direitos decisórios. Mecanismos para implantar a Governança de 
TI. Tipos  de  governança. Associação  da  Estratégia,  da  Governança  e  o  Desempenho. 
Princípios de Liderança para governança de TI. Gestão de processos em negócios. Boas 
práticas no planejamento estratégico da TI. COBIT. Conceitos do ITIL. Gerenciamento de 
outsourcing. Modelos de sourcing. Gerenciamento de contratos, SLA e outsourcing.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA



FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. Implantando a Governança de TI. 1 ed. Rio de Ja-
neiro. Editora Brasport, 2008.

ROSSETTI, J. P.; ANDRADE, A. Governança Corporativa - Fundamentos, 
Desenvolvimento e Tendências. 5 ed. São Paulo. Editora Atlas, 2011. 

WEILL, P.; ROSS, J. W. Governança de TI: Tecnologia da Informação. Editora M. Bo-
oks, 2005. 
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Editora Cengage Learning, 2010.
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ministrando a empresa digital. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
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nança de TI: Arquitetura e Alinhamento entre Sistemas de Informação e o Negócio. 
Editora LTC, 2011.

ROSINI, A. M.& PALMISANO, A. Administração de Sistemas de Informação e a 
Gestão do Conhecimento. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

TURBAN,  E.;  RAINER,  JR.;  POTTER,  R.  E.  Introdução  a  sistemas  de  informação: 
uma abordagem gerencial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Gestão do Conhecimento Optativa 68

EMENTA

Gerenciamento do conhecimento: diferença entre dado, informação e conhecimento. Sis-
temas baseados em conhecimento. Aquisição do conhecimento. Sistemas de apoio à de-
cisão e Mineração de dados. Introdução a Data Warehouse e OLAP.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CASSARRO. A.  C.  Sistemas  de  informações  para  tomada  de  decisões.  4.  ed.  São 
Paulo: Cengage Learning, 2011.

ROSINI,  A.   M.&   PALMISANO,  A.  Administração   de   Sistemas   de   Informação   e   a 
Gestão do Conhecimento. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

TAN, P.; STEINBACH, M.; KUMAR, V. Introdução ao datamining: mineração de dados. 
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009.



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARVALHO. L. A. V. Datamining: a mineração de dados no marketing, medicina, econo-
mia, engenharia e administração. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.

COPPIN, B. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

DATE, C. J. Introdução a sistema de banco de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Ed. Cam-
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RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2004.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, H. Sistema de banco de dados. 5. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Inteligência Artificial Optativa 68

EMENTA

Introdução a Inteligência Artificial. Resolução de problemas. Conhecimento e raciocínio. 
Aprendizagem. Processamento de Linguagem Natural. Aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COPPIN, B. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2004.

TAN, P.; STEINBACH, M.; KUMAR, V. Introdução ao datamining: mineração de dados. 
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



CARVALHO. L. A. V. Datamining: a mineração de dados no marketing, medicina, econo-
mia, engenharia e administração. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.

CASSARRO. A.  C.  Sistemas  de  informações  para  tomada  de  decisões.  4.  ed.  São 
Paulo: Cengage Learning, 2011.

CORMEN, T. H.; et al. Algoritmos: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Cam-
pus, 2002.

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010.

GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de dados e algoritmos em java. 4. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2007.

MOORE, D. S. A estatística básica e sua prática. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Redes de Computadores II Optativa 68

EMENTA

Classes de Endereços IP. Gerenciamento  avançado  de  sistema  operacional. 
Configuração TCP/IP. Serviços de Rede. Redes Sem Fio. Configuração de Rede sem fio. 
Noções de Projeto de Redes. Cabeamento estruturado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BURGESS, M. Princípios de administração de redes e sistemas. Rio de Janeiro: Ed. 
LTC, 2006.

SOUSA, L. B. de. Redes de computadores: guia total. São Paulo: Érica, 2009.

FERREIRA, R. E. Linux: guia do administrador do sistema. São Paulo: Novatec, 
2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



HUNT, C. Linux: servidores de rede. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.

KUROSE, J. F.; ROSSA, K. W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem 
top-down. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.

PETERSON, L. L. DAVIE, B. S. Redes de computadores: uma abordagem de sistemas. 
3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

SOUSA, L. B. Redes de computadores: guia total. São Paulo: Érica, 2009. 

TANENBAUM, A. Redes de computadores. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

TEIXEIRA JÚNIOR, J. H.; SUARES, J. P.;  MOURA, J. A. B.; TEIXEIRA, S. Q. R. Redes 
de Computadores: Serviços, Administração e Segurança. São Paulo: Makron Books, 
1999. 

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Sistemas de Informação Geren-
cial

Optativa 68

EMENTA

Compreensão e análise de planejamento empresarial, bem como a relação Empresa e 
Sistemas.  Metodologias  de  desenvolvimento,  implementação,  projeção  e  avaliação  de 
sistemas  de  informação,  de  acordo  com  avanços  e  disponibilidades  contemporâneos, 
como condição de pronto e adequado atendimento às demandas do mercado, com vista 
a melhores níveis da competitividade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GORDON, S. R.; GORDON, J. R. Sistemas de informação gerencial: uma abordagem 
gerencial. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

REZENDE, D. A. Engenharia de software e sistemas de informação. 3. ed. Rio de Ja-
neiro: Brasport, 2005.

TURBAN, E.; RAINER, JR.; POTTER, R. E. Introdução a sistemas de informação: uma 
abordagem gerencial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MARQUES, A. S.; MARQUES, E. V. JOÃO, B. Sistemas de informação gerenciais: ad-
ministrando a empresa digital. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

REZENDE, D. A.; ABREU, A. F. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de in-
formação empresariais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

ROSINI,  A.   M.&   PALMISANO,  A.  Administração   de   Sistemas   de   Informação   e   a 
Gestão do Conhecimento. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

PHILLIPS, J. Gerência de projetos de tecnologia da informação: no caminho certo, do 
início ao fim. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

TURBAN, E.; RAINER, JR.; POTTER, R. E. Administração de tecnologia da informa-
ção: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: campus, 2005.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Sistemas Distribuídos Optativa 68

EMENTA

Conceitos fundamentais de sistemas distribuídos: características, aplicações e objetivos. 
Sistemas cliente/servidor e sistemas multi-camadas. Sistemas peer-to-peer. Definição de 
objetos distribuídos: interface x implementação; objetos remotos; chamadas de métodos 
remotos (RMI). Princípios e uso dos principais serviços de sistemas distribuídos: serviços 
de nomes; compartilhamento de documentos / recursos distribuídos. SOA – Arquiteturas 
Orientadas a Serviço. Web services. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COULOURIS, G. F.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas distribuídos: conceitos 
e projeto. 4. ed. São Paulo: Pearson Education, 2007.

DEITEL, H.M. Sistemas operacionais. 3. ed. São Paulo:  Pearson Prentice Hall, 2005.

TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 2. 
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall,  2010.

FLYNN, I. M. Introdução aos sistemas operacionais. São Paulo: Thomson, 2002. 

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de sistemas operacionais. 2. ed. Rio de Ja-
neiro: LTC. 2002. 

SHAY, W. A. Sistemas operacionais. São Paulo: Makron Books, 1996. 

TANENBAUM, A. S. Sistemas operacionais modernos. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2003.

CÓDIGO UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE CARGA HORÁRIA

Sistema Gerenciador de Banco de Da-
dos

Optativa 68

EMENTA

Sistemas de gerenciamento de Banco de Dados (SGBD): arquitetura e aspectos 
operacionais. Organização de dados e estruturas de armazenamento. Processamento e 
otimização de consultas. Gerenciamento de transações. Controle de concorrência. 
Recuperação de falhas. Segurança.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 
6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

MILANE, A. PostgreSQL: guia do programador. São Paulo: Novatec, 2009.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, H. Sistema de banco de dados. 5. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



DAMAS, L. SQL: structured query language. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

DATE, C. J. Introdução a sistema de banco de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Ed. 
Campus, 2004.

DUBOIS, P.;  HINZ, S.;  PEDERSEN, C. MySQL - Guia de Estudo para Certificação. Rio 
de Janeiro: Ciência Moderna, 2005. 
 
MANZANO, J. A. MySQL 5.0, interativo: guia básico de orientação e desenvolvimento. 
São Paulo: Érica, 2007.

STANEK, W. R. Microsoft SQL Server 2005: guia de bolso do administrador. 2005. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
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6- ESTRATÉGIAS DE ENSINO

A  preocupação  com  o  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem  é  refletida  no 

desenvolvimento  das  práticas  e  atividades  de  ensino,  dentro  e  fora  da  sala  de  aula.  O 

aluno  é  considerado  sujeito  desse  processo,  sendo  desafiado  e  motivado  a  buscar  e  a 

construir seu próprio conhecimento. 

A utilização de estratégias de ensino são planejadas em função dos objetivos de 

aprendizagem,  sendo  o  papel  dos  professores  fundamental,  pois  ao  estabelecer  fins  e 

meios no processo de ensino e de aprendizagem, utilizando-se de atividades integradoras 

como:  debates,  reflexões,  palestras  e  trabalho  em  grupo  possibilitam  a  execução  de 

atividades  educativas  que  contribuem  para  a  formação  dos  sujeitos  envolvidos  nesse 

processo. 

As estratégias de ensino constituem-se em instrumentos que permitem enriquecer 

a elaboração e execução dos planos de ensino. Referem-se aos meios utilizados pelos 

professores  na  articulação  do  processo  de  ensino,  de  acordo  com  cada  atividade  e  os 

resultados esperados. Neste contexto, a estratégia de ensino tende-se a desenvolver de 

forma dinâmica, a partir de variados instrumentos, tais como:



 utilização de estratégias vivenciais de situações reais de trabalho;

 atividades pedagógicas centradas na reflexão crítica e na construção do 

conhecimento;

 uso da sala de aula como ambiente de aprendizagem;

 uso de recursos e dinâmicas;

 utilização de recursos tecnológicos que facilitem a aprendizagem,

 utilização de seminários e aulas expositivas.

Além  disto,  a  instituição  disponibiliza  outros  meios  complementares  para  uma 

efetiva  aprendizagem  como  visitas  técnicas,  participação  em  congressos,  cursos  de 

extensão e monitorias, conforme demanda apresentada pelo curso. 

Quanto ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – entendidas 

como um conjunto de recursos tecnológicos que facilitam a informação e comunicação, 

no  caso  específico,  entre  professores  e  alunos,  o  TADS  utiliza  o  Moodle,  que  é  um 

sistema de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual.

O Moodle é utilizado para postar todas as informações das disciplinas, como plano 

de ensino, materiais das aulas, lista de atividades, correção das atividades e avaliações. 

Além  disso,  é  utilizado  o  fórum  para  discussão  aberta  entre  os  alunos  sobre  tópicos 

pertinentes  as  disciplinas,  com  isso  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  não  fica 

limitado a sala de aula em um horário pré-definido.

7- TRABALHO DE CURSO – TC –

O desenvolvimento de Trabalho de Curso, nos Cursos Superiores de Tecnologia é 

opcional,  conforme  Resolução  nº  03/2002,  mas  caso  seja  desenvolvido  poderá  ser  na 

forma de Monografia, Projeto, Análise de Casos, porém a carga horária utilizada para este 

fim  será  adicionada  ao  mínimo  de  horas  estabelecidas  no  Catálogo.  Mesmo  sendo 

opcional cabe a cada instituição regulamentar as normas e os procedimentos, definindo a 

obrigatoriedade  ou  não,  bem  como  a  carga  horária  do  TC,  as  quais  deverão  estar 

especificadas no PPC.  

Nesse  contexto,  pensando  em  oferecer  mais  oportunidades  para  o  aluno,  no 

sentido de aproximá-lo das mudanças do mercado de trabalho e, também, para que ele 

associe  as  experiências  adquiridas  ao  longo  do  curso  com  a  realidade  das  exigências 

mercantis; o curso de TADS tem o Trabalho de Curso como unidade curricular de caráter 

obrigatório,  correspondendo  a  um  total  de  100  horas.  Dessa  forma,  o  curso  estará, 



também, atendendo alguns dos princípios norteadores da Educação Profissional de Nível 

Tecnológico,  quais  sejam:  incentivar  a  produção  e  a  inovação  científico-tecnológica,  e 

suas respectivas aplicações no mundo do trabalho; e promover a capacidade de continuar 

aprendendo  e  de  acompanhar  as  mudanças  nas  condições  do  trabalho,  bem  como 

propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação.

O TC tem por objetivos: propiciar ao acadêmico a iniciação  à pesquisa científica, 

mediante  o  aprofundamento  de  estudos  em  áreas  de  seu  conhecimento  e  interesse; 

qualificar  o  acadêmico  na  elaboração  de  projetos  e  relatórios  de  natureza  científica; 

estimular a prática de estudos científicos, visando consolidar uma progressiva 

autonomia metodológica profissional e intelectual do acadêmico; ampliar os 

conhecimentos  teóricos  e  práticos,  proporcionados  ao  acadêmico  no  decorrer do curso, 

bem como, estimular a reflexão e a investigação científica.

O TC será constituído de: 

 Elaboração  de  uma  proposta  de  trabalho,  desenvolvida  a  partir  da  vivência 

adquirida nas disciplinas do curso, realizada no quarto período do curso. Essa 

proposta deverá ser acompanhada por um Orientador (coorientador, caso 

exista).

