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1. INTRODUÇÃO 

Compreendido como o instrumento balizador do fazer universitário, o presente Projeto 

Pedagógico é resultado da construção coletiva e participativa dos seus atores: 

coordenadores, professores, alunos e seus colegiados. Neste, encontram-se expressas 

todas as ações e práticas pedagógicas que dão direção à gestão e que oferecem suporte 

às atividades educacionais previstas para a formação do tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas (CST em ADS) da Faculdade Estácio de Santo André. 
 
 

Partindo do entendimento de que todo projeto pedagógico é Político por natureza – por 

sua ação transformadora sobre o indivíduo (cidadão) e sobre o grupo ao qual pertence 

(comunidade) – este “deve estar sintonizado com a nova visão de mundo, expressa 

nesse novo paradigma de sociedade e de educação, garantindo formação global e crítica 

para todos os envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o exercício da 

cidadania, bem como sujeitos de transformação da realidade, com respostas para os 

grandes problemas contemporâneos” (FORGRAD, 2002). 

 
Dessa maneira, enquanto produto, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é também 

processo, pois se encontra em contínua construção, avaliação e revisão, na direção da 

consolidação de sua identidade acadêmica. Mudanças pedagógicas, para além de seguir 

Resoluções e Pareceres, são processuais, resultado da dinâmica dialógica entre a 

subjetividade e a objetividade. Assim, pretende-se aprimorá-lo continuamente, visando 

adequar o ensino ao contexto vigente. 

 
Em essência, pensar a construção de sua identidade implica a análise de sua trajetória 

histórica e das direções intencionais que são assumidas, levando-se em consideração 

sua vocação, contextualização e os valores incorporados do Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), que se desdobrarão em suas particularidades e singularidade. 

 
Configurando o cenário de inserção do CST em ADS, deve-se assinalar que o presente 

projeto pedagógico apresenta orientações filosóficas e pragmáticas alinhadas às 

condições que constituem sua estrutura e organização curricular, na direção de superar o 

antigo paradigma da simples transmissão de conhecimentos, contribuindo efetivamente 

para a formação acadêmica discente. 

 

2. HISTÓRICO DO CURSO 

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Estácio Santo André 

teve seu funcionamento autorizado pela Portaria nº 39, de 19 de janeiro de 2011, publicada 

no DOU em 20/01/2011, com 100 (cem) vagas anuais, após a visita in loco, cuja 
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avaliação atribuiu ao curso conceito 3 (três). Sua primeira turma teve início em 2011.2, 

conforme oferta de suas vagas, em regime semestral. 

3. PERFIL INSTITUCIONAL 

 Breve Histórico da IES 

A Faculdade Estácio de Santo André é uma Instituição Privada de Ensino Superior, com 

limite territorial de atuação no município de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua 

das Esmeraldas, 67, Bairro Jardim, Santo André; mantida pela IREP - SOCIEDADE DE 

ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA., sociedade empresarial limitada, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.608.755/0001-07, com sede e foro na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, nº 108, bairro 

Santo Amaro. 

 
 

A instituição iniciou suas atividades em 2004, credenciada pela Portaria MEC n.º 71, 
 

D.O.U. de 12/01/2004 e está no mercado há doze anos. Durante sua trajetória 

experimentou em sua cultura organizacional os preceitos pedagógicos de duas grandes 

Instituições de ensino: Centro Universitário Radial: no período de 2004 a 2007, e Estácio 

Participações: desde 2007 até o momento. Para melhor compreender a cultura e a 

identidade da Estácio Santo André cabe contextualizar a história do Centro Universitário 

Radial, atualmente Centro Universitário Estácio de São Paulo. 

 
 

O Centro Universitário Radial iniciou suas atividades em 1962, quando seu fundador 

iniciou suas atividades na área educacional com a oferta de cursos preparatórios e de 

especialização técnica na cidade de São Paulo. Em pouco mais de 10 anos, a IES 

aumentou sua abrangência, passando a oferecer novas modalidades de cursos técnicos 

em diversos pontos da Zona Sul da cidade de São Paulo, como os cursos de 

Contabilidade, Secretariado, Administração e Eletrônica. A instituição foi uma das 

pioneiras na implantação do curso técnico de Processamento de Dados.Em 1976 a Rede 

Radial começou a se formar e em 1977, com a abertura de mais uma unidade, a Rede 

Radial passou a contar com cinco mil alunos. 

 
 

A partir de 1989, a IES sentiu-se preparada para iniciar suas atividades com cursos 

superiores e iniciou esta etapa com o curso de Processamento de Dados, Administração 

com ênfase em Análise de Sistemas e Ciências Contábeis. 

 
 

Em 2001, a Radial credenciou-se como Centro de Educação Tecnológica, sendo uma 

das primeiras instituições particulares dessa natureza no Brasil. Passou, então, a oferecer 
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também os cursos de graduação tecnológica, consolidando sua trajetória de sucesso 

na Educação Profissional e dando início aos primeiros cursos de pós-graduação lato sensu. 

 

Em 2003, o Centro Universitário Radial incorporou a Unidade Curitiba resultado da 

aquisição da antiga Faculdade Pitágoras que, até então, era mantida pelo grupo 

Pitágoras-Apollo Internacional. Simultaneamente todas as unidades foram adequadas 

aos parâmetros de sustentabilidade e qualificação acadêmica para melhor atender às 

necessidades dos alunos e do mercado de trabalho. 

 

Em 2004 foram autorizados os primeiros cursos na, então, Faculdade de Tecnologia 

Radial de Santo André, que iniciaram suas turmas no 2º semestre de 2004. 

 

No ano de 2007, a Estácio Participações adquire em São Paulo o Centro Universitário 

Radial, com cerca de 10.000 alunos, com mais de 40 anos na educação paulista e 

paranaense, e as demais instituições mantidas pela IREP. Assim a atual Faculdade 

Estácio de Santo André, antiga Faculdade de Tecnologia Radial de Santo André, é 

incorporada ao Grupo Estácio. 

 
 

Hoje, a Estácio de Santo André oferece 05 cursos autorizados – Administração, Pedagogia 

e 02 Cursos Superiores de Tecnologia, autorizados com o conceito 4 – Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores, com conceito 3; e 04 cursos 

reconhecidos – CSTs Gestão em Recursos Humanos, Logística, Gestão Financeira e 

Comércio Exterior. 

 Missão 

Enriquecer vidas por meio da aprendizagem, oferecendo ensino 

superior de qualidade para o desenvolvimento humano e 

profissional, por meio de práticas pedagógicas que fortalecem a 

vocação, lapidam as competências para o mercado de trabalho e 

contemplam o cenário da inclusão, da interação e da inovação. 

 Articulação do PPC com o PDI e PPI 

No Plano de Desenvolvimento Institucional se consolidam as definições de missão, 

diretrizes e proposições políticas da IES e o Plano de Gestão evidenciando os princípios, 

os desafios a serem enfrentados e, definidos com base na análise situacional realizada e 

na visão dos diversos cenários possíveis, concentrando seu pensamento estratégico nos 

problemas, e não nos setores, e em políticas claramente direcionadas para a vida 

acadêmica em toda a sua amplitude. 
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Com esta perspectiva, a gestão pretende que a IES, em todos os seus setores, seja 

capaz de desenvolver seu projeto institucional através de um processo de planejamento 

contínuo e participativo, que seja culturalmente incorporado ao seu cotidiano, de maneira 

que possa articular e desenvolver o máximo de sua qualificação técnica, formal com o 

máximo de sua missão de instituição de educação superior, produzindo, difundindo e 

fazendo avançar as fronteiras do conhecimento universal, sem descuidar do avanço e 

transformação da realidade local, da coletividade da região. Portanto, todos os que 

integram a comunidade acadêmica devem participar desse processo de gestão que 

pretende ser inovador, integrador e participativo. 

 

No mesmo sentido, o Projeto Pedagógico da IES preconiza que os cursos oportunizem 

aos estudantes uma sólida formação, com a capacidade de análise e articulação de 

conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos sociais, aliadas a 

uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, 

favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para 

a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania. 

 

O Projeto Pedagógico Institucional tem como foco o perfil humano de um profissional com 

competência técnica e política, com pensamentos humanísticos e lógicos, capacitado para 

a compreensão dos principais temas, problemas, que o leve à análise e reflexão crítica 

da realidade social em que se insere. 

 
 

A base ética na formação do profissional adota valores de respeito ao ser humano, e 

cultiva a responsabilidade social, a justiça, a integridade, o respeito às leis e 

regulamentos, qualidades e princípios inerentes e indispensáveis à formação do cidadão.  

Nessa perspectiva existe um grau de articulação entre o PDI e o PPI para as políticas de 

ensino, pesquisa e extensão da IES. 

 
 

Na esteira deste pensamento, este Projeto Pedagógico expressa uma proposta curricular 

que aponta para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, configurando -se 

como um processo educacional único e integrado, garantindo, assim, a formação de um 

sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir na sociedade 

em prol da transformação da realidade. 
 

4. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS - ADS 

 Concepção do Curso 
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Os avanços da ciência e da tecnologia possibilitaram a redução de custos de 

infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) permitindo que novos 

segmentos, em diferentes áreas de conhecimento, pudessem se beneficiar com a 

utilização destas tecnologias aliadas a eficientes modelos de gestão, fazendo da 

informação um ativo estratégico da empresa. 

 

Torna-se difícil identificar uma área que ainda não tenha investido em TIC e se 

beneficiado com as facilidades trazidas pela informação tratada online e disponível sob 

demanda. 

 
 

O uso de sistemas de computação é essencial para empresas de todos os setores, mas a 

função de desenvolvimento dos programas é a parte da atividade que pode ser 

terceirizada permitindo que as fábricas de software cresçam em termos de contratação 

de pessoal (EXAME, 2007). 

 

Segundo estudos, o Mercado Brasileiro de Software e Serviços 2017, produzido pela 

Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) em parceria com a IDC 

(International Data Corporation), indica que o mercado brasileiro de Tecnologia da 

Informação, incluindo hardware, software, serviços e exportações de TI, movimentou 39,6 

bilhões de dólares em 2016, representando 2,1% do PIB brasileiro e 1,9% do total de 

investimentos de TI no mundo, um resultado inferior às participações apontadas no ano de 

2015. No mundo, os investimentos neste setor cresceram 2% e somaram US$ 2,03 trilhões 

em 2016. 

 

Já no ranking de investimento no setor de TI na América Latina, o país se manteve em 1º 

lugar, com 36,5% dos investimentos, somando US$ 38,5 bilhões, seguido por México 

(22,9%) e Colômbia (10,2%). Ao todo, a região latino-americana soma US$ 105,3 bilhões. 

 
A Associação Brasileira de Software, também nos diz que o mercado brasileiro de Tecnologia 

da Informação, incluindo hardware, software, serviços e exportações de TI, movimentou 39,6 

bilhões de dólares em 2016, representando 2,1% do PIB brasileiro e 1,9% do total de 

investimentos de TI no mundo, um resultado sensivelmente inferior às participações 

apontadas no ano anterior. Considerando-se apenas o mercado interno, sem considerar a 

exportação da ordem de 1,1 bilhão de dólares, o mercado total de TI foi da ordem de 38,5 

bilhões de dólares. Deste valor, 8,475 bilhões vieram do mercado de software e 10,227 

bilhões do mercado de serviços, sendo que a soma destes dois segmentos representou 

48,5% do mercado total de TI, consolidando a tendência de passagem do país para o grupo 

de economias com maior grau de maturidade no mundo, que privilegiam o desenvolvimento 
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de soluções e sistemas. 

O estudo apontou para cerca de 15.700 empresas dedicadas ao desenvolvimento, produção, 

distribuição de software e de prestação de serviços no mercado nacional, sendo 

que aproximadamente 59,5% delas possui atividade principal voltada para o 

desenvolvimento e produção de software ou a prestação de serviços. Considerando-se 

apenas as 4.872 empresas que atuam no desenvolvimento e produção de software, cerca 

de 95% podem ser classificadas como micro e pequenas empresas, segundo a análise 

realizada pelo critério de número de funcionários (até 99 funcionários). Praticamente 51% do 

mercado usuário é composto por empresas dos setores de Serviços, Telecom e Finanças, 

seguidos por Indústria e Comércio. A vertical de Governo continuou no 5º lugar, perdendo 

destaque no conjunto dos usuários do setor. Já em termos de crescimento, Serviços e 

Telecom foram os setores que apresentaram o maior aumento nos investimentos em TI no 

ano de 2016. 

 

Alinhadas a estas novas demandas do mercado, as fábricas de software buscam 

profissionais qualificados na construção software baseado no paradigma de orientação a 

objetos, nos componentes de software, nas soluções voltadas para a área Digital, 

telefonia móvel, sistema inteligentes, entre outras. 

 
O mercado necessita de profissionais com competências para refletir, analisar e discernir 

sobre os problemas das corporações, como também contribuir com soluções criativas. O 

profissional precisa saber aprender e desenvolver a autonomia para o autoaprendizado. 

Trata-se, então, de um profissional com perfil polivalente, proativo e empreendedor. O 

mercado de trabalho exige dele a capacidade de resolver problemas, de tomar decisões, 

de trabalhar em equipe, de intervir no processo de trabalho, de se auto-organizar e 

enfrentar situações, sob constantes mudanças. 

 
No entender da ABES, um dos pontos críticos para o software feito no Brasil aumentar a 

sua participação mundial é a necessidade de melhorar a segurança dos compradores. Em 

2016, a ABES desenvolveu o certificado “Código Auditado”, baseado na tecnologia Fortify, 

por 11 anos seguidos líder no Gartner, que identifica vulnerabilidades introduzidas, não 

intencionalmente, no Código Fonte das aplicações. Esse certificado visa aumentar a 

segurança dos compradores de softwares feitos no Brasil, e ao mesmo tempo garantir a 

Propriedade Intelectual do desenvolvedor do software. 

 
 

Dados da Brasscom mostram que o setor emprega atualmente 1,3 milhão de 

profissionais. Até 2020, o segmento precisará de 750 mil novos trabalhadores para 

alcançar a meta de elevar sua participação do PIB de 4,5 para 6,5%. Projeções da 

Brasscom também indicam que 78 mil novos profissionais serão demandados nos oito 
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principais mercados de TI no Brasil, mas apenas 33 mil estudantes concluirão os cursos 

superiores da área nesses estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Paraná, 

Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul), resultando em uma falta de 45 

mil profissionais. 

 

Considerando a importância da cidade de Santo André e região na produção e 

fornecimento de recursos e infraestrutura de TI no cenário Brasileiro, sobretudo sistemas, 

observa-se uma grande demanda atual e futura por egressos do curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas nesta região. 

 

A concepção do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas está alinhada a essas 

novas demandas da sociedade, do desenvolvimento da área de Computação e 

Informática, das organizações e do mercado de trabalho, abordando: conteúdo técnico- 

científico para desenvolvimento de sistemas; metodologias  e técnicas  para 

desenvolvimento e gestão de projetos de software; modelos associados ao uso destas 

novas tecnologias da informação e ferramentas que representem o estado da arte na 

área; técnicas e ferramentas de desenvolvimento para aplicações  WEB, entre outros 

tópicos importantes para formação do profissional de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. Além disso, visa preparar o profissional para a educação continuada e para o 

processo de formação permanente. 

 
O Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, concebido pelo Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), se constitui em um espaço fundamental para formação de 

profissionais do setor de análise e desenvolvimento de software de forma a suprir as 

lacunas da formação de profissionais no Brasil. 

 
A questão da sustentabilidade tem se tornado tema relevante na área de Tecnologia da 

Informação, através de estudos, pesquisas e experiências que possam contribuir para 

uma atuação profissional consciente dos impactos da TI ao meio ambiente e de formas 

para evitá-los ou minimizá-los. 

 
A expansão da internet e a crescente digitalização dos negócios geraram em nosso 

planeta: crescimento significativo no número de servidores, necessidade de mais 

recursos de memória, vídeo e processador, aumento nas aplicações via rede, 

ineficiências da aplicação, como algoritmos sub-otimizados e uso ineficiente de recursos 

compartilhados causando contenção, aumento substancial no consumo médio de energia 

elétrica e grande produção de CO2. 

 
Um dos principais motores da inovação no mundo da tecnologia da informação 

atualmente é a revolução verde (TI Verde ou Computação Verde). E a questão não se 
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encerra apenas nos custos com armazenamento, processamento e geração de CO2. 

“Precisamos aprender a usar melhor os computadores", diz Nicholas Carr (CARR, 2004). 

O autor afirma que a tendência de acessarmos cada vez mais programas e serviços 

pela web pode vir a dispensar a necessidade de uma máquina potente em cada mesa. Os 

computadores ligados à rede poderiam ser mais simples e todo o trabalho de computação 

aconteceria remotamente, em data centers de grandes empresas mundiais. 

 

Até o ponto em que estes modelos propostos atualmente, denominados de cloud 

computing ou "computação nas nuvens", consolidam organizações, o consumo tem o  

 

potencial de ser notadamente reduzido, conforme os data centers em escala na Internet, 

nos quais serviços são hospedados e podem fazer uso eficiente de recursos 

compartilhados (servidores, armazenamento, mecanismos de resfriamento e assim por 

diante). 

 
Todas essas constatações nos levam a perceber que não se trata apenas de tornar os 

computadores mais eficientes, a TI necessita ser mais eficiente e os profissionais que a 

desenvolvem e que nela atuam necessitam desenvolver a consciência da sustentabilidade 

e promovê-la diariamente em sua atuação. 

 
Empresas relevantes no cenário mundial vêm desenvolvendo ações voltadas para a TI 

Verde, com estudos sobre impactos na redução do consumo de energia, da produção de 

CO2 e de emissões tóxicas, com utilização de fontes de energia mais eficientes. 

 
Apesar desse movimento das empresas em nível mundial, a formação dos profissionais 

de TI no Brasil ainda não considera com a importância necessária, essas questões de 

grande relevância para o desenvolvimento de um ecossistema de TI sustentável e que 

contribua para a sustentabilidade de nosso planeta. 

 
Com foco na formação de um profissional ético, consciente dos impactos de sua atuação 

e comprometido com o bem-es ta r  social, o currículo do Curso Superior de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas prevê a abordagem da TI Verde de forma 

transversal, contribuindo para o desenvolvimento da visão de sustentabilidade no perfil do 

egresso. 

 
O objetivo principal dessa abordagem é inicialmente, sensibilizar os estudantes para os 

impactos do ecossistema de TI em nosso ambiente e, posteriormente, aprofundar o 

debate sobre as questões que envolvem sua ação profissional crítica na redução desses 

impactos e na geração de soluções para diferentes ambientes de TI, de forma que 

possam ter uma constante atuação com foco na sustentabilidade regional e global. 
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Por entender que uma única disciplina não pode abarcar essa formação, a abordagem 

transversal da TI Verde no curso será realizada através de: textos e temas discutidos em 

várias disciplinas, dependendo do seu escopo; atividades estruturadas; atividades 

complementares, entre outras. 

 

Desta forma, além da preocupação com a formação técnico-científica, em sua 

concepção, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas também objetiva 

desenvolver em seus egressos: o respeito aos princípios éticos e legais da área de 

computação, ao meio ambiente e às condições de trabalho dos usuários de informática; 

bem como a consciência de seu papel social, como agente de acesso, disseminação e 

inovação do conhecimento na área. 

 CONTEXTO EDUCACIONAL 

Objetivando caracterizar o município e contextualizar a IES, destaca-se abaixo: 
 

5.1 - Dados Gerais do município de Santo André; 
 

5.2 - Perfil sociocultural dos alunos; 
 

5.3 - Mercado de trabalho. 
 

5. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ 

Santo André é um município da Região do Grande ABC, na Região Metropolitana de São 

Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Sua população estimada em 2009 era de 

673.396 mil habitantes. Ocupa uma área de 175 km², o que resulta numa densidade 

demográfica de 3 816,52 hab./km2. Em 2011, estudos do IBGE revelaram que Santo 

André atingiu a população de 676.407 habitantes com 239.634 domicílios e com um PIB 

de R$15,20 bilhões, foi considerada a melhor cidade para se investir com 53.930 

empresas atingiu US$ 669,69 milhões em exportações e US$ 662,56 milhões em 

importações gera 193.991 de empregos formais. 



PROJETO PEDAGÓGICO DO CST ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

15

 

 

 

 
Figure 1: vista Panorâmica da cidade de Santo André em 2012 

 
Os principais eixos viários são a Avenida dos Estados, a Avenida Industrial, a Avenida 

Pereira Barreto, o Anel Viário Metropolitano e a Estrada de Ferro Santos - Jundiaí, 

formando um centro regional que atende ao Grande ABC e parte das zonas Leste e 

Sudeste da capital paulista. 

 
O Rodoanel, uma das maiores obras de logística já realizada na Região Metropolitana de 

São Paulo passa por Santo André, o que permite chegar mais rápido ao interior, ao litoral 

e aos principais aeroportos do Estado. Com a inauguração da extensão da Linha 2 do 

 

Metrô ocorrida em 2010, o centro de Santo André está a 15 minutos da rede de 

metropolitana de Metrô. 

 
Santo André não tem bairros sancionados por lei, o mapa utilizado pelos órgãos públicos 

contempla 117 áreas censitárias que correspondem a 88 bairros na área urbana e 29 na 

área de mananciais. Ainda não existem informações sobre a história dos Bairros. No 

município, 98% da água distribuída à população são tratados. Existem 32 reservatórios 

com capacidade de abastecimento de 102.900 m3. Além de distribuir água com 

qualidade, o município também coleta 96% do esgoto gerado. 
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Figure 2: Região do Grande ABC Paulista 

Santo André possui uma excelente infraestrutura de saúde à população. Conta com dois 

hospitais municipais (CHM e Hospital da Mulher), o Hospital Estadual Mário Covas, além de 

33 Unidades Básicas de Saúde e uma ampla rede de Pronto-Atendimentos. 

 

A maior parte da população está na faixa dos 20 aos 40 anos. A População Economicamente 

Ativa (PEA) da cidade é de 371.321 habitantes. Deste total, 193.991 estavam formalmente 

empregados em 1º de janeiro de 2011, com uma renda média mensal de R$ 1.720,00 (R$ de 

dezembro de 2010), segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

A renda per capita anual verificada no município em 2008 foi de R$ 22.638,00, em valores 

atualizados pelo IPCA do IBGE de dezembro de 2010, superior à nacional de R$ 19.016,00. 

O município possui 60% de sua população em plena idade produtiva. São 406.887 habitantes 

com idade entre 20 e 59 anos. 

 

A qualidade de vida em santo André constitui um dos fatores mais destacados pela sua 

população. Este fator tem impulsionado a expansão imobiliária no município em ritmo 

maior que nas cidades vizinhas, inclusive a capital. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado pela PNUD e composto por 

indicadores da educação (IDH-E), longevidade (IDH-L) e renda (IDHR), é considerado alto: 

0,835 em uma escala de 0 a 1. Com isso o município ocupa o 24º lugar no ranking dos 645 

municípios paulistas. 

 

O índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), calculado a partir de indicadores de 

riqueza, escolaridade e longevidade, coloca a cidade em destaque no grupo I, caracterizado 

por um elevado nível de riqueza, escolaridade e longevidade. 



PROJETO PEDAGÓGICO DO CST ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

17

 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) têm como objetivo 

promover o desenvolvimento econômico da cidade de Santo André de maneira 

sustentável. Para atingir essa meta, a pasta vem adotando uma série de ações de 

fortalecimento das empresas, incentivando a vinda de novos empreendimentos e gerando 

informações socioeconômicas para balizar as decisões dos gestores públicos e privados. 

 

Santo André possui uma economia madura, moderna e diversificada, abrigando um 

importante polo produtivo industrial, comercial e de serviços. A chegada do trecho sul do 

Rodoanel em 2010, o aumento da produção do setor petroquímico e de gás derivado dos 

investimentos no pré-sal, programados até 2020, e as ações proativas da Prefeitura junto 

ao Governo do Estado para a implantação de um Parque Tecnológico colocam Santo 

André como a bola da vez para receber investimentos e aumentar a produção do seu 

polo petroquímico, atrai novas empresas do setor  de logística e desenvolver novas 

tecnologias fomentando o desenvolvimento da indústria do conhecimento. 

 

A Logística em Santo André é privilegiada devido à proximidade das principais rodovias 

estaduais e federais e entre duas das principais rodovias que dão acesso ao Porto de 

Santos e São Sebastião: a Via Anchieta e a Rodovia dos Imigrantes; e proximidade dos 

portos de Santos e de São Sebastião, bem como dos aeroportos de Congonhas e  

 

Cumbica, coloca Santo André numa posição estratégica para as ações de logística das 

empresas que necessitam de recebimento e escoamento rápido de mercadorias. Esse 

fato vem atender plenamente uma das principais preocupações das empresas na 

atualidade: os altos custos operacionais que podem reduzir a rentabilidade econômica. 

 

Além da forte presença do setor químico/petroquímico na indústria, os setores de 

borracha, material de transporte, metalurgia e bens de capital têm participações 
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importantes na economia. 

O setor de metalurgia da cidade irá se expandir fortemente nos próximos anos. Somente 

a empresa Paranapanema irá investir R$ 72,0 milhões na ampliação da sua capacidade 

produtiva para a fabricação de tubos de cobre e, ainda, pretende investir mais R$142,0 

milhões na ampliação de 28 mil para 55 mil toneladas/ ano na fabricação de laminados. 

Serão, portanto, 214,0 milhões de investimentos na unidade localizada em Santo André, 

o que irá representar cerca de um terço do total de investimentos programados pela 

companhia entre 2011 e 2013. O setor de metalurgia arrecadou, em 2010, R$ 44,7 

milhões de IPI, 24,4% de toda arrecadação de IPI da indústria de transformação da 

cidade. Pelos últimos dados disponíveis da arrecadação do ICMS, o setor de metalurgia 

de Santo André recolheu aos cofres estaduais R$ 68,6 milhões no ano de 2008, valor que 

representou 14,7% do total da arrecadação da indústria de transformação da cidade. 

Considerando-se a efetivação dos investimentos já referidos, o setor de metalurgia se 

expandirá muito nos próximos anos e muito contribuirá para a geração de mais riqueza 

para o município juntamente com o setor petroquímico. 

 

O comércio desempenha papel importante na economia do município. São 19.573 

estabelecimentos comercias dos mais variados ramos e portes, incluindo grandes redes 

de hipermercados, lojas de departamentos e quatro shoppings centers (incluindo um 

especializado em veículos), os quais proporcionam aos consumidores ampla diversidade 

de produtos. Grandes redes de comércio varejista escolheram Santo André para ampliar 

seus negócios. É o caso da Telha Norte, C&C - Casa e Construção, Dicico, Atacadão 

Assai, Roldão, Rede Carrefour, Rede Extra, Wal-Mart, Sam´s Club, Rede Dia e Coop, 

entre outras. Esta evolução do comércio pode ser observada em todas as regiões da 

cidade. A área central é um dos mais importantes e tradicionais polos de comércio do 

Grande ABC, frequentada por moradores dos vários municípios vizinhos, inclusive da 

capital. 

 

A prestação de serviços em Santo André encontra-se em franca expansão. Nos últimos 

dez anos os serviços mais que dobraram o seu faturamento, em termos reais, ampliando 

de R$ 2,7 bilhões em 1999 para R$ 6,4 bilhões em 2010. São 32.108 estabelecimentos 

voltados para serviços em 2010, com forte presença de segmentos de alto valor 

agregado, como os serviços produtivos e distributivos ligados diretamente à produção de 

bens da indústria. Há também os serviços sociais ligados ao atendimento à coletividade, 

como educação, saúde e administração pública, além dos serviços pessoais. O setor de 

serviços, que representava 52% do PIB do município em 1999, em 2008 representou 

57% do PIB. 
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Um total de 113 empresas de Santo André exportou em 2010. Aproximadamente 50% 

das exportações têm como destino os Estados Unidos e a Argentina. Em 2010, as 

exportações alcançaram US$ 669,6 milhões e as importações somaram US$ 662,5 

milhões. Entre 2000 e 2010 o fluxo de exportação aumentou 125,6% e as importações 

cresceram 69%. 

 

As ações desenvolvidas pelo Departamento de Relações Internacionais da Prefeitura têm 

auxiliado micros e pequenas empresas no acesso aos mercados externos. O 

departamento realiza palestras, cursos, visitas técnicas e coordena feiras e eventos 

internacionais. Santo André possui 5.030 vagas em escolas técnicas e 60% deste total 

destina-se à formação de mão de obra qualificada para o setor produtivo. Destacam-se 

os cursos de desenho de construção civil, edificações, técnico em eletroeletrônica, técnico 

em eletrônica, em mecânica, em mecatrônica, em informática, em logística, em web, 

além de técnico em meio ambiente com ênfase em saneamento ambiental. 

 
 

O grande diferencial competitivo para as empresas é a oferta de mão de obra qualificada. 

A procura por profissionais especializados é constante e nesse aspecto Santo André sai 

na frente. Afinal a modernização nacional, incluindo obras de construção de portos,  

 

aeroportos, estradas, usinas hidrelétricas e redes de transmissão elétrica, certamente irá 

ampliar a demanda por bons profissionais. Para atender a este mercado são oferecidos 

no município 27 cursos técnicos, com destaque para três escolas públicas de ensino 

técnico profissionalizante, as quais apresentaram 26.777 alunos e 443 professores. Estes 

números praticamente dobraram nos últimos 14 anos. No ensino médio há 55 escolas 

estaduais e 43 particulares, com 22.281 e 9.211 alunos matriculados respectivamente. 

 
 

Os resultados obtidos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) na cidade mostram- 

se mais elevados que a média nacional e os resultados do Estado de São Paulo. Para 

completar, o ensino fundamental conta com uma rede de 44 escolas municipais, 85 

estaduais e 87 particulares. São respectivamente 17.649, 49.242 e 19.504 alunos 

matriculados, totalizando 86.395 alunos de acordo com dados apurados em 2010. 

 
 

Nessa perspectiva, a política da Faculdade Estácio de Santo André para o ensino de 

Graduação está orientada para o enfrentamento de uma realidade marcada pela 

globalização e pela exclusão social, buscando disponibilizar oportunidades educacionais 

a uma parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial 

e cultural, oferecendo uma formação ampla, voltada para a aplicação dos conhecimentos 
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aprendidos na resolução de problemas do cotidiano. 

Busca-se ensinar criticamente os conhecimentos, os métodos e as técnicas da ciência, 

de modo a assegurar o domínio de um campo específico do saber científico e 

profissional, apreendido a partir de suas articulações com o contexto social. Nessa 

perspectiva, o Curso de Sistemas de Informação buscará favorecer a formação de 

profissionais com uma visão ampla e crítica da realidade nacional, local e regional. 

 

O Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas está sendo proposto nesta IES para 

atender às demandas do setor produtivo local, bem como as da região do ABCD paulista 

e regiões circunvizinhas, principalmente ao que tange às demandas de natureza 

econômica e social. Considerou-se, ainda, a necessidade de garantir aos cidadãos desta 

região o direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a 

inserção em setores profissionais nos quais haja utilização de tecnologias. Vale a pena 

observar que a IES oferta dois cursos na área da Informática (CST em Análise e 

Desenvolvimento de S is temas –    autorizado com o conce i to  4 ; CST em Redes de 

Computadores – autorizado com o conceito 3). Nesse sentido, interessa à IES ofertar um 

Bacharelado na área da Informática, propiciando à comunidade mais uma opção de curso 

com uma profundidade maior de conhecimentos em sua estrutura curricular. 

 Perfil sociocultural dos alunos da Faculdade Estácio de Santo André 

Os alunos do curso de ADS provêm, em sua maioria, de escolas públicas. Muitos 

participam do programa PROUNI e de outros programas de Bolsas de Estudos. A IES ao 

participar desses programas do governo Federal e Estadual colabora para a inclusão dos 

alunos das classes mais baixa. A maioria dos alunos vem para a instituição de transporte 

público, trabalha durante o dia e estuda à noite. A dificuldade dos alunos reflete no seu 

desempenho no primeiro semestre do curso o que, às vezes, ocasiona abandono. 

 
 

Para melhorar o desempenho desses alunos, a IES promove o nivelamento por meio de 

cursos de extensão, principalmente nas disciplinas de Língua Portuguesa, Análise Textual 

e Matemática, disponíveis no ambiente virtual do aluno. Desde 2009, após a 

incorporação ao Grupo Estácio, oferta aos seus alunos gratuitamente cursos online de 

nivelamento e reforço por meio do programa Gabaritando. 

 O Mercado de Trabalho 

O Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas está sendo proposto nesta IES para 

atender às demandas do setor produtivo local, bem como as da região do ABCD paulista 

e regiões circunvizinhas, principalmente ao que tange às demandas de natureza 

econômica e social, conforme já apresentado no item CONTEXTO EDUCACIONAL. 
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Considerando-se, então, a necessidade de garantir aos cidadãos desta região o direito à 

aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores 

profissionais nos quais haja utilização de tecnologias. 

 

Segundo IDC Brasil prevê crescimento de 2,5% para o mercado de TIC em 2017. No Brasil, 

a perspectiva para o ano é de um crescimento de cerca de 2,5% em relação a 2016, puxado 

pelo segmento de TI, que deve crescer 5,7%, enquanto Telecom deve permanecer estável, 

com aumento de 0,4% no período. 

 

“A transformação digital interfere em diversos aspectos, na medida em que novas 

competências tecnológicas alavancam mudanças e impulsionam novos modelos de 

negócios, integração de produtos e serviços físicos e digitais, melhores experiências dos 

clientes, e mais eficiência operacional e organizacional”, diz Luciano Ramos, gerente de 

Pesquisa e Consultoria de Software e Serviços da IDC Brasil. 

 

De acordo com as previsões da IDC, o segmento de Telecom se manterá estável em 2017 

e coerente com a tendência dos últimos anos, continuando a se digitalizar, com aumento 

no consumo de dados e redução na base de voz. O mercado corporativo segue em 

declínio, compensado pelo crescimento do mercado residencial. O número de conexões 

4G vai passar de 108 milhões no Brasil, representando 40% da base total. 

 

Já o mercado de Business Analytics Software crescerá 4,8% em 2017, movimentando US$ 

848 milhões no Brasil. Em busca de decisões mais rápidas e assertivas, as organizações 

vão investir em capacidades analíticas para trazer cada vez mais inteligência e insight a 

cada processo em seus negócios. O reconhecimento da importância de informações não 

estruturadas, especialmente daquelas vindas de redes sociais e de interações diretas com 

clientes, vai dar força às iniciativas de Big Data. 

 

A escassez de bons profissionais de TI na região metropolitana de São Paulo, 

demonstrada na tabela acima, é preocupante, a direção regional SP Interior, sediada em 

Campinas, da consultoria Business Partners Consulting relata que, por vezes, é preciso 

recrutar candidatos em outras cidades para preencher uma posição. De acordo com os 

executivos de talentos humanos, o mercado busca funcionários prontos, mas estes ainda 

são raros. 