 Execução da proposta de trabalho, no quinto e sexto período, dentro da 

orientação ao trabalho de curso. O Trabalho de Curso deverá ser acompanhado 

por um Professor Orientador e a critério do orientador, um coorientador. 

     

Os trabalhos de curso podem ser desenvolvidos nas modalidades de monografia, 

artigo  científico  e  relatório  técnico  científico.  O  artigo  científico  deverá  ser  completo  e 

publicado  em  evento  científico  da  área  com  Qualis  ou  ser  publicado  em  periódicos  na 

área ou capítulo de livro na área ou na revista Baru do Instituto Federal Goiano – Câmpus 

Urutaí. 

 Vale ressaltar que esse processo será organizado e acompanhado pelo 

coordenador de TC, cuja função está explicitada no Regulamento dos Cursos Superiores 

do Instituto Federal Goiano (2011), assim como do professor orientador e do orientado, 

seguindo o calendário de TC no qual o aluno esteja inserido.

O  mecanismo  de  planejamento,  acompanhamento  e  avaliação  do  TC,  sob  a 

orientação do Coordenador de TC, é composto pelos seguintes itens:

a) Reuniões periódicas do(s) aluno(s) com o Professor Orientador, de acordo com 

o Plano de Trabalho, contabilizando presença;



b) Elaboração do TC;

c) Avaliação e defesa pública do TC perante uma banca examinadora.

O  TC  deverá  ser  entregue  ao  Coordenador  de  TC,  em  três/quatro  vias  com 

encadernação simples devidamente assinada pelo orientador (e coorientador, caso exista) 

e pelo orientando, com 30 dias de antecedência a data da defesa, para a posteriori, ser 

defendido  em  apresentação  perante  uma  banca  de  avaliação  composta  por  três/quatro 

docentes, inclusive o orientador, que tenham formação ou atuação profissional na área de 

desenvolvimento do TC com titulação mínima de especialista. 

O aluno somente poderá defender o TC caso tenha integralizado no mínimo 60% 

das disciplinas do curso.

A avaliação do TC será dividida em partes que observem os critérios da redação 

técnica e científica para a produção de documentos científicos em conformidade com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - a qualidade da 

apresentação, assim como o conhecimento do aluno no assunto apresentado.

O TC  deverá  ser  apresentado  por  todos  os  integrantes  do  grupo  (no  máximo  02 

alunos, exceto TC do tipo Relatório Técnico que é de no máximo 01 aluno), à uma banca 

examinadora, cujas atribuições estão especificadas no Regulamento do cursos de 

graduação.  A  apresentação  deverá  ter  duração  máxima  de  40  minutos,  média  de  20 

minutos, para cada integrante do grupo, quando em seguida, a banca examinadora terá, 

individualmente, 20 minutos para seus questionamentos. 

Ao término da defesa, em seção secreta, será atribuído ao aluno, pelos integrantes 

da banca, uma nota representada numericamente, com valores do intervalo de zero (0,0) 

até  dez  (10,0),  com  uma  casa  decimal,  sendo  também  lavrada  em  ata  de  defesa  de 

trabalho.   Para  ser  aprovado  no  TC,  o  aluno  deverá  ter  a  média  final  composta  pelas 

notas dos integrantes da banca examinadora, igual ou superior a 6,0 (seis) pontos. 

A composição de banca poderá considerar o Trabalho de Curso como “reprovado” 

o que implica que um novo projeto deve ser feito nos próximos semestres letivo. A banca 

poderá ainda “aprovar com restrições”, indicando que o aluno necessita fazer alterações 

e, após realizadas as alterações o aluno será considerado aprovado. Por último, a banca 

avaliadora poderá “aprovar” o aluno.

A  entrega  final  do  TC,  caso  o  aluno  seja  aprovado,  deverá  ser  entregue  na 

Secretaria do Curso Superior, de acordo com uma data fixada no calendário de TC. Caso 

seja Monografia, deverá ser entregue uma (1) via encadernada em capa dura e também 



em  CD.  Caso  seja Artigo  Científico  ou  Relatório  Técnico  deverá  ser  entregue  uma  via 

encadernada  e  também  em  CD. Todo  código  desenvolvido  deverá  ser  entregue  no  CD 

juntamente com um manual de instalação e utilização.

8- ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As Atividades  Complementares  estão  incluídas  no  Curso  Superior  de  Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sendo obrigatórias e destinadas à 

integralização  do  currículo,  perfazendo  um  total  de  85  horas/aula  que  deverão  ser 

cumpridas e devidamente certificadas, concomitantemente aos períodos do curso, 

realizadas dentro ou fora do IF Goiano – Câmpus Urutaí.

As  Atividades  Complementares  têm  a  finalidade  de  enriquecer  o  processo  de 

ensino e de aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 

profissional do discente, articular teoria e prática, colaborar para a elevação da qualidade 

profissional  dos  tecnólogos  e  incentivar  a  participação  do  IF  Goiano  Campus-Urutaí  no 

cenário técnico-científico.

As  atividades  complementares  podem  ser  cumpridas  em  atividades  promovidas 

pelo IF Goiano, por outras Instituições ou empresas, sejam estas públicas ou privadas. As 

atividades  serão  avaliadas  e  aprovadas  pela  coordenação  de  curso,  com  base  em 

documento  comprobatório  em  que  conste  obrigatoriamente  carga  horária  e  atividades 

desenvolvidas. 

Devido a diversidade de atividades possíveis, a coordenação de curso orientará os 

alunos no sentido de que a escolha das atividades possam fortalecer ainda mais a sua 

formação.   As atividades complementares estão divididas em 3 (três) categorias: Ensino, 

Pesquisa e Extensão.

Ensino:

a) Monitorias;

b) Grupos de estudos supervisionados por um docente;

c) Unidades Curriculares que não integram a matriz curricular do curso;

d) Elaboração de material didático com orientação de um docente;

e) Curso regular de língua estrangeira;

f) Estágio extracurricular.



Pesquisa:

a) Participação em projetos de pesquisa;

b) Apresentação de trabalhos em eventos científicos;

c) Trabalhos publicados em periódicos científicos;

d) Participação em evento científico.

Extensão:

a) Participação em eventos de extensão;

b) Participação em oficinas;

c) Participação em minicursos;

d) Apresentação de trabalhos em eventos de extensão; 

e) Organização de eventos acadêmicos, científicos, políticos, artísticos, e 

culturais, vinculados à instituição;

f)  Participação  como  voluntário  em  atividades  de  caráter  humanitário  e  social, 

programadas e organizadas pela instituição.

As atividades complementares realizadas serão contabilizadas em horas, 

considerando que sejam realizadas em, no mínimo, duas categorias de atividades 

(ensino, pesquisa e extensão).

A  validação  da  categoria  escolhida  pelo  discente  somente  ocorrerá  quando  o 

mesmo  cumprir,  no  mínimo,  30%  da  carga  horária  prevista  no  PPC,  para  a  atividade 

complementar.