 
 

Existe um número grande de profissionais formados, mas ainda não capacitados para 

atender às especificações das vagas oferecidas. Falta de qualificação, especialização e 

de fluência em um idioma estrangeiro são alguns dos principais vilões dos recrutadores. 
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Segundo a Brasscom (Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação 

e Comunicação), os salários de TI crescem acima da inflação na maioria dos Estados 

brasileiros desde 2003. A remuneração média do setor é quase o dobro dos demais 

empregos oferecidos. O Setor Brasileiro de Tecnologia da Informação (TI) movimentou 

US$ 102,6 bilhões em 2011, o que representa crescimento de 11,3% em relação ao ano 

anterior, segundo estudo encomendado pela Brasscom (Associação Brasileira das 

Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) à consultoria International Data 

Corporation (IDC). A pesquisa comprova, ainda, o peso significativo do setor na 

economia do País, com representação de 4,4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

em 2011. Tradicionalmente, cresce as taxas que são pelo menos o dobro da expansão 

do PIB, com projeção de 9% para 2012. A expansão do mercado global de trabalho é 

vista no gráfico abaixo. 

 

O setor enfrenta desafios para seu pleno desenvolvimento no País, como custos 

competitivos, qualificação profissional, melhoria da infraestrutura e fomento de inovação 

nacional, contemplados no Plano Brasil Maior. “O governo federal inseriu TIC na agenda 

de desenvolvimento nacional. O Brasil pode, ainda, se tornar um dos quatro principais 

centros de TI até 2022”. 

 

Algumas projeções de 2010 do setor para os próximos dez anos são de dobrar seu 

faturamento e movimentar em torno de 200 bilhões de dólares, intensificando a utilização 

de TIC por outras atividades econômicas. A maior fatia do faturamento de TI provém do 

segmento TI In-House, cerca de 40 bilhões de dólares, é a tecnologia desenvolvida pelo 

governo e por empresas de outros setores da economia. Hardware vem na segunda 

posição com grande expressão. Em seguida, aparecem serviços, software e BPO. O 

estudo contempla apenas o mercado interno de TI, sem contabilizar exportações e 

operações internacionais. 

 

A pesquisa “O Mercado de Profissionais de TI”, realizada pela Brasscom, apontou que 

dez cargos em TI representam 93% das contratações de TI no País e todas elas estão na 

base da pirâmide. As profissões com maior demanda são: 

 Analista de desenvolvimento de sistemas; 

 Analista de suporte computacional; 

 Programador de sistema da informação; 

 Técnico em manutenção de equipamentos de informática; 

 Help Desk; 

 Analista de redes e de comunicação de dados; 

 Operador de computador; 
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 Operador de rede de teleprocessamento; 

 Analista de sistemas de automação; 

 Programador de internet. 
 
 

Nesse cenário de novas demandas e oportunidades, as soluções criativas e inovadoras 

ganham valorização, sendo um grande desafio para as corporações ter diferenciais 

competitivos. Para tal, não basta somente aquisição e aplicação de recursos de 

tecnologia da informação, sendo imprescindível a atuação de profissionais qualificados 

com uma base técnico-científica e com habilidades específicas de reflexão e análise, de 

forma a contribuir sobre as mais diversas questões relacionadas à aplicação da 

informática na solução de problemas, no tratamento da informação e de seu fluxo nas 

organizações. 

6. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA DO CURSO   

Em consonância com a proposta institucional de programar uma gestão institucional 

democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, o curso 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas propõe-se a realizar 

uma gestão coletiva e dialogada, com a participação dos diferentes membros da 

comunidade universitária, mediante as seguintes estratégias: reuniões de NDE, reuniões 

de colegiado e reuniões com os gestores da IES. 

 
 

Para atender aos dispositivos presentes nos novos instrumentos de avaliação do 

INEP/MEC e à Resolução CONAES Nº 1/2010, o primeiro Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do curso é oriundo da comissão instituída para criar o PPC do curso. A partir da 

autorização de funcionamento tal comissão terá também a missão de implantar e 

consolidar o presente PPC, incorporando-se assim à gestão acadêmico-administrativa do 

curso. 

 
 

Este núcleo responde pela concepção e diretrizes norteadoras do curso em consonância 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Catálogo Nacional de Cursos, assumindo 

como compromisso básico norteador de suas ações, a articulação para as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, garantindo adequada operacionalização, na busca 

constante da qualidade acadêmica, bem como zelar pela integração curricular 

interdisciplinar. 

 
 

O NDE estará em permanente articulação com os professores responsáveis pelas 

atividades acadêmicas articuladas à formação dos alunos tais como: estágio 

supervisionado, atividades de iniciação científica e pesquisa, atividades de extensão e 
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trabalho de conclusão de curso, zelando, assim, pela integração curricular interdisciplinar 

entre as atividades de ensino constantes no currículo. 

 
 

O NDE é composto em consonância com as diretrizes da Resolução CONAES Nº 1/2010 

e suas atribuições não devem ser confundidas com as do colegiado do Curso. 

 

O colegiado do Curso, que será instituído por ocasião da autorização do MEC para o 

funcionamento do curso e em consonância com o Regimento Interno da IES, além de 

pensar as questões acadêmicas do curso, também tem um papel administrativo, 

resolvendo questões que vão desde a definição das necessidades de professores para 

atenderem as disciplinas, passando pela administração de problemas com docentes ou 

discentes. 

 
 

O curso apresenta uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece a agilidade e 

organicidade dos processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão do curso e 

articulada às políticas mais amplas de gestão propostas na Estácio Santo André. 

 
 

Nessa perspectiva e em coerência com o organograma da Faculdade Estácio de Santo 

André, o curso apresenta o seguinte organograma: 
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 Coordenador de Curso 

O coordenador de curso é um docente com formação na área do curso, titulação de pós-

graduação, preferencialmente stricto sensu e experiência no magistério superior. Seu 

regime de trabalho contempla o que é preconizado pelo órgão regulador. 

 
Cabe à Coordenação Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, o cumprimento das diretrizes acadêmicas do curso com vistas a atender às 

regulamentações estabelecidas pelo MEC, assegurando a qualidade do ensino por meio 

do acompanhamento da qualificação e do desempenho do corpo docente e da 

adequação da infraestrutura necessária, além do atendimento aos alunos. 

 

Cabe ao coordenador do Curso executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades 

estruturadas do Curso e implementar o seu projeto pedagógico; avaliar docentes para 

ministrar disciplinas do curso, atendendo aos procedimentos institucionais em vigor; 

implementar ações decorrentes da avaliação institucional; receber e acompanhar  as 

Comissões do MEC nas visitas; acompanhar a bibliografia existente na biblioteca; interagir 

com os coordenadores dos outros cursos buscando o compartilhamento de ações e 

recursos com vistas à racionalização e otimização dos mesmos; promover e participar 

de reuniões do Colegiado do Curso; orientar os professores do curso quanto ao seu 

desempenho frente ao projeto pedagógico do curso, à disciplina, aos discentes e à 

Instituição; verificar a aderência dos professores às disciplinas para as quais estão 

alocados e garantir o cumprimento do programa; incentivar a qualificação dos docentes e 

verificar a produção científica, acadêmica e artística dos mesmos; coordenar e se 

responsabilizar pela análise dos processos de isenção de disciplinas, nos casos de 

Transferências Internas - TI, Transferências Externas – TE, mudanças de currículo ou de 

curso e Matrícula sem Vestibular - MSV; supervisionar a participação dos alunos nas 

atividades extracurriculares; acompanhar os resultados obtidos pelos alunos em exames, 

congressos e concursos externos, quando for o caso; acompanhar o desenvolvimento 

profissional dos egressos do curso; programar, junto com a Gerência Acadêmica, as 

monitorias referentes ao curso; e incentivar e supervisionar os Projetos de Pesquisa e 

Iniciação Científica. Além disso, gerencia as atividades estruturadas do Curso. 

 Colegiado do Curso 

O Colegiado do Curso é formado de acordo com o Regimento Interno da IES. Ao 

Colegiado cabe participar das reuniões propostas pela coordenação do Curso; propor 

ações de articulação entre as atividades do curso; propor a revisão e atualização da 

bibliografia das disciplinas do curso; opinar sobre a realização de programas de pesquisa; 

examinar e propor o aperfeiçoamento das metodologias próprias para o ensino das 
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disciplinas do Curso; acompanhar os processos de  avaliação institucional e  a 

implementação de suas ações; opinar sobre os planos de ensino das disciplinas, de 

constituir comissões especiais para assuntos específicos; e propor a indicação para 

admissão do pessoal docente. 

 Núcleo Docente Estruturante - NDE 

O Núcleo Estruturante do Curso está constituído em conformidade com a Resolução 

CONAES nº 01 de 2010, sendo o NDE responsável pelo acompanhamento acadêmico 

dos cursos, com atuação no processo de concepção, consolidação e contínua realização 

do projeto pedagógico, exercendo liderança acadêmica no âmbito do curso e ao Corpo 

Docente cabe efetivar, no que lhe couber, as propostas pedagógicas contidas neste 

Projeto e participar do colegiado do Curso e do NDE, já o Corpo Discente cabe atuar em 

parceria como os segmentos anteriormente mencionados através da participação ativa 

em todas as atividades curriculares e extracurriculares. 

  REQUISITOS DE ACESSO   

O Curso Superior Análise e Desenvolvimento de Sistemas detém como requisitos de 

Acesso: 

 Vestibular Tradicional. Inclui questões elaboradas com base no conteúdo do 
 

 Ensino Médio e uma Redação. São reprovados os candidatos que não obtiverem 

pelo menos três na redação. 

 Processo Seletivo – Convênios. Inclui a realização de uma redação, cujo tema 

deve ser escolhido dentre duas opções. A nota mínima para aprovação é 3. 

 Processo Seletivo ENEM.  A inscrição do candidato é realizada mediante a 

apresentação dos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Prova 

Objetiva e Redação). Os candidatos são classificados de acordo de acordo com as 

vagas disponíveis, que, para esta modalidade, representam 20% do total das vagas 

oferecidas pela instituição. 

 Vestibular por Computador.  Inclui questões de múltipla escolha sobre os 

conteúdos do Ensino Médio e uma redação, realizados nos laboratórios da 

Instituição. São reprovados os candidatos que não obtiverem pelo menos três na 

redação. 

 Matrícula sem Vestibular. Os portadores de diploma de nível superior podem 

requerer a matrícula nos cursos de graduação da IES, mediante a apresentação 

de documentação (diploma, histórico escolar completo, descrição do regime de 

aprovação da instituição de origem e programa das disciplinas cursadas com 

aprovação). As solicitações serão analisadas e o requerente que tiver a solicitação 
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de matrícula deferida, aproveitará apenas as disciplinas cujo conteúdo programático 

e carga horária, na instituição de origem, correspondam a 75% (setenta e cinco 

por cento) do conteúdo programático e da carga horária das disciplinas 

ministradas na Faculdade Estácio de Santo André. 

 Transferência Externa. Para entrar com requerimento de transferência externa, 

os candidatos apresentam documentação fornecida pela instituição de ensino 

superior da qual pretendem transferir-se. Somente são aceitas solicitações de 

transferência para o mesmo curso ou para curso de área afim ao de origem e 

de mesmo nível. Não são aceitas solicitações de transferência de alunos em 

situação de abandono na instituição de origem ou de alunos desligados da 

instituição de origem. Se o pedido for deferido, o Faculdade Estácio de Santo André 

emite uma Declaração de Vaga, que permite que o aluno solicite à instituição de 

origem: a Guia de Transferência (documento que oficializa a transferência do vínculo 

de um aluno para outro estabelecimento de ensino), e o documento comprobatório 

de que o aluno está apto para a transferência (conforme determinação da lei nº 

3.680, de 26/10/2001), para fins de apresentação por ocasião da matrícula na 

universidade. 

 Seleção de candidatos do PROUNI. O candidato que fez o ENEM poderá se 

inscrever no site do MEC, escolhendo a instituição e o curso, e concorrer a uma vaga 

em instituições de ensino superior. O candidato encaminhado pelo governo 

apresenta a documentação   na   Faculdade   Estácio   de   Santo   André.   Depois   

da   análise   da documentação, se o candidato for aprovado, ele deverá ser 

inscrito no processo de avaliação – redação. 
 

 PRINCÍPIOS E PRESSUPOSTOS PEDAGÓGICOS 

Na organização do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas foram considerados 

os eixos estruturais propostos pela UNESCO: “aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a viver e aprender a ser”, pretende-se assim, que as competências profissionais 

em formação sejam construídas processualmente, o que implica na adoção de métodos 

de ensino que envolva práticas de ação/reflexão/ação. 

 
 

O currículo construído para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas privilegia 

uma formação na qual teoria e prática são reunidas por uma metodologia de trabalho e a 

construção do conhecimento a partir das reflexões e das experiências concretas dos 

estudantes. Busca-se, para tanto, promover ações pedagógicas que articulem os saberes 

e as práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da 

solidariedade e do espírito coletivo, direcionando-as ao atendimento das necessidades 



PROJETO PEDAGÓGICO DO CST ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

28

 

 

regionais e globais. 

 
 

A aprendizagem pode ser entendida como um processo que visa associar a construção 

do conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e 

articulado. Assim, ela é concebida como um processo de investigação do conhecimento, 

como uma prática voltada para a construção da progressiva autonomia do aluno na 

busca do domínio científico e profissional de um determinado campo do conhecimento e 

não somente como um processo que se limita à transmissão de conteúdo. 

 
 

O processo de ensino e aprendizagem visa, em última instância, o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas dos discentes e sua preparação para a vida social e profissional. 

Ensinar é um processo intencional e sistemático, direcionado para o desenvolvimento de 

competências e habilidades dos alunos. Tem um caráter bilateral, já que combina a 

atividade do professor com a do estudante. 

 
 

A atuação do professor é vista como inseparável das condições sociais, culturais, 

econômicas e emocionais dos estudantes, devendo buscar referência nesta realidade. O 

ensino, assim, é   compreendido como uma prática concretamente situada e 

contextualizada, voltada para a aprendizagem de estudantes determinados, com 

características socioculturais específicas. 

 
 

Nessa perspectiva, o curso, orientado pelo seu projeto pedagógico, em consonância com 

o Projeto Pedagógico Institucional e com as Diretrizes Curriculares Nacionais, pretende 

favorecer a formação de profissionais de Análise e Desenvolvimento de Sistemas com 

uma visão ampla e crítica da realidade, integrando as três vertentes que compõem o 

conhecimento: socialização, produção e diálogo com a sociedade. 

 
 

Orientado por uma perspectiva dinâmica da evolução tecnológica, o curso atua, 

metodologicamente, na direção de os profissionais em formação exercitarem a 

construção do conhecimento técnico-científico e sua atualização, através do estudo de 

paradigmas identificados, referenciados e explícitos nos programas dos componentes 

curriculares, a partir do conhecimento que o estudante já traz sobre a área de Sistemas 

de Informação, com base em suas experiências de vida. 

 
 

As práticas pedagógicas visam a mobilização do estudante para a busca da informação e 

do conhecimento, com base na utilização de instrumentos que lhe propiciem oportunidades 

de construir o conhecimento novo e de desenvolver a capacidade de sínteses 

integradoras do saber construído àqueles que já possuíam anteriormente. O 
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desenvolvimento das práticas pedagógicas está pautado na aprendizagem por solução 

de problemas e desenvolvimento de projetos inter e multidisciplinares, de acordo com as 

especificidades das matérias e disciplinas envolvidas. Para tal são oportunizadas 

situações para a aprendizagem individual e autônoma, bem como para a aprendizagem 

colaborativa e cooperativa. 

7. OBJETIVOS DO CURSO 

 Objetivo geral 

Formar profissionais críticos quanto a sua atuação no mercado de trabalho, para atuarem 

de   forma eficaz   nos   processos   de especificação, documentação, análise, projeto, 

desenvolvimento, implantação e manutenção de produtos de software, como também 

gerir equipes em projetos de construção de softwares. 

 Objetivos Específicos 

Especificamente, o curso visa formar profissionais preparados para a o desenvolvimento, 

administração e implantação de projetos lógicos corporativos. Bem como apoiar, 

supervisionar, auditar, prospectar ou coordenar a utilização de infraestrutura de 

tecnologia da informação no ambiente organizacional, estimulando o empreendedorismo 

em informática e tornando-se apto profissionalmente para atuar nos meios perante os 

avanços tecnológicos, como: 

I. Aplicar metodologias de especificação e documentação de necessidades de 

desenvolvimento de software; 

II. Projetar soluções de software de qualidade para um conjunto de requisitos 

documentados; 

III. Implantar e manter soluções de software nas organizações; 

IV. Gerir projetos de desenvolvimento de software; 

V. Administrar recursos de infraestrutura física e lógica de ambientes informatizados, 

como também de software básico em ambientes de construção e manutenção de 

software; 

VI. Desenvolver uma visão humanística e crítica do impacto de sua atuação profissional 

na sociedade e nas organizações. 

 PERFIL DO EGRESSO 

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

concluir o curso deverá ser capaz de: 

I. Analisar um domínio de problema e especificar um produto de software; 

II. Levantar e documentar requisitos software; 

III. Analisar requisitos de software e projetar uma solução, utilizando as melhores 
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práticas da Engenharia de Software; 

IV. Testar e garantir a qualidade de um produto de software; 

V. Implantar e fazer gestão das adaptações, correções e adições aos requisitos de 

Software;  

VI. Manter sistemas computacionais em funcionamento. 

 

Ao longo do curso o estudante desenvolverá habilidades para aplicar ferramentas 

computacionais e metodologias de projetos, bem como, utilizar equipamentos de 

informática na produção de sistemas. Aprenderá a aplicar conceitos de qualidade, 

usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais de forma a 

agregar um diferencial em sua atuação profissional. 

 
 

Na formação do perfil do profissional de Análise e Desenvolvimento de Sistemas são 

muito importantes: o desenvolvimento do raciocínio lógico e de solução de problemas com 

a técnica dos algoritmos, como também a aplicação competente das técnicas de 

organização dos dados em estruturas que otimizem o desempenho dos sistemas. 

Esses aspectos serão desenvolvidos com amplitude e profundidade ao longo do curso. 

 INTRODUÇÃO A MATRIZ CURRICULAR 

As disciplinas das diferentes linhas de formação do Curso de Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas estão distribuídas em quatro períodos temáticos, compreendendo-se 

período temático como o conjunto de disciplinas agregadas a um foco curricular comum, 

cujo conteúdo programático deve ser didaticamente trabalhado de forma integrada, 

complementar e interdisciplinar. Nesta distribuição, procura-se atender à proposta das 

diretrizes curriculares do MEC, contida no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia, e às tendências do mercado de trabalho. 

 
 

Desta forma, a matriz curricular está organizada em cinco períodos, um de formação 

geral e os demais de formação específica. 

 
 

O período de formação geral visa preparar o estudante para trilhar seu itinerário formativo 

no curso de forma segura, preparando ou reforçando sua base cognitiva técnica e 

metodológica através de disciplinas de fundamentação nas linguagens em suas 

variações, como: análise textual, algoritmos etc. Nesse período o estudante mobiliza 

competências e habilidades já existentes e desenvolve outras necessárias para todo o 

curso. 

 
 

Os períodos de formação específica apresentam as disciplinas agrupadas por afinidade, 
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desenvolvendo competências e habilidades cognitivas (técnicas e metodológicas), 

pessoais e sociais, necessárias para que o egresso exerça de forma plena suas 

atividades no mercado de trabalho. Ao final de cada período, após a aprovação nas 

disciplinas específicas, o estudante poderá solicitar certificação intermediária, de acordo 

com as competências e habilidades previstas para desenvolvimento no período. 

 
 

Para obtenção da certificação intermediária é necessário que aluno obtenha aprovação 

nas disciplinas do período de formação geral e no período específico. 
 

 

O ciclo de formação específica é formado por quatro períodos: Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação, Sistemas Orientados a Objetos, Sistemas Web e Gestão de 

Projetos de Desenvolvimento de Software. Este ciclo de formação profissional tem duração 

de dois anos, quatro semestres. 

 
 

Ao longo de cada semestre o aluno terá contato com as técnicas de concepção, 

modelagem, desenvolvimento de software, como também terá acesso às modernas 

ferramentas de segurança e gestão da Tecnologia da Informação. A matemática discreta 

e os conceitos de hardware e software básico são abordados de forma a dar suporte ao 

aprendizado do desenvolvimento de software. Os conceitos de gestão de projetos, 

governança em TI, qualidade, métricas, testes e usabilidade darão suporte para a 

construção do perfil profissional de gestor de projetos de software. 

 COMPETÊNCIAS A SEREM MOBILIZADAS AO LONGO DO CURSO 

As competências e habilidades a serem desenvolvidas para formação do egresso são: 
 

1. Analisar, especificar e projetar soluções automatizadas para os processos 

administrativo-organizacionais: 

a. Levantar e especificar requisitos de software, aplicando uma metodologia adequada; 
 

b. Selecionar ou projetar a solução computacional adequada ao problema, aplicando 

uma metodologia e princípios de projeto de software. 

2. Programar, validar e implantar soluções computacionais baseadas nas melhores 

práticas da Engenharia de Software: 

a. Implementar artefatos de software adequados à solução projetada de forma 

organizada e legível, utilizando raciocínio lógico e empregando corretamente alguma 

linguagem de programação; 

b. Utilizar padrões de projeto e solução de software 

c. Manter sistemas computacionais de informação; 

d. Conhecer e aplicar modelos e normas de qualidade de software no desenvolvimento 
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dos produtos computacionais. 

3. Gerir soluções de armazenamento de dados e gerenciamento da informação 
 

a. Levantar e especificar requisitos de persistência, sabendo escolher as ferramentas 

mais apropriadas para a implementação de solução de armazenamento de dados; 

b. Desenvolver projetos para requisitos de persistência e implementar soluções utilizando 

ferramentas apropriadas; 

c. Conhecer técnicas voltadas para a gestão de transações, controle de concorrência, 

recuperação, segurança, integridade e distribuição; 

d. Conhecer a arquitetura de SGBDs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados). 

 
4. Gerir projetos de desenvolvimento de software: 

 

a. Conhecer e aplicar técnicas e ferramentas voltadas para a gestão de projetos; 

b. Planejar, executar e acompanhar um projeto de desenvolvimento de software; 

c. Conhecer, aplicar e adaptar, quando necessário, processos de software; 

d. Realizar atividades de garantia de qualidade de software / padrões de software; 

e. Avaliar e selecionar metodologias, ferramentas e tecnologias adequadas ao contexto 

de desenvolvimento; 

f. Conhecer, aplicar e gerenciar processos de manutenção de software; 

g. Conhecer os conceitos básicos de Segurança da Informação. 
 

 

5. Administrar recursos de infraestrutura física e lógica de ambientes informatizados, 

como também de software básico em ambientes de construção e manutenção de 

software: 

a. Conhecer e utilizar adequadamente recursos de sistemas operacionais e redes de 

computadores; 

b. Conhecer os conceitos básicos de organização de computadores. 

 
6. Resolver problemas com apoio computacional 

 

a. desenvolver soluções algorítmicas para problemas práticos do cotidiano; 
 

b. conhecer e aplicar soluções de estrutura de dados com vista a melhoria de 

desempenho das soluções algorítmicas. 

 
7. Desenvolver o raciocínio lógico-abstrato 

 

a. Aplicar princípios básicos de matemática e estatística na solução de problemas; 

b. Conhecer e aplicar ferramentas para desenvolver o raciocínio lógico; 

c. Conhecer e aplicar a teoria dos conjuntos no contexto da organização das coleções 

de dados. 

 

8. Desenvolver habilidades comportamentais para uma inserção crítica e competente 
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no mercado de trabalho: 

a. Desenvolver o comportamento empreendedor e a capacidade de identificar 

oportunidades de negócios na área; 

b. Aplicar técnicas de inovação em sua atuação na área tecnológica; 

c. Desenvolver e gerir recursos de TI de forma sustentável. 

 

9. Desenvolver habilidades de comunicação e sociais para um convívio responsável 

e harmônico: 

a. Desenvolver vínculos e relações interpessoais para atuação individual e em rede; 

b. Comunicar-se de forma oral e escrita, com destaque para a língua portuguesa e 

fluência na leitura e na escrita de documentos técnicos. 

 

10. Conhecer as relações e os impactos relacionados ao uso das TIC na sociedade 

e aplicar conceitos para uma atuação profissional ética e responsável. 
 

a. Respeitar os princípios éticos e da legislação específica da área em suas atividades 

profissionais. 

b. Desenvolver uma visão humanística, crítica e consistente, sobre o impacto de sua 

atuação profissional na sociedade e nas organizações. 

 
A matriz do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas também prevê ampliação 

das ações educativas a distância, compreendendo a EAD como uma modalidade 

educativa que permite eliminar barreiras e atender níveis, ritmos e estilos de 

aprendizagem diferenciados, garantindo uma maior adaptação às características 

psicopedagógicas dos alunos e favorecendo uma aprendizagem mais significativa. 

 
 

Autores mais recentes definem a educação a distância como uma modalidade de 

educação que tem por objetivo instituir conexões entre pessoas para  fins de 

aprendizagem, por meio da utilização de tecnologias de comunicação. O principal impacto 

que as inovações tecnológicas causam no nosso cotidiano é que elas interferem em nossa 

maneira de pensar, de sentir e de agir, modificando-as. As inovações tecnológicas 

invadiram nosso dia-a-dia não apenas com novos produtos, equipamentos e serviços, mas 

com processos diferenciados que, ao modificar nossa maneira de fazer, ampliam o 

conceito, agregam um novo valor, mudam o vocabulário e consequentemente modificam 

nossa forma de agir no mundo. 

 
 

Desta forma, a introdução de disciplinas online no curso visa facilitar a inserção do corpo 

discente junto às novas tecnologias, tão difundidas nas atividades empresariais atuais. 

Assim, elencaram-se as seguintes disciplinas: 
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 Período de Formação Geral: Análise Textual; 

 Períodos de Formação Específica: Qualidade de Software, Tecnologia da 

Informação e Comunicação, Inovação Tecnológica, Propriedade Intelectual, 

Direito e Ética, Gestão de Segurança da Informação. 

 
Além das disciplinas obrigatórias constantes na matriz curricular, durante todo o curso o 

estudante poderá cursar disciplinas optativas que considere relevantes para sua 

formação complementar e humanística, em outras áreas de conhecimento. 

 ATIVIDADES DE NIVELAMENTO 

Com a finalidade de fazer um nivelamento de conhecimentos entre os estudantes 

ingressantes no Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas são oferecidas 

semestralmente, além do Período de Formação Geral, algumas disciplinas preparatórias 

para outras que historicamente apresentam um alto índice de reprovação. 

 
 

No sentido de auxiliar o aluno em eventuais deficiências acadêmicas em sua formação de 

1º e 2º graus, presente em grande parte de nossos alunos, de acordo com seu perfil 

sociocultural, citado anteriormente, o ambiente virtual de aprendizagem oferece cursos de 

nivelamento para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

 ESTRUTURA CURRICULAR 

O currículo do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas é constituído de 31 

disciplinas, totalizando de 2096 horas. A integralização é obtida em 5 semestres e no 

máximo de 10 (dez) semestres. Ao longo dos oito períodos, o aluno fará 440 horas em 

práticas de autoaprendizagem (Atividades Estruturadas), 216 horas em disciplinas 

ofertadas na modalidade a distância, via internet, e 60 horas em atividades 

complementares, inserindo na matriz curricular a flexibilização para o aluno escolher, a 

partir de um conjunto de ofertas, as atividades que melhor se aderem ao perfil 

profissional que deseja construir. 

 Educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-
brasileira 

Em relação ao determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana 

(CNE/CP Resolução 1/2004), vale destacar que o estudo das relações étnico-raciais, 

bem como questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão 

incluídos no curso de ADS. 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas contempla 
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em sua matriz curricular as disciplinas, obrigatórias, Análise Textual e Seminários 

Integrados, as quais abordam a compreensão e interpretação de textos a respeito das 

relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira, assim como a reflexão sobre o seu 

conteúdo, conforme se verifica nos respectivos Planos de Ensinos das disciplinas. Dessa 

forma, a temática para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Indígena é refletida a partir dos textos utilizados nessas 

disciplinas, portanto, cumprindo as diretrizes curriculares nacionais. 

 Educação Ambiental 

De acordo com a Lei Federal 9795, de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação ambiental, 

instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, e o Parecer CNE/CP nº 14/2012, de 

6 de junho de 2012, a Educação Ambiental (EA) está representada pelos processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. A Educação 

Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, 

participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o 

reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões 

transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se 

integram. A EA avança na construção de uma cidadania responsável voltada para culturas 

de sustentabilidade socioambiental. 

 

Desta forma, a educação ambiental é um tema transversal abordado sob a forma de 

atividades complementares e ainda como conteúdo em disciplinas, por exemplo, Tecnologia 

da Informação e Comunicação e em Atividades Complementares Acadêmicas. 
 

 Educação em Direitos Humanos 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012), o projeto pedagógico do curso de 

ADS trata deste tema de modo misto, de forma transversal, em atividades curriculares 

dos cursos. 
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8. MATRIZ CURRICULAR 

A seguir, são apresentadas as disciplinas da Matriz Curricular: 
 

ESTRUTURA CURRICULAR 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - GRADE 116 

1º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROF. OBRIGATÓRIA 36 0 0 

ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMP. OBRIGATÓRIA 36 36 0 

CENÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA 36 36 0 

INTRODUÇÃO A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO OBRIGATÓRIA 36 36 0 

TECNOLOGIA PARA INTERNET I OBRIGATÓRIA 0 36 0 

FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES OBRIGATÓRIA 36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas  324 HORAS 

2º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

MODELAGEM DE DADOS OBRIGATÓRIA 36 36 0 

MATEMÁTICA APLICADA A COMPUTAÇÃO OBRIGATÓRIA 72 0 0 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREEND. OBRIGATÓRIA 36 36 0 

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFO. OBRIGATÓRIA 36 0 0 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA 36 0 0 

NEGÓCIOS ELETRÔNICOS OBRIGATÓRIA 36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas  324 HORAS 

3º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

PROGRAMAÇÃO I OBRIGATÓRIA 36 36 0 

IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS OBRIGATÓRIA 0 72 0 

METODOLOGIAS DE DESENV. DE SISTEMAS OBRIGATÓRIA 36 0 0 

ENG. DE USABILIDADE E INTERFACES OBRIGATÓRIA 36 0 0 

QUALIDADE DE SOFTWARE OBRIGATÓRIA 36 0 0 

MULTIMÍDIA PARA INTERNET ELETIVA G1 36 0 0 

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES ELETIVA G1 36 0 0 

HIST. DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES OPTATIVA 36 0 0 

TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA 36 0 0 

TOTAL: 09 Disciplinas  396 HORAS 

4º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

PUBLICIDADE E MULTIMEIOS ELETIVA G2 36 0 0 

INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO ELETIVA G2 36 0 0 

ESTRUTURA DE DADOS OBRIGATÓRIA 36 36 0 

INFORMÁTICA E SOCIEDADE OBRIGATÓRIA 36 0 0 

PROGRAMAÇÃO II OBRIGATÓRIA 36 36 0 

TECNOLOGIAS PARA INTERNET II OBRIGATÓRIA 36 36 0 

PADRÕES DE PROJETO DE SOFTWARE OBRIGATÓRIA 36 0 36 

TOTAL: 07 Disciplinas  396 HORAS 
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5º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OBRIGATÓRIA 36 36 0 

AVALIAÇÃO DE SOFTWARE OBRIGATÓRIA 36 0 0 

SEMIN. INT. EM ANÁLISE DE DESENV. DE SISTEMAS OBRIGATÓRIA 36 0 0 

SISTEMAS OPERACIONAIS OBRIGATÓRIA 36 36 0 

PROGRAMAÇÃO III OBRIGATÓRIA 36 0 0 

PROJETO DE DESENV. DE SISTEMAS OBRIGATÓRIA 36 36 72 

TOTAL: 06 Disciplinas  396 HORAS 
 

 

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS 1836 T P AE 

OBRIGATÓRIAS  972 540 108 

OPTATIVAS  72   1116

ELETIVAS  144   

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 250 

ESTÁGIO FORA DA MATRIZ (NÃO POSSUI) 0 

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS + ELETIVAS + ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES + ESTÁGIO FORA DA MATRIZ 

2086 HORAS 
 

 Primeiro semestre – Formação Geral - Nivelamento: 

 

Disciplina Total de 
créditos 

Carga Horária da 
disciplina 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 2 36 

ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES 4 72 

CENÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4 72 

INTRODUÇÃO A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 4 72 

TECNOLOGIA PARA INTERNET I 2 36 

FUNDAMENTOS DE REDES DE COMP. 2
6

36 

 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

 

Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. 

Planejamento financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a 

Empregabilidade. Gestão de Carreira. O Terceiro setor e o Setor público como opções de 

Carreira. Inovação e Criatividade. Empreendedorismo e Cases de Sucesso. Ética. 

ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES 

Estrutura funcional de um computador; evolução histórica; sistemas de numeração; lógica 

digital; componentes de um computador (CPU, memória, barramento, dispositivos de 

E/S). 

CENÁRIOS DAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Conceitos de Sistemas de Informação, Teoria de Sistemas e Tecnologia da Informação; Os 
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profissionais de TI; As arquitetura dos sistemas de Informação; Os meios de armazenamento 

que trabalhamos; A Infraestrutura da TI; Governança de TI; Introdução a Segurança da 

Informação. 

INTRODUÇÃO A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO: 

Resolução de problemas usando a lógica; conceitos de algoritmos computacionais; entrada 

e saída de dados; operadores; estruturas de controle; estruturas de repetição. 

TECNOLOGIAS PARA INTERNET I: 

O ambiente de Internet: como funciona, protocolos, diversas aplicações; Diferenciação entre 

ambientes cliente e servidor; Introdução à criação de páginas Web simples com HTML 5; 

Linguagem de marcação de estilos CSS3. 

FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES: 

Histórico das redes de computadores; Arquitetura e classificação; Modelo de referência OSI 

e arquitetura TCP/IP; Endereçamento, Equipamentos de Redes. Soluções para redes 

domésticas e de pequenas empresas. 

 Segundo Semestre – Formação Profissional – Desenv. de Sistemas Informação: 

Disciplina Total de 
créditos 

Carga Horária 
da disciplina 

MODELAGEM DE DADOS 4 72 

MATEMÁTICA APLICADA A COMPUTAÇÃO 4 72 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREEND. 4 72 

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFO. 2 36 

LÍNGUA PORTUGUESA 2 36 

NEGÓCIOS ELETRÔNICOS 2 36 

 

MODELAGEM DE DADOS: 

Sistemas de Banco de Dados, Projeto de Banco de Dados, Modelagem Conceitual de 

Dados, Derivação do Modelo Lógico, Noções de álgebra relacional de banco de dados e 

Noções de SQL. 

MATEMÁTICA APLICADA A COMPUTAÇÃO: 

Teoria dos Conjuntos. Contagem. Relação. Funções. Noções preliminares de Lógica 

Matemática. Cálculo Proposicional. Cálculo dos Predicados e Métodos de Demonstração. 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORISMO: 

O processo de criação do conhecimento; O processo de inovação tecnológica; 

Desenvolvimento do comportamento empreendedor; Desenvolvimento do comportamento 

inovador; Cultura organizacional para inovação. 
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FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

Conceitos básicos de sistemas de informação e tecnologia de informação; Componentes 

de um sistema de informação (SI); Recursos de um SI; As principais funções e aplicações 

dos SI nas organizações modernas; Os tipos de Sistemas de Informação (SIG, SAD, EIS 

etc.); Os desafios dos gerentes de SI; Fundamentos das tecnologias de inteligência artificial 

(IA) nos negócios; Os sistemas de comércio eletrônico e sua aplicação; A infraestrutura de 

apoio aos Sistemas de Informação. 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Língua, fala, escrita, norma culta e variação. Tópicos gramaticais relevantes. O português 

retórico ou funcional da norma culta. Leitura e produção escrita. Estratégias de leitura: 

informar-se e formar-se. Compreensão e interpretação de textos. Leitura de textos com 

temáticas socioculturais. Coesão e coerência. Estrutura do parágrafo. Gramática no texto. 