As atividades complementares deverão ser desenvolvidas ao longo do curso, não 

podendo ser integralizadas em um único semestre letivo.

9- ESTÁGIO CURRICULAR

O estágio curricular supervisionado não é obrigatório no Curso Superior de 

Tecnologia  em Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas,  sendo  uma  atividade  opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória, e que obedece às mesmas especificações 

definidas para o estágio curricular obrigatório. A não obrigatoriedade do estágio na estru-

tura curricular do Curso permite que o estágio seja contado como Atividade Complemen-

tar, respeitadas as normas desta atividade.

O estágio curricular supervisionado, em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 

de setembro de 2008, é uma unidade curricular supervisionada desenvolvida no ambiente 



de trabalho, que visa à preparação do acadêmico para o trabalho por meio de 

treinamento prático, aprimoramento técnico, científico, cultural e formação humana. 

É uma atividade educativa supervisionada, que propicia ao aluno adquirir 

experiência profissional específica e que contribua, de forma eficaz, para a sua absorção 

pelo mercado de trabalho. Enquadram-se, nesta atividade, as experiências de 

convivência em ambiente de trabalho, o cumprimento de tarefas com prazos 

estabelecidos,  o  trabalho  em  ambiente  hierarquizado  e  com  componentes  cooperativos 

ou corporativistas. Desta forma, o aluno tem a oportunidade de aplicar seus 

conhecimentos  acadêmicos  em  situações  de  prática  profissional,  possibilitando-lhe  o 

exercício de atitudes em situações vivenciadas e a aquisição de uma visão crítica de sua 

área de atuação profissional. 

A  jornada  do  estagiário  deverá  constar  do  Termo  de  Compromisso  de  Estágio  e 

deverá ser compatível com as atividades escolares, respeitando os seguintes limites:

a) seis horas diárias e trinta horas semanais durante o período em que o aluno está 

cursando disciplinas teóricas em que estão programadas aulas presenciais;

b) oito horas diárias e quarenta horas semanais durante o período em que o aluno 

não está cursando disciplinas teóricas em que não estão programadas aulas presenciais, 

assim como nos períodos de férias escolares.

O estágio curricular será intermediado pela Gerência de Integração Escola-

Comunidade – GIEC – que assegurará as condições necessárias para a sua realização, 

acompanhamento e documentação.

10- PLANO DE INTEGRAÇÃO PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO 

A Instituição conta atualmente com bolsas de iniciação científica (Programa 

Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  –  PIBIC  –  e  Programa  Institucional  de 

Bolsas  de  Iniciação  em  Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação  -  PIBITI);  bolsas  do 

Programa de Educação Tutorial - PET para os alunos do Curso de Ciências Biológicas. A 

Instituição, ainda, mantém bolsas do Programa Institucional de Voluntariado. Em 2011, a 

Instituição foi contemplada com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência - PIBID, voltada para os cursos de Licenciaturas.

Como veículo de disseminação da pesquisa, extensão e ensino, a Instituição conta 

com a revista Baru de cunho científico multidisciplinar.  A revista contribui para o 

desenvolvimento da ciência e construção do conhecimento, envolvendo professores e os 



alunos nas diversas áreas de conhecimento. 

A  diretoria  de  pesquisa  estimula  a  presença  dos  orientadores  e  orientandos,  dos 

servidores  e  alunos  em  geral,  nos  eventos  científicos  que  realiza  para  assistirem  e 

apresentarem os resultados das pesquisas. Também incentiva a publicação dos trabalhos 

nos  diversos  periódicos,  tanto  na  Instituição  quanto  de  outras  instituições,  oferecendo 

transporte para participação de docentes e discentes em eventos científicos.

A  GIEC,  setor responsável  pela extensão  do  IF  Goiano  – câmpus Urutaí  oferece 

aos  diversos  segmentos  sociais  o  acesso  aos  saberes  construídos  e  produzidos  pelos 

campi, utilizando ações que proporcionem a democratização do acesso à informação. A 

fim de concretizar estas ações, promove eventos, cursos de extensão e a divulgação de 

estágios e empregos.

Dentre  os  eventos  que  o  campus  oferece,  destaca-se  a  Jornada  de  Iniciação 

Científica - JIC que ocorre uma vez por ano e tem como objetivo estimular a pesquisa e 

disseminar  os  resultados  dos  estudos  desenvolvidos  nos  programas  PIBIC,  PIBIT  e 

Programa Institucional Voluntariado, bem como de TC e outros trabalhos desenvolvidos 

em disciplinas.

O  câmpus  Urutaí  promove  palestras,  debates  e  seminários  temáticos  sobre  o 

preconceito e a discriminação racial presentes na sociedade brasileira, atos públicos de 

combate ao racismo, projetos educacionais que reconheçam e valorizem a cultura negra 

e indígena, inclusive com apresentações musicais e de dança. Além disso, na disciplina 

de Relações Interpessoais as relações étnico-raciais e indígenas fazem parte do 

ementário. Essas ações têm como objetivo de conscientizar o meio acadêmico bem como 

toda a população sobre os valores socioculturais e, dessa forma, interagir na formação de 

cidadãos  conscientes  e  capazes  de  enfrentar  as  desigualdades,  romper  as  armadilhas 

dos preconceitos, garantindo o espaço participativo e a conquista de direitos no combate 

às exclusões.

Ressalta-se  também  a  Semana  de  Informática  –  SEMINFO  que  é  um  evento 

promovido pela Gerência de Integração Escola-Comunidade e pelas Coordenações dos 

Cursos da área de Informática: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia  em  Gestão  da  Tecnologia  da  Informação,  Curso  Técnico  em  Redes  de 

Computadores e Curso Técnico em Informática. O evento tem como objetivo:

• Compartilhar os conhecimentos da área de Informática e de áreas do 

conhecimento onde mesma está inserida como atividade meio e/ou fim;

• Informar e atualizar os participantes por meio de uma programação técnica;



• Potencializar a formação acadêmica dos participantes;

• Contextualizar  os  participantes  com  o  que  há  de  mais  atual  em  termos  de 

tecnologia da informação;

• Promover a sustentabilidade, apoiados na ideia que a expansão e consumo de 

equipamentos de informática de modo desordenado gerará um impacto e 

prejuízos no meio ambiente que o cerca.

Além  disso,  a  sustentabilidade  deve  ser  tratada  como  um  grande  diferencial  na 

Computação,  pois  devemos  incentivar  o  progresso  tecnológico  para  que  ele  ocorra 

prevenindo eventuais danos ao meio ambiente e não de maneira corretiva. Sendo assim, 

a SEMINFO sempre chama a atenção dos participantes com temas ligados a 

sustentabilidade através de palestras sobre o tema e campanhas de doação de 

componentes tecnológicos para descarte adequado.

De  tal  modo,  evidencia-se  que  o  ensino  permeia  as  dimensões  da  pesquisa  e 

extensão,  estabelecendo  como  meta  a  utilização  de  novas  tecnologias  educacionais, 

discutindo e revendo o currículo sempre que necessário, adequando-o à 

contemporaneidade, como ferramenta interativa e contextualizada para a construção do 

conhecimento.

11- ATENDIMENTO AO DISCENTE

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas conta 

com atendimento ao discente em diversos setores. Na área da saúde o discente dispõe 

de atendimento Médico e Odontológico realizado por profissionais da área; e a partir do 2º 

semestre de 2010, o curso, também, passou a contar com um atendimento educativo a 

ser realizado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP, cujo objetivo é proporcionar aos 

docentes  e  discentes  subsídios,  informações  e  assessoramento  de  cunho  pedagógico; 

identificar  e  minimizar  as  causas  das  dificuldades  e  insatisfações  dos  discentes,  que 

ocasionam o trancamento de disciplinas, as faltas, o baixo rendimento escolar e a evasão; 

assessoramento pedagógico ao corpo docente e ao Núcleo Docente Estruturante – NDE 

– para a concepção, consolidação, avaliação e contínua atualização do PPC; e outros.

Quanto ao setor de esporte e lazer, o Instituto dispõe instalações que permitem ao 

aluno  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas 

desenvolver modalidades esportivas, seja internamente como também em participações 

esportivas de interação com outros esferas estudantis.



Destaca-se  que  os  professores  do  Curso,  exceto  um,  estão  sob  o  regime  de  40 

horas e com dedicação exclusiva o que permite um atendimento extraclasse aos alunos 

de  forma  intensa  e  particularizada. Além  desse  atendimento,  o  campus  oferece,  ainda, 

monitorias em diversas áreas de conhecimento.

Há também atividades de nivelamento/complementação/aprofundamento de 

conteúdos  curriculares,  como  Cursos  de  Extensão,  que  são  promovidos  em  horários 

diferentes aos das aulas ou em período de férias, cujo objetivo é atender aos alunos, os 

auxiliando a minimizar suas dificuldades específicas, teóricas ou mesmo práticas. 

As informações de cunho burocrático, tais como: frequência, notas, dependências 

em unidades curriculares podem ser encontradas na Secretaria de Ensino Superior.

11.2 - Da acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida – 
NAPNE

No câmpus Urutaí foi criado, em 2004, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas - NAPNE - pela Portaria nº 105 de 14/09/2004, com o objetivo 

de  promover  um  espaço  para  discussão  e  implantação  de  estratégias  que  garantam  o 

ingresso, acesso e permanência de alunos com necessidades específicas.

Com  a  criação  do  NAPNE,  que  faz  parte  de  um  programa  do  Governo  Federal 

denominado Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 

Específicas na Rede Federal de Educação Tecnológica - TECNEP - que visa a inserção 

das Instituições Federais de Educação Tecnológica no atendimento as Pessoas com de 

Necessidades Específicas. Este programa busca implantar políticas de atendimento aos 

alunos  com  necessidades  educacionais  específicas,  o  que  exige  uma  organização  dos 

serviços a serem desenvolvidos nas diferentes instâncias, inclusive na Instituição. 

Esse Núcleo articula pessoas e instituições com o objetivo de desenvolver ações 

de  implantação  e  implementação  do  Programa TECNEP  no  âmbito  interno,  envolvendo 

psicólogos,  pedagogos,  técnico-administrativos,  docentes,  discentes  e  pais.  Tem  como 

objetivo principal criar na Instituição a cultura da “educação para a convivência”, 

reconhecimento da diversidade e, principalmente, buscar a quebra das barreiras 

arquitetônicas, educacionais e atitudinais.

Os  membros  desse  núcleo  não  são  designados,  mas,  uma  vez  conscientes  da 

necessidade  e  importância  do  trabalho,  aderem-se  ao  grupo,  estabelecendo  assim  um 

trabalho contínuo de articulação interna e externa com vistas a programar efetivamente as 

ações. 



No  cenário  brasileiro,  ainda  temos  a  Lei  Federal  10.098/2000  que  versa  sobre  o 

atendimento  às  pessoas  com  deficiência  e  o  Decreto  Federal  5.296/2004  -  Decreto  de 

Acessibilidade  –  regulamenta  as  Lei  nº.  10.048/2000  e  estabelece  normas  gerais  e 

critérios  básicos  para  a Acessibilidade  às  Pessoas  com  Deficiência  ou  com  Mobilidade 

Reduzida.

Nesse  sentido,  no  que  se  refere  à  infraestrutura  específica,  o  câmpus  está  em 

processo de adaptação de suas estruturas físicas, instalou um elevador, está construindo 

rampas,  prevendo  a  aquisição  de  um  telefone  próprio  para  surdo,  enfim,  procurando 

garantir a acessibilidade aos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.

11.3- Diplomas e Certificados

Após integralizar todas as disciplinas e demais atividades previstas neste Projeto 

Pedagógico do Curso o estudante fará jus ao diploma de graduação como Tecnólogo em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

12- SERVIDORES

12.1 – Do Coordenador do curso

a) Nome: Júnio César de Lima

b) Titulação: Mestre em Ciências da Computação;

c) Formação Acadêmica: Graduado em Ciências da Computação

d) Experiência Profissional: desde 2005

e) Regime do Trabalho: 40 horas/Dedicação Exclusiva

12.2- Do Núcleo Docente Estruturante – NDE

O  NDE  do  Curso  de  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas  foi  constituído 

seguindo os princípios e atribuições estabelecidos na Resolução CONAES nº. 01/2010. O 

NDE constitui-se em um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação, avaliação e 

contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso.



Este Núcleo é composto pelo Coordenador do Curso e pelos professores listados a 

seguir. 

Integrantes do NDE Titulação

Allan Kardec Lopes Mestrando

Cristiane de Fátima dos Santos Cardoso Mestre

Fernando Barbosa Matos Doutor

Jorcivan Silva Ramos Mestrando

Júnio César de Lima (Coord.) Doutorando

Paulo Henrique Garcia Mansur Doutor

12.3- Dos professores do curso

Todo  corpo  docente  tem  formação  em  pós-graduação  conforme  estabelecido  no 

Art.  66  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  nº  9.394/1996.  Todos  os 

docentes possuem, pelo menos, 20 horas dedicadas as atividades extraclasse, àquelas 

realizadas  fora  da  sala  de  aula,  tais  como:  orientação  de  monitoria,  orientação  de 

trabalhos científico, projeto de iniciação científica, monografias, atendimento para 

orientação ao aluno, projetos de extensão, estudo, elaboração de avaliações e outras.