Temas e problemas no estilo da escrita. 

NEGÓCIOS ELETRÔNICOS: 

Conceitos de Negócios Eletrônico; Tipos de comércio eletrônico; Aspectos 

mercadológicos e legais; Marketing e o Negócio eletrônico; Tecnologias aplicadas ao 

negócio eletrônico; Segurança das transações eletrônicas; Elaboração de planos de 

negócios para E-business; Implementação de E-business; E-Commerce e suas 

aplicações. 

9. Terceiro Semestre – Formação Profissional – Desenvolvimentos de Sistemas 

Orientados a Objetos: 

 
Disciplina 

Total de 
créditos 

Carga Horária da
disciplina 

PROGRAMAÇÃO I 4 72 

IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS 4 72 

METODOLOGIAS DE DESENV. DE SISTEMAS 2 36 

ENG. DE USABILIDADE E INTERFACES 2 36 

QUALIDADE DE SOFTWARE 2 36 

MULTIMÍDIA PARA INTERNET 2 36 

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES 2 36 

HIST. DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES 2 36 

TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO 2 36 

 

PROGRAMAÇÃO I: 

Paradigma de programação orientado a objeto; estruturação de programas com 

orientação a objetos; exceções; coleção. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS: 

 

Modelo Relacional, Linguagem SQL, Indexação, Transações, Otimização e 

Processamento de Consultas. 

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: 

 

Introdução ao desenvolvimento de software, Modelos de Processos de Software, Fases 

no desenvolvimento de um software, Modelagem de sistemas, UML (Unified Modelling 

Language), Diagramas UML: Casos de uso, Classes, Sequencia, Comunicação, Estados, 

Atividades, Implementação (Implantação e Componentes), Estudos de caso de 

modelagem. 

ENGENHARIA DE USABILIDADE E INTERFACES: 

Conceituação de interação, interface, ergonomia e usabilidade. Análise dos principais 

modelos para desenvolvimento de interfaces. Identificação das fases do processo de 

desenvolvimento de interfaces. Identificação e aplicação dos estilos de interfaces. Avaliação 

da usabilidade de interfaces. Acessibilidade à Web. 

QUALIDADE DE SOFTWARE: 

 

Conceito de qualidade de processo e produto de software; Visão geral dos fatores que 

afetam a qualidade, métricas; Elaboração de um plano de garantia de software (SQA), 

revisões técnicas e formais de software; modificação e auditoria de software; Importância 

das normas e modelos de qualidade de produto e processos de software (ISO/IEC -  

Produto software/pacote/usabilidade/avaliação; ISO/IEC- Processo - ciclo de vida, 

avaliação e CMMI - MPS.BR - melhoria); Gerência de Risco aplicada na qualidade de 

software. 

MULTIMÍDIA PARA INTERNET: 

Dados Estatísticos; Distribuição de frequência; Amostra. Medidas: de posição e de 

dispersão; Medidas de Assimetria e Curtose; Probabilidade. 

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES: 

Visão histórica da Psicologia; Psicologia aplicada ao espaço organizacional; formas do 

comportamento humano no contexto organizacional; emoção no trabalho; percepção e 

inteligência; Os processos de selecionar e treinar nos perfis desejados pela organização; 

Comportamento Organizacional. 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES: 

O impacto cultural do contato entre europeus e índios; As semelhanças e diferenças entre; 

A escravidão indígena e a escravidão negra; A guerra justa e a ocupação do interior do 
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território; A abolição da escravatura e a negação da cidadania negra; A política indigenista; 

As contribuições do índio e do negro à cultura brasileira; O movimento negro e as políticas 

afirmativas; Índios e afrodescendentes como sujeitos históricos. 

TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO: 

Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos sociolinguísticos 

da Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e noções instrumentais em 

LIBRAS. 

 Quarto Semestre – Formação Profissional – Gestão de Desenvolvimento de 
Sistemas e Internet: 

 
Disciplina 

Total de 
créditos 

Carga Horária da
disciplina 

PUBLICIDADE E MULTIMEIOS 2 36 

INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO 2 36 

ESTRUTURA DE DADOS 4 72 

INFORMÁTICA E SOCIEDADE 2 36 

PROGRAMAÇÃO II 4 72 

TECNOLOGIAS PARA INTERNET II 4 72 

PADRÕES DE PROJETO DE SOFTWARE 4 72 

 

PUBLICIDADE E MULTIMEIOS: 

Cenário da convergência digital. Publicidade online, colaboração e participação na web 

2.0, realidade virtual e realidade aumentada. Mobile Advertising e Advergames. 

Tendências da publicidade no desenvolvimento das mídias digitais. 

INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO: 

A Administração no Brasil e no mundo. Conceitos fundamentais. O ambiente 

organizacional. Níveis organizacionais e o processo decisório. O processo administrativo. 

As áreas funcionais da Administração e as organizações funcionais. 
 

ESTRUTURA DE DADOS: 

Agregados Homogêneos e Heterogêneos, Alocação Dinâmica de Memória, 

Modularização, Tipos Abstratos de Dados, Listas, Pilhas, Filas, Árvores, Ordenação. 

INFORMÁTICA E SOCIEDADE: 

História da computação. Profissional da informática. Áreas responsáveis pela gestão de 

tecnologia da informação (TI). Antigos centros de processamento de dados (CPDs). Modernas 

redes de comunicação de dados. Evoluções tecnológicas. Papel do profissional de informática na 

sociedade. Definição de sistema de informação gerencial. Impacto da TI nas organizações. E as 

pressões sociais, econômicas, culturais, tecnológicas e políticas. Moral e ética no ambiente da TI. 
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Impactos da TI na sociedade. Condições de trabalho, satisfação e valor agregado. Vantagem 

competitiva. Responsabilidade social. Gestão da comunicação e da informação. Legislação da 

informática. Lixo eletrônico. Doenças profissionais causadas pelo uso indevido das ferramentas 

da informática. Empreendedorismo. Unidades de negócios. Plano de Negócios. Análise de 

mercado. Estratégia de marketing. Plano operacional. Plano de recursos humanos. Modelos de 

gestão. Modelos de avaliação de gestão. Balanced Scorecard. Ferramentas de qualidade. 

PROGRAMAÇÃO II: 

Criação de interfaces gráficas com uso do Java. Tratamento de eventos para interface 

gráfica. Programação com threads. Programação com Banco de Dados e JDBC. 

TECNOLOGIAS PARA INTERNET II: 

Programação client-side versus server-side. Linguagem Javascript. Programação de 

páginas dinâmicas com PHP. Integração de PHP com banco de dados. Formulários com 

HTML e PHP. Publicação de sites em servidores web. 

PADRÕES DE PROJETO DE SOFTWARE: 

Motivações para estudo de Padrões; Introdução aos Padrões; Introdução; Classificação dos 

Padrões GOF; Classificação dos Padrões GRASP; Padrões de construção; Padrões 

Estruturas; Padrões comportamentais; Discussão sobre a utilização dos Padrões; Princípios 

de Projetos Orientados a Objetos. 

 Quinto semestre – Formação Profissional - Desenvolvimento de Sistemas Web: 

 

Disciplina 
Total de 
créditos 

Carga Horária da
disciplina 

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 4 72 

AVALIAÇÃO DE SOFTWARE 2 36 

SEMINÁRIOS INTIGRADOS EM ANÁLISE DE DESENV. DE SISTEMAS 2 36 

SISTEMAS OPERACIONAIS 4 72 

PROGRAMAÇÃO III 2 36 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 8 144 
 

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: 

Visão geral da computação móvel. Conceituação e categorização dos dispositivos móveis. 

Visão geral das abordagens para o desenvolvimento de aplicações móveis. Apresentação 

da plataforma de desenvolvimento de aplicações móveis. Fundamentos para construção de 

aplicações móveis. Projeto e construção de telas (GUI). Navegação entre telas. Persistência 

de dados em aplicações móveis. Acesso a serviços web (web services). 

AVALIAÇÃO DE SOFTWARE: 

Qualidade e Garantia de Qualidade do Software e de seu processo de desenvolvimento; 
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Verificação e Validação de software; Testes de validação; Categorias de testes de software; 

Processo de teste; Ambiente de teste; Documentação de teste; Ferramentas de apoio a 

testes. 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: 

Ciclo SINAES; Formação Geral: Cultura e Filosofia, Ecologia e Biodiversidade, 

Sociodiversidade; Implementação de algoritmos; infraestrutura computacional; modelagem 

conceitual de dados; banco de dados; representação lógica de requisitos de sistema; 

engenharia de software. 

SISTEMAS OPERACIONAIS: 

Conceitos fundamentais de Sistemas Operacionais; Classificação dos Sistemas 

Operacionais através das relações entre os sistemas operacionais disponíveis no mercado; 

Processos e Threads: conceitos de sincronização e comunicação entre processos. Gerência 

de processos: criação, eliminação e troca de contexto entre processos. Gerência de 

processador: tratamento de interrupção e escalonamento de processos, exclusão mutua, 

problemas clássicos de sincronização. Gerência da memória: partição, swapping, paginação 

e segmentação. Sistemas de arquivos: arquivos, catálogos e proteção de acesso. 

Subsistema de Entrada e Saída; Estudos de caso: Linux e Windows. 

PROGRAMAÇÃO III: 

Fundamentos da Linguagem de script orientada a objeto; Comandos Básicos; Estruturas de 

Controle e Desvio; Listas, Filas e Pilha; Funções; Classes e Objetos; Manipulação de Dados; 

Bibliotecas. 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: 

Processo de desenvolvimento de software; Análise de requisitos; Análise de sistemas; 

Projeto e Arquitetura de Software; Modelagem de dados; Projeto de interface; 

Implementação e testes de software; Gerenciamento do projeto. 

 

10. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO 

 Estágio Não Obrigatório 

A IES, através de um serviço gratuito e informatizado integrado ao mercado de trabalho, 

oferece estágios e empregos a seus graduandos ou já graduados por meio de um banco 

atualizado de empresas parceiras, com sucessivas boas ofertas. De acordo com a 

legislação em vigor, foram estabelecidas diretrizes, normas e procedimentos, unificando 

processos e atendimentos, são as funções principais: 

 Incentivar o acesso de alunos e de formados à prática profissional; 
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 Estabelecer ligação entre os programas de Graduação e de Pós-Graduação com 

as expectativas do mercado; 

 Propor parcerias que colaborem para a melhoria constante da qualificação dos 

graduandos e graduados. 

 

O acesso, tanto para o aluno (graduando ou formado) quanto para as empresas 

cadastradas, deve ser feito pela Internet, bastando para isso login e senha. 

 

Para o curso de Análise de Sistemas, o estágio não é obrigatório. Caso o estudante opte 

pela realização do estágio, o processamento de avaliação é feito através do sistema, pelo 

estudante e validado pelo Coordenador do Curso ou pelo Orientador do Estágio, a partir 

de 90 (noventa) dias. 

 
 

Atendendo ao disposto na Lei nº 11.788 de 25/09/2008, são oferecidas aos alunos 

regularmente matriculados neste curso, oportunidades de candidatarem-se às vagas 

oferecidas pela Central de Estágios e Empregos e no Espaço Estácio Estágio Emprego 

(E3) que mantém convênios com inúmeras empresas de diferentes portes e ramos de 

atividade. As normas para Estágio não obrigatório estão descritas no Regulamento 

Institucional para Estágio não Obrigatório desta instituição. 

 Trabalho de conclusão de curso 

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas está construído de forma 

modularizada. Os conceitos trabalhados nas disciplinas que compõem cada módulo estão 

organizados de forma integrada, ou seja, estão distribuídos de tal maneira que ao final do 

período letivo o aluno terá alcançado as competências propostas em cada módulo 

específico. 

 
 

Essa forma de estruturação da matriz curricular dispensa o Trabalho Final de Curso, uma 

vez que a integração dos conhecimentos já é feita nos módulos certificadores. 

 
 

A legislação educacional brasileira registra que o trabalho de conclusão de curso, quando 

especificado no Projeto Pedagógico de Curso, deve desempenhar o papel de reunir o 

aprendizado adquirido ao longo do curso e aplicá-lo no desenvolvimento de um produto, 

processo, metodologia, enfim, no desenvolvimento de um projeto com início meio e fim, 

cujo resultado a ser alcançado esteja especificado de forma clara e objetiva. 

 
 

O TCC não é obrigatório no Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas os 

alunos que optarem por seu desenvolvimento poderão se matricular nas disciplinas online 
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de Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso. No 

desenvolvimento do TCC, o estudante deve evidenciar a articulação entre a teoria e a 

prática vista ao longo do curso, tendo a oportunidade de vivenciar um projeto de pesquisa. 

O TCC poderá ser desenvolvido ao longo do último ano de curso. No penúltimo período o 

aluno cursará a disciplina de Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso, direciona da 

para a identificação do tema a ser trabalhado ou do produto a ser desenvolvido; 

delimitação do domínio de problema; cronograma do projeto; revisão bibliográfica; 

motivação, objetivos gerais e específicos, descrição, viabilidade técnica, aplicação e os 

resultados pretendidos. No último semestre, o estudante se dedicará a execução deste 

projeto e a defesa do trabalho de conclusão de curso. 

 
 

Outro aspecto que deve ser considerado no desenvolvimento do TCC é sua articulação 

com os eixos de pesquisa da área de conhecimento de Tecnologia da Informação da IES, 

alinhados com os Grandes Desafios de Pesquisa em Computação no Brasil (2006 – 

2016), conforme o seminário promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 

com o apoio da CAPES e da FAPESP, que são: 

 Tecnologias para acesso participativo e universal do cidadão ao conhecimento; 

 Desenvolvimento e Inovação tecnológica; 

 Modelagem computacional de sistemas complexos artificiais, naturais e sócio- 

culturais e da interação homem-natureza; 

 Gestão da informação em grandes volumes de dados. 

 

Os professores orientadores podem direcionar tais projetos para os seus temas de 

pesquisa, incentivando a produção de conhecimento científico na IES e a publicação dos 

mesmos em anais de congressos, periódicos, revistas e jornais da área de TI. 

 Atividades De Extensão 

A extensão compreende o inter-relacionamento entre o curso e a comunidade na esfera 

de produção de conhecimento, de forma que ambas devam ser entendidas como 

beneficiárias da prática da Extensão Universitária, na medida em que, através das ações 

de produção e sistematização de conhecimento, faculta: 

 Ao aluno, a formação acadêmica ampliada, rompendo-se com o mero tecnicismo e 

a reprodução do conhecimento, através da possibilidade concreta de vivenciar  e 

praticar a teoria apreendida em sala de aula e debater os limites e possibilidades 

reais dessa mesma teoria; 

 À Comunidade, a possibilidade do desenvolvimento de suas potencialidades a 

partir da compreensão do conhecimento universitário, principalmente, no que se 

refere a se constituir em sujeito histórico autodeterminado e no exercício de sua 
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cidadania. 

 
O Curso deve: 

 Cumprir com seu papel social de desenvolvimento regional e urbano; 

 Integrar a comunidade local com o Curso. 

 

Os programas de programas e projetos de extensão da Faculdade Estácio de têm como 

objetivo a atuação em âmbito social, priorizando ações que visem à maior integração 

aluno-Instituição, articulando ensino-pesquisa; e à integração Instituição-Comunidade. 

Para tanto, atua por meio de Programas e Projetos que se desenvolvem em parceria com 

outras Instituições, Empresas, ONGs, de modo a poder contribuir para a atuação 

responsável da Comunidade Acadêmica na melhoria da qualidade de vida no entorno da 

IES. Dentre os Projetos tradicionais da IES, citam-se: RH em Ação, Semanas 

Acadêmicas, Projeto Imposto de Renda, Encontro Interdisciplinar da ESTÁCIO SANTO 

ANDRÉ – projeto temático, em 2013 o tema foi Sustentabilidade e Meio Ambiente, 

Semana de Cultura Brasileira na Estácio São Paulo. 

 Pesquisa e iniciação científica 

ESTÁCIO SANTO ANDRÉ propôs em seu PDI – vigência 2102-2016, a 

implantação/institucionalização do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica. Assim, o 

curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nesse seu currículo revisado (2013), 

aponta como um de seus objetivos o desenvolvimento do estudante na aplicação de seus 

conhecimentos de forma independente e inovadora, acompanhando a evolução do setor 

e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas aplicadas. Sob essa ótica, as 

atividades de pesquisa na IES se configuram como práticas investigativas, ainda não 

institucionalizadas, que buscam oportunizar às estudantes situações para 

desenvolvimento e mobilização de competências e habilidades para: 

 Conversão do conhecimento, por meio dos processos de socialização e 

externalização do conhecimento tácito em conhecimento explícito; 

 Combinação e internalização do conhecimento explícito em conhecimento tácito. 

 

No curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, esse processo se inicia com a 

disciplina de Inovação Tecnológica, durante a qual os estudantes conhecem e vivenciam 

processos de inovação e sua aplicação no mundo do trabalho e são estimulados a 

participar de ambientes cooperativos e de redes de conhecimento. É facultativo ao 

estudante dar continuidade a esse desenvolvimento, por meio de práticas investigativas, 

norteadas pelos eixos temáticos na área de TI alinhados com os Grandes Desafios da 

Computação no Brasil (2006-2016), conforme seminário promovido e documento 



PROJETO PEDAGÓGICO DO CST ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

47

 

 

publicado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC): 

 Tecnologias para acesso participativo e universal do cidadão ao conhecimento. 

 Desenvolvimento e inovação tecnológica; 

 Modelagem Computacional de sistemas complexos artificiais, naturais e 

socioculturais e da interação homem-natureza; 

 Gestão da informação em grandes volumes de dados. 

 

Alinhados a esses objetivos, professores e alunos podem participar do Seminário de 

Pesquisa da Estácio, que acontece anualmente, desde 2009, e da Jornada de Iniciação 

Científica da Estácio que terá sua primeira edição no segundo semestre de 2013. 

 Metodologias e técnicas didático-pedagógicas 

Todas as disciplinas do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas possuem 

instrumentos didático-pedagógicos apropriados e adequados, que podem ser aplicados 

na atividade docente. Tais instrumentos constituem-se no Plano de Ensino (PE) e no 

Plano de Aula (PA) e fazem parte do cotidiano acadêmico do docente e do discente. Para 

o professor, o plano de ensino constitui-se na articulação da disciplina que leciona com o 

projeto pedagógico do curso e o plano de aula num guia das suas atividades acadêmicas 

ao longo curso. Para o estudante, os planos de ensino proporcionam a visão de conjunto 

do aprendizado da disciplina a ser construído durante o período letivo e os planos de aula 

especificam o passo a passo da construção desse conhecimento e sua articulação com 

sua atuação profissional. 

 
 

O planejamento e o conhecimento prévio do que será desenvolvido nas aulas e da 

metodologia de ensino-aprendizagem utilizada poderá contribuir para aulas interativas, 

criativas, inovadoras, motivando o discente a participar das aulas. 

 

Os planos de ensino e de aula são construídos e revisados pelos professores 

especialistas nas áreas de conhecimento, analisados e discutidos pelo Núcleo Docente 

Estruturante do curso. Os planos integram métodos e técnicas de aprendizagem que 

objetivam o desenvolvimento cognitivo do estudante, priorizando e enfatizando o 

raciocínio lógico e analítico, a capacidade de expressão escrita e oral, a autonomia, entre 

outros aspectos relevantes no processo de aprendizagem. Como exemplos podem ser 

citados: aula expositiva, com uso de recursos audiovisuais (vídeos, apresentações, filmes 

etc.); seminário ou palestra, focando estado da arte ou experiência profissional; aula 

prática em laboratório; trabalho individual, através da busca de informação; trabalho em 

grupo para desenvolvimento da aprendizagem cooperativa; participação em projetos 
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acadêmicos de aplicabilidade real, com vistas à preparação para o mercado. 

 
 

No primeiro Plano de Aula de cada disciplina o aluno tem a oportunidade de entender a 

contextualização e a articulação desta na sua formação profissional e ver a apresentação 

da disciplina e como os conceitos da mesma estão relacionados entre si, com o recurso 

visual do mapa conceitual da disciplina. 

 
 

Outro aspecto positivo do plano de aula é a sensação de progresso que o aluno terá na 

medida em que o semestre avança, pois terá a compreensão do conceito aprendido e 

porque está sendo estudado naquele momento da matriz curricular. Isso também 

aumenta a compreensão do aluno sobre sua formação e sua responsabilidade com o 

conjunto de práticas extraclasse que apoiam a sedimentação do aprendizado. 

 
 

A compreensão da proposta de aprendizado leva o aluno a uma visão mais ampliada do 

conhecimento a ser construído no curso e em cada disciplina, podendo compreender a 

importância de estudar o conteúdo de cada disciplina e de que forma este contribui para 

desenvolver competências e habilidades para sua formação profissional. 

 
 

Uma inovação proposta no Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas são 

Atividades Estruturadas (AE), embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, 

de 2 de julho de 2007, implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir 

do trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar a articulação entre a 

teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a 

este propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como 

mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno. 

 

O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado de 

situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus 

conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que 

ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e 

dinâmica. No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma 

intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a criação 

do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações 

(PERRENOUD, 2001). Para tanto, as atividades devem ser estruturadas em projetos, 

bem como por resolução de problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar análises, 

sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas 
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propostas devem constituir desafios que incitem os alunos a mobilizar seus 

conhecimentos, habilidades e valores. 

 
 

As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade (MORIN, 

2001), propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos 

alunos aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora. Nesse 

contexto, de acordo com Behrens (2006), situa-se a problematização que possibilita uma 

visão pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações 

diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento. Os alunos podem 

simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam 

minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as relacionam ao problema a 

ser resolvido e mobilizar essas aquisições na prática. (ROEGIERS; DE KETELE, 2004) 

 
 

O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações e, sim, a 

investigação e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio conhecimento 

por meio da participação ativa neste processo. (DAVINI, 1999) 

 
 

Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como proceder para 

contemplar uma prática pedagógica que acolha os pressupostos da abordagem crítica? 

[...] Não se trata de negar a pertinência das técnicas de ensino tradicionais, mas de 

retomá-las com um posicionamento crítico e reflexivo que enriqueça a produção do 

conhecimento em um novo paradigma. (BEHRENS, 2006) 

 

Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo 

contrário, além de ser imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito que aprende se 

aplica sempre a um objetivo ou assunto que requer ser assimilado. 

 
 

Com as atividades estruturadas, pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, 

reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O 

fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente o seu próprio 

conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado 

ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas 

pela informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos 

específicos de aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas 

e consequências, identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, 

selecione métodos e técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc. 

 

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma 
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mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade – educação – trabalho, 

com o planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social 

do aluno e do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, 

convivência com a diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o 

acesso a diferentes modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender. 

 
 

Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas 

sempre no mesmo sentido, de acordo com Davini (1999), Prática/Realidade-Reflexão- 

Teoria-Seleção de Princípios e Métodos para Ação Futura - Nova Prática/Transformação 

da Realidade. 

 
 

Sendo assim, na concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple 

atividades estruturadas, alguns passos devem ser trilhados: 

 Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias; 

 Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o 

desenvolvimento de tais conjuntos de conteúdo/competências; 

 Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdo, a partir da organização 

anterior; 

 Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem 

como estruturas pedagógicas dinâmicas orientadas por determinados objetivos 

comuns de aprendizado; 

 Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as atividades 

estruturadas supervisionadas. Obs.: As atividades poderão ser interdisciplinares, 

ou seja, uma mesma atividade poderá atender várias disciplinas; 

 Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio 

cotidiano social do aluno e do trabalho profissional, que incentivem a reflexão, a 

busca de conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas curriculares que 

contemplem atividades estruturadas, e que reverterão em ação. 

 

São exemplos de atividades que não podem ser consideradas atividades estruturadas 

aquelas em que o professor é o principal ator, quando faz demonstrações, resumos, 

sínteses etc.; as que estão descontextualizadas dos conteúdos das disciplinas a que se 

referem; as que não têm caráter significativo. 

 
 

As atividades estruturadas estão relacionadas e contextualizadas no âmbito da disciplina, 

enquanto as atividades complementares referem-se ao curso como um todo e à formação 

geral do aluno. 
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O Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas usa como atividades estruturadas: 

os estudos de casos, o desenvolvimento de projetos, a busca de informações sobre 

temas específicos, entre outras. As atividades estruturadas são definidas no processo de 

construção dos planos de aulas e também discutidas pelo Núcleo Docente Estruturante, 

com atualização periódica. 

 Material Didático de Apoio 

O material didático adotado neste curso concretiza a metodologia de convergência de 

meios na entrega do conteúdo, de forma a facilitar a construção do conhecimento e 

garantir o desenvolvimento de habilidades e competências específicas. Para tal, o material 

didático deste curso foi concebido de forma a integrar um conjunto de mídias compatível 

com a concepção de educação deste curso. 

 
 

Material didático impresso que apoia os alunos quanto aos conteúdos curriculares 

previstos para as disciplinas do curso. Este material é resultado de um processo criterioso 

de seleção e escolha dos melhores capítulos dos mais importantes livros de cada disciplina 

pelos professores. Após o devido consentimento autoral, o estudante recebe estes 

capítulos impressos (pelos correios ou no próprio campus (eventualmente, via dispositivo 

móvel, caso haja disponibilidade e seja de escolha do aluno)) em um fichário, a cada 

semestre, como mais uma forma partilhada do conhecimento. 

 
 

O material didático customizado para o aluno é fruto de uma parceria entre o Grupo 

Estácio e a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR), que, através das 

editoras de livros no Brasil, disponibiliza o conteúdo de suas obras de forma fracionada, 

remunerando adequadamente os autores. Além de estimular a leitura e avançar em 

direção à qualificação do ensino - uma das principais metas da Instituição, entende-se 

que a ação evita milhões de cópias ilegais de livros didáticos em todo o País. 

11. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Avaliação de Aprendizagem 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 

2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a partir de um banco de 

questões propostas pelos professores da Estácio de todo o Brasil. 

 

As avaliações poderão ser realizadas por provas teóricas, provas práticas, e realização 

de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de 

acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que 

possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau 
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máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, 

atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas, 

contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua 

realização, incluindo o das atividades estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o 

conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. Para aprovação na 

disciplina, o aluno deverá: 

I. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética 

entre os graus das avaliações, sendo consideradas, apenas, as duas maiores 

notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média 

aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

II. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

III. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio a verificação do aprendizado e 

aquisição das competências pretendidas, da capacidade de construir e consolidar 

conhecimentos científicos, técnicos, tecnológicos, gerenciais, habilidades e atitudes, a 

partir das necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de 

critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os 

alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação nas 

estratégias de ensino-aprendizagem e no próprio processo de formação dos alunos. 

 

Outro aspecto relevante é o princípio da auto avaliação como instrumento que favorece o 

exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a 

aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação. 

 
 

Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso 

formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação: 
 

 A avaliação diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos já 

vivenciaram ou já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos, os quais já 

possuem e suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita 

em sala de aula, pelos professores, por meio de observações e registros; 

 A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observando o 

desempenho revelado pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor 

registra as atividades realizadas pelos alunos individualmente ou em grupo, a fim 

de melhor planejar suas aulas e promover estratégias de intervenções pedagógicas 

diferentes; 
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 A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção 

acadêmica, nas diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que 

essa modalidade de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, 

classificar, ordenar tipos diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, 

fornecer informações e questões que são analisadas para a tomada de decisão 

acerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil profissional 

desejado. 

 
Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões 

para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação 

profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é vista 

como um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. 

 

Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno 

produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem 

ferir as normas preestabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de 

registrar os resultados obtidos pelos alunos. 

 
 

Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma 

natureza, será atribuído grau único para a disciplina que, para aprovação do aluno, 

deverá ser igual ou maior do que 6,0. 

 Avaliação Institucional – CPA 

A Avaliação Institucional Interna é o principal instrumento de coleta de informações sobre 

a instituição e os cursos, direcionada ao universo total de alunos e professores 

(semestralmente) e de coordenadores e gestores acadêmicos (anualmente). Essa 

avaliação é realizada por meio do Sistema de Informações Acadêmicas (S.I.A.) e é 

disponibilizada online para todos os alunos e docentes da instituição. 

 
 

Nas questões pedagógicas respondidas pelos alunos, o objeto de análise é o 

acompanhamento do desenvolvimento técnico-didático e metodológico do curso. Para 

tanto, são avaliadas as orientações e informações que recebe em relação ao curso, 

conhecimento do projeto pedagógico, planos de ensino, sobre aspectos acadêmicos 

relacionados ao seu curso e esclarecimentos sobre oportunidades profissionais 

relacionadas à sua área de formação. Fazem parte da avaliação a integração entre as 

disciplinas, oportunidades de participação nas atividades complementares oferecidas pelo 

curso, a exigência do curso quanto à qualidade do conteúdo das disciplinas e 

quantidade de trabalhos e horas de estudo, o equilíbrio entre teoria e prática e o apoio 
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prestado aos alunos pela coordenação do curso. Com relação ao corpo docente e aula, 

os alunos avaliam o domínio do conteúdo da disciplina pelo professor, a clareza da 

apresentação da proposta de trabalho da disciplina, a facilidade de transmissão de 

conhecimentos e o comprometimento do professor da disciplina com a instituição. Com 

relação ao desenvolvimento da aula, os aspectos avaliados são: a articulação entre teoria 

e prática, o incentivo à participação na discussão e expressão de ideias, o esclarecimento 

de dúvidas, a coerência entre os procedimentos de avaliação por meio de provas, testes 

e trabalhos, a discussão dos resultados das avaliações com os alunos e a utilização 

adequada do tempo destinado ao desenvolvimento da aula. 

 

Os docentes, em relação ao curso, avaliam a concepção e pertinência do currículo, a 

adequação do PPC à formação profissional do aluno, a integração entre os conteúdos 

das disciplinas, as práticas pedagógicas, a adequação das atividades complementares e 

o conhecimento do PPC. Em relação aos coordenadores, os docentes avaliam a atuação 

da coordenação do curso, a disponibilidade do coordenador em atender as demandas e 

necessidades do curso, a atuação nas atividades acadêmicas e a atuação no âmbito do 

curso, o incentivo do coordenador à participação do professor nos projetos, programas e 

atividades do curso e da instituição, a oportunidade de participação nas discussões sobre 

o PPC e a relevância do conteúdo das reuniões de docentes promovidas. 

 
 

Os coordenadores avaliam as questões que fazem referência à qualidade do curso: 

práticas pedagógicas dos professores, a utilização de metodologias de avaliação eficazes 

e alinhadas ao objetivo da disciplina, o cumprimento do plano de ensino, considerando a 

inserção de inovações e atualizações de conteúdo, as práticas do professor no sentido de 

promover a aprendizagem dos alunos com incentivo à participação, discussão e 

expressão de ideias nas aulas e o domínio do conteúdo de todas as disciplinas 

lecionadas.  Avaliam, também, a participação em reunião de curso e eventos acadêmicos 

e a busca de novos conhecimentos e procedimentos didáticos para utilizar em sua área 

de atuação. 

 

O gestor acadêmico avalia aspectos referentes ao curso e à gestão, os professores e os 

coordenadores. As questões que avaliam aos professores fazem referência à assiduidade, 

pontualidade, cumprimento de prazos, comprometimento com a aprendizagem do aluno 

e do programa acadêmico e postura proativa perante problemas que possam prejudicar 

o desenvolvimento das atividades de ensino. As questões que avaliam os coordenadores 

fazem referência à disponibilidade do coordenador em atender às necessidades do curso 

na unidade, no que se refere ao PPC, a agilidade na atribuição de aulas dos docentes e 

agilidade nas respostas aos processos de isenção e de equivalências de disciplinas. 
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 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

O curso é avaliado continuamente pela auto avaliação (avaliação institucional), realizada 

pela CPA. Em decorrência aos resultados obtidos, em cada avaliação, elabora-se um 

plano de ações para a correção das fragilidades apontadas pelos resultados. Dentre as 

ações adotadas destaca-se: a) Reuniões com o corpo docente para conscientização da 

importância do uso do recurso didático; Reunião com os representantes de sala para 

incentivar a utilização do recurso didático; Comunicado aos alunos sobre a importância da 

utilização do material didático; Reuniões com o corpo docente para que explicitem o plano 

de ensino das disciplinas e das respectivas bibliografias [básica e complementar] e 

incentivem os alunos à pesquisa, indicando o acervo físico da biblioteca; Reunião com os 

representantes de sala para incentivar a utilização do acervo físico da biblioteca como 

fonte à pesquisa; Comunicado aos alunos sobre a importância da utilização do acervo 

físico para consulta aos livros indicados pelos professores; Reuniões com o corpo docente 

para que explicitem o plano de ensino das disciplinas e das respectivas bibliografias [básica 

e complementar] e incentivem os alunos à pesquisa, indicando o acervo virtual de livros; 

Reunião com os representantes de sala para incentivar a utilização do acervo virtual como 

fonte à pesquisa; Comunicado aos alunos sobre a importância da utilização do acervo 

virtual para consulta aos livros indicados pelos professores; Encaminhamento de 

oportunidades de trabalho aos alunos; Divulgação de oportunidades de trabalho para os 

alunos, no sistema de informações acadêmicas e Elaboração de agenda de palestras, 

para oferecimento aos alunos, com profissionais atuantes no mercado de trabalho. 

 
 

Semestralmente, o curso apresenta à IES, intermediado pela CPA, plano de melhorias, 

adotando ações estratégicas, a partir da análise dos resultados obtidos pelos alunos do 

curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na auto avaliação 

Institucional [CPA – Comissão Própria de Avaliação] e, quando há, na avaliação realizada 

por comissões de especialistas do INEP, in loco. 

 

A partir dos resultados obtidos, medidas corretivas são adotadas, com o objetivo de 

extinguir as fragilidades do curso e garantir maior satisfação dos alunos, propondo e 

incentivando a participação em atividades que agreguem conhecimento.  Continuamente, 

a coordenação do curso encaminha aos alunos oportunidades de cursos para 

aperfeiçoamento técnico, que podem ser realizados pelo ambiente virtual de 

aprendizagem da instituição ou de terceiros. Promove anualmente, um evento para a 

troca de conhecimentos entre cursos, por meio de palestras, minicursos, apresentação de 

trabalhos. Outro evento, no qual os alunos são estimulados a participarem, trata-se da 

Semana de Cultura Brasileira na Estácio São Paulo com atividades voltadas à construção 

do conhecimento relacionado a aspectos da identidade cultural do povo brasileiro. Visitas 
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técnicas também são propostas como atividades aos alunos. 