Docentes Titulação Regime de trabalho

Allan Kardec Lopes Mestrando 40 horas/Dedicação Exclusiva

Angelita Duarte da Silva Mestranda 40 horas/Dedicação Exclusiva

Claudio Humberto de Melo Mestre 40 horas/Dedicação Exclusiva

Cristiane de Fátima dos Santos 
Cardoso

Mestre 40 horas/Dedicação Exclusiva

Eduardo Silva Vasconcelos Mestre 40 horas/Dedicação Exclusiva

Eliane Fonseca Campos Mota Mestre 40 horas/Dedicação Exclusiva

Fernando Barbosa Matos Doutor 40 horas/Dedicação Exclusiva

Jorcivan Silva Ramos Especialista 40 horas/Dedicação Exclusiva

Juliana Cristina da Costa Fernan-
des

Doutora 40 horas/Dedicação Exclusiva



Julio César Ferreira Doutorando 40 horas/Dedicação Exclusiva

Júnio César de Lima Doutorando 40 horas/Dedicação Exclusiva

Jussana Maria Tavares Mestre 40 horas/Dedicação Exclusiva

Letícia de Tavares Faria Doutoranda 40 horas/Dedicação Exclusiva

Márcio Fernandes Doutor 40 horas/Dedicação Exclusiva

Mônica Sakuray Pais Doutoranda 40 horas/Dedicação Exclusiva

Patrícia Alexandre Miziara Teixeira Especialista 20 horas

Paulo Henrique Garcia Mansur Doutorando 40 horas/Dedicação Exclusiva

Rachel Lopes Carcute Especialista 40 horas/Dedicação Exclusiva

Ricardo Cirino de Lima Mestre 40 horas/Dedicação Exclusiva

Ricardo Gomes Assunção Mestre 40 horas/Dedicação Exclusiva

Rogério Carneiro Machado Doutorando 40 horas/Dedicação Exclusiva

Vanessa França Especialista 40 horas/Dedicação Exclusiva

Vívian Cirino de Lima Doutoranda 40 horas/Dedicação Exclusiva

12.2- Da Equipe Técnico-Administrativa

Técnico-Administrativa Titulação Função Área de Atuação

Cleide Aparecida da Silva Especialista Técnica em Informática
Gerência de Tecnologia da In-

formação

Daniel Bernardes Coelho Graduado Analista de Sistemas
Gerência de Tecnologia da In-

formação

Daniel de Jesus Marçal Especialista Letras Biblioteca

Ednalva Macedo Nunes Especialista Psicóloga Núcleo de Apoio Pedagógico

Eneides Tomaz Tosta Mora-
es

Graduada
Secretária do Ensino 

Superior
Secretaria do Ensino Superior

Indiara Cristina Pereira de 
Almeida Marra 

Graduada Pedagoga Núcleo de Apoio Pedagógico

Fernando Estrela Vaz Especialista
Gerente de Tecnologia 

da Informação
Gerência de Tecnologia da In-

formação



Joana Darc de Souza Especialista
Assistente Administrati-

vo

Assessoramento à Direção de 

Ensino

João Francisco Superior In-
completo

Assistente de laborató-
rio

Laboratório de Pesquisa

Luci Rodrigues Silva Graduada Assistente de Alunos
Gerência de Integração Esco-

la-Comunidade

Luciana Araújo Noleto Especialista
Assistente em adminis-

tração
Secretaria do Ensino Superior

Luciana Maria de Assis Silva Especialista
Assistente em adminis-

tração
Secretaria do Ensino Superior

Patrícia de Souza Torres 
França

Especialista Pedagoga Núcleo de Apoio Pedagógico

Paulo Sebastião Vaz Especialista Analista de Sistema
Gerência de Tecnologia da In-

formação

Tatiany Borges de Oliveira 
Fernandes

Graduada Auxiliar de biblioteca Biblioteca

Wênio Vieira
Técnico em 
Informática

Assistente em Adminis-
tração

Gerência de Tecnologia da In-
formação

13- AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

A  avaliação  dos  alunos  dar-se-á  de  forma  continuada,  onde  serão  priorizados 

instrumentos de avaliação estimuladores da autonomia na aprendizagem, que envolvam 

atividades  realizadas  individualmente  e  em  grupo  e  forneçam  indicadores  da  aplicação, 

no contexto profissional das competências adquiridas.

Serão utilizadas como instrumentos usuais de avaliação (testes, provas, trabalhos 

de pesquisa, dentre outros). Logicamente, dentro de um contexto de problematização e 

estímulo ao desenvolvimento da autonomia em aprender e continuar a aprender. 

O  rendimento  escolar  será  apurado  atendendo  os  dispositivos  do  Regulamento 

Geral dos cursos de graduação do Instituto Federal Goiano. 

A avaliação do rendimento escolar dar-se-á por meio da aplicação de, no 

mínimo, dois instrumentos de avaliação  preestabelecidos no plano de ensino. As  notas 

deverão  ser  expressas,  numa  escala  de  zero(0)  a  dez(10),  com  uma  casa decimal. 

Será  aprovado  na  unidade  curricular  o  aluno  que  obtiver  média  final  igual  ou superior 

6,0  pontos  e  frequência  mínima  de  75%  nas  aulas  ministradas.  Será  reprovado  na 

unidade  curricular  o  aluno  que  obtiver  média  final  inferior  a  3,0 pontos e/ou frequência 

inferior a 75% nas aulas ministradas.



Será submetido a uma avaliação final na unidade curricular  o aluno que possuir 

média final igual ou superior a 3,0 pontos e inferior a 6,0 pontos e frequência mínima de 

75% nas  aulas  ministradas.  A  avaliação  final  deverá  abranger  no  mínimo 75%  do 

conteúdo desenvolvido ao longo do semestre, previsto no plano de ensino.

A  média  geral  na  unidade  curricular  será  obtida  através  da  média  aritmética 

entre  a  média  final  e  a  avaliação  final.  O aluno que obtiver média geral igual ou 

superior a 6,0 pontos será considerado aprovado na unidade curricular.

Vale ressaltar que cabe ao docente atribuir notas de avaliação e é obrigatório o 

controle da frequência dos alunos, com registro no diário de classe. O aluno tem direito a 

vista da avaliação em sala de aula após sua correção. 

O  aluno  que  faltar  a  algum  procedimento  de  avaliação  deverá  requerer  junto  à 

Secretaria  de  Ensino  Superior  uma  segunda  chamada,  num  prazo  máximo  de  2  (dois) 

dias úteis, a contar da data de retorno às atividades acadêmicas.

  Os  pedidos  de  segunda  chamada deverão  ser acompanhados  de  justificativa e 

documentos  comprobatórios.  Vale  salientar  que  o  ato  de  requerer  não  garantirá  que  a 

solicitação  seja  atendida.  Outras  informações  sobre  a  segunda  chamada  constam  no 

Regulamento dos Cursos de Graduação do IF Goiano. 