 
 

Esclarecimentos sobre aspectos acadêmicos, também foi e é uma prática adotada pela 

coordenação, com o intuito de que os alunos não tenham dúvidas sobre o curso. Isto 

acontece com o esclarecimento do que são as atividades complementares e horas 

mínimas que devem ser cumpridas, o que é um plano de ensino, atividades estruturadas, 

o que é e quais são as disciplinas pré-requisito do curso, orientações para a utilização de 

ferramentas eletrônicas acadêmicas (Sistemas de Informações Acadêmicas, Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, Biblioteca Virtual) etc. Além das orientações proporcionadas 

pela coordenação, o corpo docente também atua divulgando e orientando os alunos 

sobre os aspectos acadêmicos do curso. Como apoio a essas duas frentes de divulgação 

de informações acadêmicas, instituiu-se o NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico) que orienta 

os alunos para as dificuldades com os estudos, organização pessoal, adaptação à cultura 

institucional e o uso de ferramentas virtuais acadêmicas e administrativas. 

 
 

12.  INFRAESTRUTURA 

 Estrutura Física 

A infraestrutura física da instituição conta com uma infraestrutura adequada a deficientes 

físicos e cadeirantes com banheiros adaptados, bebedouros e telefones nas alturas 

adequadas e rampas vistoriadas e aprovadas pelos órgãos municipais competentes. 

 Salas de aula 

 

As salas de aula da IES foram projetadas para: 

I. Apresentarem boas condições de uso e de salubridade, com espaço adequado; 

II. Iluminação, ventilação, acústica; 

III. Iluminação natural e artificial, com luminárias florescentes; 

IV. Todas as salas e corredores de acesso têm iluminação de emergência; 

V. Mobilidade adequada; 
 

 
Todas as salas de aula são adequadas às atividades acadêmicas, com estrutura que 

suporta aulas expositivas, com uso de recursos audiovisuais, e aulas com atividade em 

grupo. 

 Laboratórios de Informática 

A Faculdade Estácio de Santo André entende que o uso de recursos de informática em 

qualquer área de conhecimento é um fator determinante para o bom desempenho e 
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desenvolvimento dos profissionais e, substancialmente, para os alunos do curso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Para tanto, possui na unidade laboratórios de 

informática para as aulas de disciplinas que exigem este recurso, bem como para 

atendimento aos alunos nas suas pesquisas, produção de trabalhos e demais 

necessidades acadêmicas. 

 
 

O acesso de alunos às dependências dos laboratórios de ensino dá-se em período de 

aula, sob supervisão do professor responsável pela disciplina e/ou pelos técnicos de 

laboratório. Quando necessário o desenvolvimento de atividades além desse horário, o 

aluno deve agendar com os técnicos de laboratório com antecedência de um dia. 

 Instalações para Docentes 

A IES disponibiliza sala exclusiva para os professores, equipada com recursos de apoio 

como computadores, internet e armários. Possui ainda um funcionário que faz o 

atendimento do professor na entrada e na saída, auxiliando-o no que diz respeito, por 

exemplo, a orientação de salas, registro de presença e impressão de diários. 

 Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

A Faculdade Estácio de Santo André possui rampas, escadas e/ou elevadores para o 

acesso às salas de aulas e demais dependências da instituição. Os prédios também 

possuem banheiros adequados a deficientes físicos com portas largas, bacias e 

lavatórios individuais em alturas adequadas ao uso e barras de apoio. Foram instalados 

telefones públicos e bebedouros em altura adequada para atender as pessoas portadoras 

de necessidades especiais. 

 
 

Além da infraestrutura física para atendimento às pessoas portadoras de problemas de 

locomoção, a Faculdade Estácio de Santo André também possui recurso humano para 

atendimentos aos alunos deficientes auditivos que atualmente estudam na instituição. 

 Infraestrutura de segurança 

A Faculdade Estácio de Santo André instituiu uma Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA, que tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com 

a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

 
 

A CIPA está composta de representantes do empregador e dos colaboradores, de acordo 

com o dimensionamento previsto ressalvado as alterações disciplinadas em atos 

normativos para setores econômicos específicos. 
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A CIPA tem por atribuição identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o 

mapa de risco, com a participação do maior número de trabalhadores. 

 Acesso a equipamentos 

A Faculdade Estácio de Santo André entende que o uso de recursos de informática em 

qualquer área de conhecimento é um fator determinante para o bom desempenho e 

desenvolvimento dos profissionais. Para tanto, possui em suas unidades laboratórios de 

informática para atendimento aos alunos e as necessidades acadêmicas. 

 
 

O acesso de alunos às dependências dos laboratórios de ensino dá-se em período de 

aula, sob a supervisão do professor responsável pela disciplina e de técnicos de 

laboratório, e a partir das 08h30 às 22h00 para fins de estudos individuais e 

desenvolvimento de trabalhos. Quando necessário o desenvolvimento de atividades além 

desse horário, o aluno deve agendar com os técnicos de laboratório com antecedência de 

um dia. 

 
 

As instalações elétricas dos laboratórios seguem as normas da ABNT para proteção de 

instalações elétricas prediais. Os experimentos realizados pelos alunos manipulam baixos 

valores de tensão/corrente, não oferecendo risco de dano corporal. 

 Acesso à Internet 

A Instituição possui rede de comunicação (Internet) em todos os seus laboratórios de 

informática, nos equipamentos disponíveis nas salas de professores, salas de 

coordenadores, direção e biblioteca. 

13. Biblioteca 

O objetivo da Biblioteca é complementar o processo educativo (ensino/aprendizagem), 

conduzindo o aluno na busca da informação necessária ao seu desenvolvimento. 

 
 

Considerando os diferentes níveis de conhecimento e diversidade de interesses 

existentes na comunidade universitária, e visando sempre a satisfação do usuário final, a 

Biblioteca tem buscado no uso eficaz das tecnologias emergentes da informação as 

alternativas de orientação à sua comunidade, atuando como intermediária durante a 

realização das pesquisas, objetivando o preparo dos usuários para realização de suas 

próprias pesquisas. 

 
O acervo está instalado em um espaço adequado, com iluminação adequada para a 

armazenagem dos livros, extintor de incêndio, sinalização bem distribuída e visível. 

Todas as áreas têm acesso adequado aos portadores de necessidades especiais. Possui 
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catálogo informatizado que permite a consulta por autor, título e assunto, inclusive via 

acesso remoto pela Internet. 

 
 

As instalações para estudos individuais atendem totalmente às necessidades. As 

instalações para estudo em grupo são planejadas de forma atender às necessidades dos 

alunos e professores. 

 
 

A Biblioteca dispõe de sala de recepção, sala de leitura, salas de estudo em grupo, espaço 

de pesquisa informatizada, cabines de estudo individualizadas e salões de acervo. Possui 

um acervo composto de livros, nas várias áreas do conhecimento, e monografias.  O 

acervo é fechado. 

 

Os livros estão organizados de acordo com a Classificação Decimal de Dewey (CDD) e 

tabela cutter para classificar os autores, a catalogação utilizada é a AACR2. O sistema 

utilizado pela Biblioteca é o Pergamum. 

 

A Política para aquisição e atualização do acervo é revista semestralmente em conjunto 

com a coordenação do curso, é observado o índice anual de crescimento indicado no 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

 

A preservação do acervo é contemplada através da Política para Conservação e 

Preservação do Acervo. 

 

O acervo do Curso tem disponibilizado na biblioteca livros básicos e complementares, de 

acordo com o conteúdo programático das disciplinas do Curso, periódicos online - Bases 

de Dados EBSCO. A pesquisa ao acervo pode ser realizada em qualquer 

microcomputador conectado à Internet e permite a consulta por autor, título e assunto. 

 

Os padrões de utilização da biblioteca estão definidos nas Normas de Atendimento da 

Biblioteca da Faculdade Estácio de Santo André, que se encontra disponível nos quadros 

murais da biblioteca. O atendimento às solicitações e pesquisas dos usuários é realizado 

durante o horário de funcionamento da Biblioteca. 

 Serviço de Comutação Bibliográfica – COMUT 

Importante instrumento de incremento de pesquisas e trabalhos acadêmicos, o COMUT 

permite aos pesquisadores o recebimento de cópia de artigos publicados em periódicos 

técnico-científicos, teses e anais de congressos existentes nas melhores bibliotecas do 

país. 
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 Base De Dados 

As Bases de Dados disponibilizadas no Portal da Pesquisa podem ser acessadas pelo 

site www.portaldapesquisa.com.br. 

 

A Base de Dados EBSCO disponibiliza artigos científicos de publicações com cobertura 

retroativa (back-files), e oferece plataforma de pesquisa em português, com recursos de 

tradução de textos. 

 

Além da biblioteca física temos também a biblioteca virtual da Person e a Evolution 

biblioteca digital multimídia da Elsevier. 

 Programa de Treinamento de Usuários 

Objetiva facilitar o aperfeiçoamento acadêmico e profissional e a elaboração de trabalhos 

acadêmicos através do oferecimento dos seguintes cursos gratuitos: 

- Curso de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Dissertações e Teses; 

- Curso de Pesquisa Informatizada: Internet como Fonte de Pesquisa; e 

- Curso de Pesquisa Informatizada: Bases de Dados. 

 Fichas Catalográficas 

A Biblioteca disponibiliza para seus usuários o serviço de elaboração de fichas 

catalográficas com o intuito de colaborar com a normatização dos trabalhos de final de 

curso. 

 Programa De Atendimento A Alunos Com Necessidades Educacionais 
Especiais 

De acordo com a Portaria n. 3.284, de 7 de novembro de 2003, a Biblioteca dá 

acessibilidade aos usuários com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes 

de informação, através de recursos diferenciados: 

 Auditiva – As equipes das Bibliotecas recebem treinamento na Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS. 

 Visual – O Sistema DOSVOX, que interage com o usuário através de síntese de 

voz, está disponível nas Bibliotecas viabilizando, deste modo, o uso do computador. 

 ACESSO A PNE – As instalações possuem rampas de acesso com corrimão e 

elevadores. Vagas de estacionamento próximas a esta entrada. Instalações 

sanitárias adaptadas conforme a NBR 9050 de setembro/99, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que trata da Acessibilidade de Pessoas 

Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço Mobiliário e Equipamentos 

Urbanos. Telefones, lixeiras e bebedouros também possuem adaptações. 
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 Sistema Pergamum 

A Biblioteca da Faculdade Estácio de Santo André é completamente informatizada 

disponibilizando: consultas do acervo em terminais; controle de movimentação de acervo 

(empréstimos; consultas; cobrança) com relatórios estatísticos; integração com a área 

acadêmico-administrativa. O Pergamum permite acesso remoto aos usuários através da 

Internet a serviços como consultas ao acervo, reservas e renovações de empréstimos. O 

Sistema é composto pelos módulos SIB-Cadastro e SIB-Empréstimo e pelas seguintes 

Bases de Dados: Livro, Monografia, Tese e Vídeo. O acesso através da Internet é 

realizado pelo site: http://biblioteca.estacio.br. 

 Biblioteca Virtual 

Biblioteca Virtual é uma ferramenta de novas tendências e tecnologias onde os materiais 

bibliográficos são oferecidos exclusivamente em formato digital. O acervo eletrônico de 

livros-texto contém aproximadamente 2.400 títulos de obras em português, que permite a 

leitura integral via internet nas mais diversas áreas do conhecimento, através do site 

www.estacio.br no portal do aluno online. Além disso, o site permite também a compra do 

livro em formato físico (com desconto), bem como a aquisição parcial dos capítulos. As 

impressões são legalizadas e estão em conformidade com as Leis da ABDR (Associação 

Brasileira de Direitos Autorais). 

14. LABORATÓRIOS 

 Laboratórios Didáticos 

A Faculdade Estácio de Santo André disponibiliza aos alunos do curso um (01) 

laboratório de informática especialmente montado para atender ao conteúdo das 

disciplinas cuja utilização é exigida. O acesso de alunos às dependências dos laboratórios 

de ensino dá- se em período de aula, sob a supervisão do professor responsável pela 

disciplina e/ou pelos técnicos de laboratório. Quando necessário o desenvolvimento de 

atividades além desse horário, o aluno deve agendar com os técnicos de laboratório com 

antecedência de um dia. 

 

A unidade possui um laboratório de informática exclusivo para o curso de Redes de 

Computadores além de mais um laboratório de uso compartilhado com os demais cursos 

da Instituição. 

 Equipamentos disponíveis no laboratório de didático do curso: 

 

- Rack completo, com switches, roteadores e path-anel para simulação de uma rede 

real; 
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- Softwares de simulação de um ambiente em rede.  

 Comuns nos três laboratórios: 

- CCNA Network Visualizer DEMO CCNA Network Visualizer é um roteador e 

simulador de redes que permite criar, construir e configurar redes usando 

ferramentas como arrastar e colar. 

- Cisco Packet Tracer Solução completa para simulação e análise de redes, podendo 

ser simulado o funcionamento de uma rede física, wireless ou fibra e ainda monitorar 

os pacotes de dados. Licença FREE. 

- Dev C++ - É um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE - Integrated 

Development Environment) para programação na linguagem C/C++. Sua finalidade 

é criar executáveis nativos no Windows, Console (mais conhecido como DOS) ou 

GUI (Interface Gráfica). Licença FREE, com código aberto e escrito em Delphi. 

- Gant Project - É um programa criado para agendamento das tarefas de um projeto 

em suas diferentes etapas, baseado no Diagrama de Gant. Licença FREE e 

disponível no idioma português. 

- GlassFish Server Servidor de aplicação para plataforma Java Enterprise Edition. 

Licença FREE. 

- Java SE Development (JDK) - Um conjunto de utilitários que permitem criar sistemas 

de software para plataforma Java, contendo todo o ambiente necessário para a 

criação e execução de aplicações Java, incluindo: a máquina virtual Java (JVM), o 

compilador Java, APIs (conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software) 

do Java e outras ferramentas utilitárias. Licença FREE. 

- SQL Server 2005 - É um SGBD ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

Relacional desenvolvido pela Microsoft. Licença FREE 

- Visio Premium 2010 - É um programa da Microsoft que permite compor diversos tipos 

de gráficos de organização diferentes, como fluxogramas, organogramas e 

diagramas em geral. Licença FREE. 

- Pacote Microsoft Visual Studio (FREE) é formado por: 

o Visual Basic (VB) - É uma linguagem de programação produzida pela 

empresa Microsoft. 

o Visual C++ - Ferramenta para desenvolvimento de software, utilizando a 

linguagem C++. 

- MySQL - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), que utiliza a 

linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada ou Structured Query Language) 

como interface. Licença FREE. 

- NetBeans IDE 7.0 - É um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) gratuito com 

código aberto para desenvolvedores de software nas linguagens: Java, C, C++, PHP, 
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entre outras. 

- Virtual Box - Software de virtualização, simulação, de Sistemas Operacionais. A 

Oracle mantém os direitos de desenvolvimento. Visa criar ambientes para instalação 

de sistemas distintos, permitindo a instalação e utilização de um sistema operacional 

dentro de outro. 

15. APROVEITAMENTO E AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ANTERIORMENTE 

DESENVOLVIDAS 

Os critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de competências 

profissionais anteriormente desenvolvidas no trabalho ou em cursos regulares (conforme 

art. 8ª da Resolução n° 3 / 2002) foram organizados obedecendo às seguintes etapas: 

1. Isenção   de   disciplinas   por   aproveitamento   de   competências   profissionais 

adquiridas no trabalho (experiência profissional), onde o aluno deverá apresentar cópia 

de carteira de trabalho, declaração em papel timbrado emitida pelo Departamento de 

Recursos Humanos detalhando as características do cargo ou função exercida ou 

outros documentos que comprovam as competências adquiridas no desenvolvimento 

das atividades profissionais, seguindo os alguns procedimentos: 

 Análise Curricular; 

 Entrevista com o aluno; 

 Aplicação de prova (em caso de dúvida) com o objetivo de avaliar as 

competências profissionais adquiridas; 

 A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em 

sua pasta; 

2. Isenção de disciplinas por aproveitamento de competências adquiridas em cursos 

regulares: 

 Histórico escolar ou declaração da escola confirmando aprovação na unidade 

de estudo; 

 Ementas das Unidades de Estudo cursadas; 

 Procedimentos: Análise da ementa da unidade de estudo cursada levando em 

consideração o conteúdo e a carga horária; 

 Entrevista com o aluno; 

 Aplicação de uma Prova (em caso de dúvida) com o objetivo de avaliar as 

competências profissionais adquiridas pelo aluno com relação às competências 

desenvolvidas na unidade de estudo a ser isentada. 

 A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em sua 

pasta; 

3. Isenção em Língua Estrangeira se faz necessário a apresentação de diploma ou certificado 

de conclusão de nível intermediário ou avançado emitido por curso regularmente 
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estabelecido ou apresentação de diploma de proficiência em língua estrangeira, 

procedimentos: 

 Entrevista com o aluno; 

 Aplicação de uma prova (em caso de dúvida) com o objetivo de avaliar as 

competências profissionais adquiridas pelo aluno com relação às competências 

desenvolvidas na unidade de estudo a ser isentada; 

 A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em 

sua pasta; 

 Atendendo, ainda, a proposta de flexibilização curricular, o curso possibilita 

isenções de unidade de estudo por aproveitamento de competências profissionais, 

desenvolvidas anteriormente. Com isso, os alunos poderão aproveitar 

competências adquiridas através de sua vivência profissional. 

16. ATENDIMENTO AO ALUNO 

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

políticas e diretrizes institucionais adotadas pela Faculdade Estácio de Santo André para 

efetivar o apoio pedagógico aos seus alunos, acreditando que, para que o estudante 

possa se desenvolver em sua plenitude acadêmica é necessário associar, à qualidade do 

ensino ministrado, ações efetivas de atendimento ao estudante. 

 
 

As políticas de atendimento ao estudante desenvolvidas na Faculdade Estácio de Santo 

André perseguem os seguintes objetivos: assegurar ao estudante os meios necessários 

ao pleno desenvolvimento acadêmico; implementar os programas e projetos articulados e 

integrados ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de estimular a educação 

continuada. 