O  aluno  do  curso,  ainda,  tem  o  direito  de  requerer  o  exame  de  proficiência 

podendo ter abreviado o tempo de duração de seu curso. O exame de proficiência poderá 

ser solicitado para a dispensa de disciplinas.

14- INFRAESTRUTURA DE APOIO AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CURSO

14.1. Auditórios

Auditório Principal
Equipado com projetor multimídia, computador, 
retroprojetor, sistema de som, quadro, ar condicionado.

Anfiteatro “Em construção”

Centro de Treinamento Equipado com projetor multimídia, computador, 
videocassete, TV, DVD, quadro e tela de projeção, ar 
condicionado.

14.2. Ambientes



 Salas  de  Aulas  -  são  03  com  quadro  negro  e/ou  branco  que  atendem  aos 

requisitos  de  dimensão  suficiente  para  atender  30  alunos  com  comodidade 

necessária à atividade proposta.

 Salas  de  Professores  -  são  12  salas  individuais  de  professores,  01  sala  de 

coordenação e 01 sala de reunião, equipadas com mesas individuais, 

computadores, armários, ar-condicionado/ventilador e acesso à Internet. O 

coordenador do curso e integrantes do NDE possuem gabinetes com 

computadores conectados à Internet.

 Área  de  esportes  e  Lazer  -  Campo  de  futebol  gramado  e  iluminado;  Campo 

Society  gramado  e  iluminado;  Quadra  Poliesportiva  coberta;  Quadra  de Tênis; 

Ginásio Poliesportivo Coberto com vestiários, palco, camarins e modernas 

dependências desportivas; Pista de Atletismo; Piscina Semi-Olímpica; Sauna e 

Academia completa.

 Equipamentos: são 6 data-shows,  2 notebook.

Os alunos possuem acesso a computadores conectados a internet, com a 

presença  de  um  monitor,  para  auxiliá-los.  Além  disto,  os  alunos  possuem  acesso  a 

computadores, ficando disponível constantemente, com reserva de horário, o Laboratório 

de Internet (localizado na Biblioteca) com 12 máquinas.

É  permitido,  também,  que  o  aluno  utilize  outros  laboratórios  do  câmpus,  com 

acesso  à  Internet,  desde  que  seja  efetuada  reserva  com  o  Coordenador  de  Curso.  No 

total, o câmpus tem a disposição dos alunos, 185 máquinas com acesso à internet. Sendo 

que os 100 computadores são exclusivos para as aulas do curso. Ressalta-se, ainda, que 

é disponibilizado aos alunos, a Rede sem Fio (wireless) em toda a Instituição, desde que 

os mesmos efetuem cadastro junto à Gerencia de TI.

Para  o  desenvolvimento/apresentação  de  seus  trabalhos  acadêmicos,  os  alunos 

têm disponíveis datashow disponibilizados junto à coordenação do curso.

14.3 Laboratórios especializados 

São 11 laboratórios especializados que atendem de forma satisfatória em 

quantidade  e  qualidade  aos  alunos  do  Curso  de  Gestão  da  Tecnologia  da  Informação, 

dispondo  de  equipamentos  e  utensílios  adequados  ao  desenvolvimento  de  diversas 

atividades, como:



LABORATÓRIO 01

15 máquinas

Sistema operacional: windows e linux (Ubuntu)

HD: 80 GB

Mémoria ram: 1 GB

Processador: Sempron 3000 1,60 GHZ

Leitora de DVD

LABORATÓRIO 02 (Laboratório de Manutenção)

12 Máquinas

Sistema operacional: linux (Ubuntu)

HD: 40 GB

Memória ram: 512 MB

Processador: celeron 2,40 GHZ

Leitora de CD

LABORATÓRIO 03 (Laboratório de Sistemas Operacionais)

15 Máquinas

Sistema operacional: linux (Ubuntu)

HD: 40 GB

Memória ram: 512 MB

Processador: celeron 2,40 GHZ

Leitora de CD

LABORATÓRIO 04 (Laboratório de Arquitetura e Redes – LARC I)

22 máquinas

Sistema operacional: linux (Ubuntu)

HD: 160 GB

Memória ram: 2 GB

Processador: AMD Phenon 8650 triple-core

Leitora de DVD

LABORATÓRIO 05

25 máquinas



Sistema operacional: windows e linux (Ubuntu)

HD: 320 GB

Memória ram: 2 GB

Processador: I5 3.2 GHZ

Leitora de DVD

LABORATÓRIO 06 (Laboratório de Arquitetura e Redes – LARC II)

22 máquinas

Sistema operacional: linux (Ubuntu)

HD: 160 GB

Memória: 1 GB

Processador: AMD Phenon 8650 triple-core

Leitora de DVD

LABORATÓRIO 07 

24 máquinas

Sistema operacional: linux (Ubuntu)

HD: 320 GB

Memória ram: 3 GB

Processador: Intel Core 2 Duo 2.93 GHZ

Leitora de DVD

Leitora de cartão

LABORATÓRIO 08

25 máquinas

Sistema operacional: linux (Ubuntu)

HD: 320 GB

Memória ram: 2 GB

Processador: Intel Core I5 3.2 GHZ

Leitora de DVD

LABORATÓRIO DA BIBLIOTECA

12 máquinas

Sistema operacional: linux (Ubuntu)



Memória ram: 02 GB

Processador: Pentium Dual Core 1,80 GHZ

Leitora de DVD

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM INFORMÁTICA

05 máquinas

Sistema operacional: linux (Ubuntu)

HD: 320 GB

Memória ram: 2 GB

Processador: Intel Core I5 3.2 GHZ

Leitora de DVD

Cada laboratório possui uma planilha onde os professores descrevem os 

problemas detectados nos computadores, em suas aulas. Os servidores da Gerência de 

Tecnologia da Informação, pelo menos uma vez por semana, fazem a manutenção dos 

laboratórios, considerando os registros feitos nas planilhas pelos docentes. Neste 

processo de manutenção, a Gerência de Tecnologia da Informação, caso necessário faz o 

upgrade das máquinas dos laboratórios ou a sua substituição.

Novos laboratórios são adquiridos levando em conta a abertura de novas turmas e 

curso e/ou depreciação dos laboratórios atuais. Quando novas turmas/cursos são abertos 

os coordenadores e docentes dos cursos da área de Informática se reúnem e discutem 

uma projeção de quantos laboratórios e equipamentos serão necessários para atender a 

demanda. As informações recolhidas são encaminhadas para a equipe gestora, 

coordenação de graduação e diretoria de ensino. Após esse processo o pedido é avaliado 

e encaminhado ao setor de compras para as devidas providências burocráticas.

As peças de computadores usadas como consumo, nos laboratórios de Redes e 

Manutenção, especialmente, são solicitadas no início de cada ano, onde um relatório de 

peças é passado para Diretoria de Ensino, de acordo com a demanda de cada 

professor/disciplina.

15- BIBLIOTECA

O acervo bibliográfico do câmpus Urutaí tem tido um considerável acréscimo tanto 

em títulos quanto em quantidade de volumes disponibilizados à comunidade acadêmica, 

fruto de uma política de atualização do acervo que permite uma contínua participação dos 



docentes na sugestão de atuais títulos, bem como dos discentes por meio de sugestões 

de títulos, encaminhadas à Coordenação de Curso.

A política de atualização e expansão do acervo da biblioteca do câmpus é 

composta por critérios  de  seleção  e aquisição  com o  objetivo  de  atender às  demandas 

informacionais do curso. A seleção do acervo compõe-se dos seguintes critérios: 

bibliografia básica e complementar da ementa curricular, título condizente com a proposta 

pedagógica dos cursos oferecidos, autoridade do autor e atualização do material. 

Vale  lembrar  que  a  escolha  de  livros,  periódicos  e  multimeios  é  realizada  pelo 

corpo docente, juntamente com o coordenador, considerando as especificidades do curso. 

A seleção quantitativa  das  obras  pertinentes da bibliografia básica  e complementar são 

baseada nos critérios estabelecidos nos instrumentos de avaliação do INEP/MEC.

A biblioteca encontra-se informatizada (Sistema Sophia) e todos os títulos 

encontram-se tombados junto ao patrimônio da Instituição, contando com um profissional 

da área (bibliotecária). O empréstimo domiciliar é um serviço para discentes, docentes e 

técnico-administrativo que permite a retirada de material bibliográfico por um período pré-

determinado. 

16- PLANO DE AVALIAÇÃO DO CURSO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas 

encontra-se  em  constante  processo  de  autoavaliação,  realizado  tanto  pela  avaliação 

institucional  quanto  pelo  próprio  corpo  docente  e  discente.  As  avaliações  têm  como 

resultado  o  levantamento  das  potencialidades  e  fragilidades  do  processo  educacional, 

para que ações possam ser tomadas, a fim de buscar melhorias para o curso. 

Em função das discussões entre a área pedagógica e os docentes que compõem o 

NDE  e  o  Colegiado  do  Curso,  e  também,  a  partir  das  avaliações  realizadas,  medidas 

foram implementadas para minimizar alguns dos problemas detectados no curso.

Ao colegiado de curso compete: acompanhar, monitorar e supervisionar as 

atividades do curso; assessorar a coordenação do curso nas decisões; apreciar propostas 

de  inserção,  alteração  e/ou  exclusão  de  componentes  curriculares;  nomear  comissões; 

normatizar o funcionamento do NDE, definindo suas atribuições e critérios de 

constituição. Este órgão, em geral, é constituído pelo coordenador de curso, três docentes 

e dois discentes (titular e suplente).

Ao NDE é cabe: contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 



curso; zelar pela integralização curricular entre as diferentes atividades de ensino 

constantes  no  currículo;  indicar  formas  de  incentivo  ao  desenvolvimento  de  linhas  de 

pesquisa e extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado 

de  trabalho  e  afinadas  com  as  políticas  públicas  relativas  à  área  de  conhecimento  do 

curso. O NDE é constituído por cinco docentes e o coordenador com atribuições conforme 

prevê o Regulamento de Graduação.

Ao Núcleo de Apoio Pedagógico compete o assessoramento pedagógico ao corpo 

docente  e  ao  Núcleo  Docente  Estruturante  –  NDE  –  para  a  concepção,  consolidação, 

avaliação e contínua atualização do PPC.

O Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí ciente da importância da avaliação do 

curso  na  medição  de  sua  eficácia  e  eficiência  estabelece  mecanismos  de  consulta  aos 

três segmentos envolvidos com o Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento  de  Sistemas:  corpo  docente,  corpo  discente  e  mundo  do  trabalho 

(através de visitas, reuniões e palestras).

Ao final de cada semestre o docente em reuniões de avaliação opina por meio de 

sugestões e críticas a respeito da infraestrutura disponível, do ambiente de trabalho e 

do apoio administrativo envolvido com o curso.

No  decorrer  do  semestre,  por  meio  de  formulário  “on  line”  o  aluno  avalia  os 

docentes, objetivando melhorias no processo de ensino e de aprendizagem. Além disso, 

ocorrem  reuniões  com  os  representantes  de  classe  e  o  Colegiado  do  Curso  para  a 

discussão  de  assuntos  pertinentes  às  condições  oferecidas  pela  Instituição,  a  fim  de 

aprimorar a qualidade do curso.

O Curso, assim como toda a Instituição também é avaliado pela Comissão Própria 

de  Avaliação  -  CPA  -  que  promove  a  cada  dois  anos,  uma  avaliação  com  todos  os 

segmentos  da  organização,  cumprindo  com  a  Lei  10.861/2004,  pretendendo  com  isso 

detectar os avanços e falhas organizacionais, o que contribui significativamente para uma 

melhoria construtiva da Instituição.

Dentro  desse  processo  de  avaliação  externa,  com  base  nos  instrumentos  do 

Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Superior  -  SINAES,  além  dos  dados 

apresentados pela CPA, ainda nos apoiamos nos resultados do Relatório de Avaliação 

do  Curso  para  o Ato  Regulatório  de  Reconhecimento  de  curso  pelo MEC e  no  Exame 

Nacional  de  Desempenho  de  Estudantes  para  promover  significativas  mudanças  na 

organização  curricular  do  Curso,  corpo  docente  e  infraestrutura  de  apoio  ao  pleno 

funcionamento do curso.



Os  resultados  desses  instrumentos  (Relatório  de  Reconhecimento  de  Curso  e 

ENADE) contribuíram para melhorar a qualidade do curso, uma vez que permitiu 

identificar  as  fragilidades  e  reforçar  as  potencialidades  do  curso.  A  partir  do  resultado 

deste  instrumento  os  professores  do  curso,  a  equipe  gestora  e  a  área  pedagógica 

apresentaram e solidificaram algumas ações, a fim de melhorar os índices, as quais estão 

registradas  em ATAS  e  em  documento  intitulado:  Relatório  da Auto-Avaliação  do  Curso 

Superior  de  Tecnologia  em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas  arquivado  junto  a 

Coordenação do Curso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto proposto é amparado na Legislação específica, para os Cursos 

Superiores de Tecnologia, e na dinâmica do mercado, que se encontra a cada dia mais 

competitivo  e  exigente.  O  tecnólogo  em Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas  é  um 

profissional com capacidade de analisar, projetar e desenvolver sistemas, possuindo uma 

formação específica na área de computação.

A  formação  superior  nesta  modalidade  forma  um  profissional  em  menor  tempo, 

com atividades práticas condizentes com a que ele enfrentará ao sair para o mundo do 

trabalho.

As linhas gerais bem como os eixos traçados no projeto visam sedimentar 

conhecimentos  que  contribuam  para  que  o  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem 

tenham êxito.
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