 
 

Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno projetos 

com distintas finalidades: apoio pedagógico, assistência ao aluno, inserção no mercado 

de trabalho e acompanhamento ao egresso. 

17. APOIO PEDAGÓGICO 

As modalidades de apoio pedagógico adotadas pela Faculdade Estácio de Santo André 

são: a) de nivelamento, b) de reforço e c) de complementação curricular, ou seja, atividades 

didáticas desenvolvidas paralelamente à matriz curricular com a orientação de docentes 

da Instituição, sob forma de pequenos cursos, oficinas, grupos de estudo online, através 

da sala de aula virtual. 

 

As modalidades de nivelamento objetivam criar condições para que os alunos 
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desenvolvam as habilidades e competências necessárias ao cumprimento das atividades 

propostas pelo curso. Com elas, pretende-se minimizar a deficiência de conhecimento 

apresentada pelos egressos do ensino médio. Desta forma, tais atividades destinam-se 

prioritariamente, mas não exclusivamente aos alunos do 1° período de qualquer curso 

oferecido pela Instituição. 

 

As modalidades de reforço objetivam recuperar falhas e/ou lacunas nos conhecimentos 

dos alunos no decorrer do semestre letivo, resultando do acompanhamento do 

desenvolvimento pedagógico dos alunos, por meio da verificação da aprendizagem do 

aluno. 

 

As modalidades de complementação curricular podem ser realizadas por  alunos de 

qualquer período, em qualquer curso da Faculdade Estácio de Santo André. Os alunos 
 

 

escolhem a disciplina que desejam cursar para melhor enriquecer sua formação, 

atendidas as especificidades de cada disciplina. 

 

Vale ressaltar, que a adesão ao Programa de nivelamento é voluntária. O aluno poderá 

escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se adaptem a seus horários e às 

suas possibilidades. 

 
 

Com esses projetos, a Faculdade Estácio de Santo André vem contribuindo para uma 

melhor formação do aluno, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar 

conteúdos, desenvolver competências, habilidades e atividades, buscando atingir o perfil 

desejado para os egressos dos cursos de graduação e de graduação tecnológica. 

 
 

Para, ainda, possibilitar apoio pedagógico aos alunos, a Estácio Santo André dispõe de 

ambiente virtual, denominado Webaula, que vem a ser um canal de comunicação entre 

aluno e professor. Nele, os professores disponibilizam textos, exercícios e todo material 

necessário para a disciplina, bem como, mensagens para a turma, complementando a 

atuação em sala de aula e favorecendo a concretização de uma aprendizagem 

significativa. 

 Núcleo de Apoio Pedagógico 

A IES mantém o NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico) – programa que atua em duas 

vertentes: (a) apoio ao corpo discente por meio de atendimentos presenciais e 

encaminhamentos a profissionais externos, quando houver necessidade; (b) apoio ao 
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corpo docente por meio da oferta de cursos presenciais de atualização e capacitação. Em 

cada campus há um docente responsável pelo atendimento ao discente e 

encaminhamentos, caso seja necessário. 

 Atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais 

Preocupada, ainda, em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do 

aluno com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política 

institucional, a Faculdade Estácio de Santo André vem também desenvolvendo ainda 

uma série de ações para manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos 
 

e, especificamente, assegurar aos alunos com necessidades educacionais especiais as 

condições necessárias para o seu pleno aprendizado. 

 
 

Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos 

legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder aos reclamos de 

uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo a permanência dos 

alunos com necessidades educacionais especiais na instituição, através de uma prática 

pedagógica, que esteja centrada na aprendizagem desses alunos. 

 
 

O curso busca criar um ambiente educacional que reconheça as possibilidades e as 

limitações dos alunos com necessidades educacionais especiais, garantindo, assim, a 

sua plena inclusão no processo educativo. 

 Inserção no Mercado de Trabalho 

Para desenvolver ações de inserção dos alunos e graduados no mercado de trabalho e 

promover a ampliação da sua empregabilidade, o curso conta com Central de Estágios e 

Empregos. Através de um sistema informatizado, a Central mantém uma parceria com mais 

de 30 mil empresas para a oferta e divulgação de vagas. Encaminha os candidatos, 

legaliza e acompanha o desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei 11.788 de 

25 de setembro de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente. O sistema é 

seletivo. As vagas são previamente definidas por curso, unidades, coeficiente de 

rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam o perfil 

solicitado pela empresa são encaminhados. 

18. CORPO DOCENTE 

 Critérios de Seleção 

A seleção de novos professores na Faculdade Estácio de Santo André é feita através de 

processos seletivos externos, sempre quando há necessidade de incorporar mais pessoal 
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no quadro acadêmico, devido ao crescimento orgânico dos cursos, oferta de novos 

cursos de graduação, novas unidades, quando há necessidade de substituição de algum 

professor, entre outros motivos. 

 
 

O processo seletivo de novos docentes ocorre em parceria com os coordenadores de 

curso. Os processos seletivos em geral compõem-se de etapas que começam na triagem 

curricular, prova de conhecimentos específicos, dinâmicas de grupo, painéis e testes 

direcionados para área de atuação requisitante. 

 

Na seleção de novos professores, as etapas previstas são a triagem curricular, onde o 

coordenador seleciona os currículos recebidos de acordo com as suas necessidades, 

informadas em edital, divulgada no site da IES, nas redes sociais e em outras formas de 

mídia. A primeira etapa da seleção é a triagem curricular. Aprovado, o candidato segue 

para a próxima etapa que é a prova de aula, que demanda participação de pelo menos 

um docente especialista em metodologia, um docente especialista no eixo temático para 

o qual o candidato se inscreveu e mais o coordenador do curso. Na prova de aula, o 

candidato apresenta uma aula e um plano de aula cujo tema foi disponibilizado através 

do informe no site. Aprovado na prova de aula, o candidato realiza uma entrevista 

comportamental e uma entrevista com o coordenador do curso, que poderá prever 

perguntas de ordem técnica e de ordem prática, como disponibilidade e aderência. 

 
 

O candidato deverá ser minimamente especialista para concorrer ao posto de professor 

na Faculdade Estácio de Santo André. Aprovado em todas as etapas, o candidato é 

admitido e passa a compor o quadro efetivo de docentes da IES. 

 Composição 

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

corpo docente qualificado, seja para ministrar as disciplinas práticas (para as quais 

buscamos profissionais com vasta experiência de mercado), seja para as disciplinas de 

caráter teórico (privilegiando profissionais em virtude de sua titulação e credenciais 

acadêmicas). O corpo docente é composto por doutores, mestres e especialistas que 

atuam no curso em regime de trabalho integral, parcial ou horista. 
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19.  EMENTÁRIO (CURRÍCULO DO CURSO) 

DISCIPLINA ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES 

PERÍODO 1 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 
Evolução histórica; Estrutura funcional de um computador; sistemas de numeração; lógica 
digital; Componentes de um computador (CPU, memória, barramento, dispositivos de E/S); 
Arquitetura RISC x CISC. 

CONTEÚDO 

Unidade I - Introdução 

1. Evolução histórica dos computadores; 

2. Conceitos de processamento de dados; 

3. Estrutura básica de um computador; 

4. Fundamentos da programação de computadores; 

 

Unidade II - Representação de dados 

1. Unidades de informação (bit, byte, Word). 

2. Sistemas de numeração; 

3. Os sistemas decimal, binário, hexadecimal e octal; 

4. Conversão entre os sistemas de numeração; 

5. Representação de números inteiros; 

6. Tabelas de representação de caracteres. 

 

Unidade III - Conceitos de lógica digital 

1. Portas e operações lógicas; 

2. Tabela da verdade e expressões lógicas; 

3. Noções de lógica booleana. 

 

Unidade IV - Componentes do computador 

1. Modelo de Von Neumann; 

2. Conjunto de instruções; 

3. Processador e seus componentes. 

4. Memória; 

4.1. Caraterísticas; 

4.2. Hierarquia; 

4.3. Operações; 

4.4. Organização; 

4.5. Tipos. 

5. Memória Cache; 

6. Dispositivos de E/S. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

POLLI, Marco. Organização de Computadores. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 128 p. 

MONTEIRO, Mario A. Introdução a Organização de Computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
p. 708. 

RIBEIRO, Carlos; DELGADO, José. Arquitetura de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Rio de Janeiro: 
Bookman, 2008. 

PATTERSON, D.A., HENNESSY J.L. Organização e Projeto de Computadores: A nterface 
Hardware/Software. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.  

TANENBAUM, A.S., GOODMAN, J.R. Organização Estruturada de Computadores. 5 eds. Rio 
de Janeiro: Pearson, 2007. 

DISCIPLINA CENÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

PERÍODO 1 
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CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 

Conceitos de Sistemas de Informação, Teoria de Sistemas e Tecnologia da Informação; Os 
profissionais de TI; As arquitetura dos sistemas de Informação; Os meios de armazenamento 
que trabalhamos; A Infraestrutura da TI; Governança de TI; Introdução a Segurança da 
Informação. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Conceitos de Sistemas de Informação, Teoria de Sistemas e Tecnologia da 
Informação 

1.1. Introdução 

1.1.1. Conceituação de sistema, Sistema de Informação e Tecnologia de Informação; 

1.1.2. A importância e a contribuição dos Sistemas de Informação na gestão organizacional; 

1.1.3. Componentes dos Sistemas de Informação. 

1.2. Visão Geral dos Recursos de um Sistema de Informação 

1.2.1. Recursos de hardware, software, de dados, de rede e humanos; 

1.2.2. Elementos de Entrada, processamento, saída etc. 

 

Unidade 2 -Os Profissionais de TI 

2.1. Analista de Sistemas e desenvolvimento de sistema 

2.1.1 Análise e desenvolvimento 

2.1.2 Profissionais de Banco de Dados 

2.1.3 Profissionais Web 

2.2. Gestão e Governança de TI 

2.2.1 Gestão de TI 

2.2.2 Governança de TI 

2.3. Infraestrutura e Suporte 

2.3.1 infraestrutura 

2.3.2- Suporte 

2.4. Novos papeis de TI 

 

Unidade 3 - Tipos de Sistemas de Informação - Arquiteturas 

3.1. Sistemas Legados; 

3.2 Sistemas Stand Alone 

3.3. Arquitetura Cliente - Servidor; 

3.4. Sistemas Web; 

3.5 Aplicativos Móveis 

 

Unidade 4 -Meios de Armazenamento 

4.1. Tipos de memórias do computador 

4.2. Organização dos dados armazenados 

4.2.1 Sistema de Arquivos 

4.2.2 Banco de Dados 

4.3. Data Warehouse 

4.4 Armazenamento na nuvem 

 

Unidade 5 Infraestrutura 

5.1. Redes de Computadores 

5.1.1. LAN, MAN, WAM; 

5.2. A Internet e seus serviços; 

 

Unidade 6 Governança de TI 

6.1. Introdução a Governança de TI 

6.1.1 Frameworks de Governança 

6.1.2 ITIL 

6.1.3 COBIT 
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6.1.4 Certificações ITIL / COBIT 

6.2. Acordo de Nível de Serviço 

6.3 Métricas 

 

Unidade 7 - Segurança de Sistemas de Informação 

7.1. Introdução a Segurança de Informação 

7.1.1. Conceitos fundamentais de segurança da informação; 

7.1.2. Autenticação e Controle de Acesso 

7.1.3. Segurança de Redes 

7.2. Planejamento da Segurança da informação 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

PARETO, E. L. Cenários de Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

CEOLDO, Mairum. Fundamentos de Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 
160 p. 

O'BRIEN, James. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da Internet. 2. ed. 
Saraiva, 2009. 6. Tiragem. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

O' BRIEN, James. Administração de Sistemas de Informação: Uma introdução. 13. ed. Mc Graw-
Hill, 2007 

LAUDON, Kenneth C, LAUDON Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais. 7. ed. Pearson, 
2009. 

BIO, Sérgio Rodrigues. Sistemas de Informação: Um Enfoque Gerencial. 2. ed. Atlas, 2008. 

STAIR, Ralph M, REYNOLDS, George W. Princípios de Sistemas de Informação: uma 
abordagem gerencial. 6. ed. Cengage Learning, 2008. 

TURBAN, Efraim; JR. RAINER, R. Kelly; POTTER, Richard. E. Introdução a Sistemas de 
Informação: Uma abordagem gerencial. 2. ed. Elsevier, 2007. 

ABREU, Aline França de; RESENDE, Denis Alcides. Tecnologia da Informação Aplicada a 
Sistemas de Informação Empresariais. 4.ed. Atlas, 2006. 

DISCIPLINA INTRODUÇÃO A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

PERÍODO 1 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 
Resolução de problemas usando a lógica; conceitos de algoritmos computacionais; entrada e 
saída de dados; operadores; estruturas de controle; estruturas de repetição. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Fundamentos de Lógica para a Solução de Problemas: 

1. Solução de problemas 

2. Estruturas 

3. Representação de algoritmos 

4. Refinamento sucessivo 

 

Unidade 2 - Estrutura de um programa 

1. Componentes de um programa em C++ 

2. Declaração de variáveis. 

3. Atribuição e operações algébricas. 

4. Entrada e Saída 

 

Unidade 3 - Estrutura de Decisão 

1. Quando é preciso tomar uma decisão? 

2. Como fazer comparações. 

3. Tomando decisões com condições compostas. 

4. Seleção 

 

Unidade 4 - Estrutura de Repetição 

1. Por que repetir? 

2. Estruturas de repetição 



PROJETO PEDAGÓGICO DO CST ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

71

 

 

3. Abordagens para as estruturas de repetição 

 

Unidade 5 - Estrutura de Dados Homogênea 

1. Para que serve um vetor. 

2. Declaração e atribuição 

3. Entrada e saída com vetores 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

SANTOS, F.G. Introdução a programação. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

FORBELLONE, A.L. V; EBERSPACHER, H. Lógica de programação. 3. ed. São Paulo: Makron 
Books, 2005. 

VAREJÃO. F.M. Introdução a programação: Uma nova abordagem usando C. Rio de Janeiro: 
Campus, 2015. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo. Algoritmos: lógica para 
desenvolvimento de programação de computadores. 22. ed. São Paulo: Érica, 2009. 

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos; VAZIRANI, Umesh. Algoritmos. 1. ed. São 
Paulo: McGraw-Hill Brasil, 2009. 

FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em linguagem C. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

PUGA, S.; RISSETTI, G. Lógica de programação e estrutura de dados: com aplicações em Java. 
1. ed. São Paulo: Pearson Education, 2003. 

DISCIPLINA TECNOLOGIA PARA INTERNET I 

PERÍODO 1 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 
O ambiente de Internet: como funciona, protocolos, diversas aplicações; Diferenciação entre 
ambientes cliente e servidor; Introdução à criação de páginas Web simples com HTML 5; 
Linguagem de marcação de estilos CSS3. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - O AMBIENTE INTERNET 

1.1 Apresentação do ambiente distribuído da Internet 

1.2 Principais protocolos da Internet para desenvolvimento Web (HTTP, HTTPS, TCP/IP, FTP) 

1.3 Servidores Web 

 

Unidade 2 - INTRODUÇÃO AO HTML5 

2.1 Uma breve história do HTML5 

2.2 Filosofia por trás do HTML5 

2.3 O que é uma Tag ? 

2.4 Atributos de uma tag 

2.5 Breve definição de CSS 

2.6 O que é DOM (Document Object Model) 

2.7 Facilidades e diferenças do HTML5 sobre o HTML4 

 

Unidade 3 - INTRODUÇÃO À CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS ESTÁTICAS 

3.1 Tag's estruturais do HTML5 

3.2 Tag's Textuais 

3.3 Tag's básicas 

3.4 Listas com HTML 5 

3.5 Vídeo e Áudio 

3.6 Uma breve história sobre CODEC's 

 

Unidade 4 - LINGUAGEM DE MARCAÇÃO E ESTILOS 

4.1 CSS 

4.2 Definição 

4.3 Sintaxe 

4.4 Seleção de elementos 

4.5 Formas de inclusão no HTML 
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4.6 Externa, interna, inline 

4.7 Introdução ao CSS3 

4.8 Posicionamento CSS 

4.9 Seletores 

4.10 Borders 

4.11 Backgrounds 

4.12 Fontes 

4.13 Transições 

 

Unidade 5 - WEB RESPONSIVA 

5.1 Media Queries 

5.2 Layout Multicolunas 

5.3 Flexible Box Layout 

5.4 Transformações 

5.5 Animações 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

PLOTZE, Rodrigo. Tecnologias WEB. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2015. 

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Ajax, Rich Internet Applications e desenvolvimento para WEB para 
programadores. 1. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2009. 

MANZANO, J. A. N. G.; ALVES, S. T. Guia de Orientação e Desenvolvimento de sites: HTML, 
XHTML, CSS E JAVASCRIPT/JSCRIPT. 1. ed. São Paulo: Érica. 2008. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

HUBBARD, J. Programação com Java. 1. ed. São Paulo: Editora Relativa, 2002. 

PAULA FILHO, W. P. Multimídia: Conceitos e Aplicações. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 
2000. 

GREEN, T.; DIAS, T. Do After Effects ao Flash: Integração em Motion Graphics. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2007. 

ROBERTS-BRESLIN, J. Produção de Imagem e Som. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier. 
2009. 

VIEIRA, E. Os bastidores da Internet no Brasil. 1.ed. São Paulo: Editora Manole, 2003. 

DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

PERÍODO 1 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 

Conceitos básicos de sistemas de informação e tecnologia de informação; Componentes de um 
sistema de informação (SI); Recursos de um SI; As principais funções e aplicações dos SI nas 
organizações modernas; Os tipos de Sistemas de Informação (SIG, SAD, EIS etc.); Os desafios 
dos gerentes de SI; Fundamentos das tecnologias de inteligência artificial (IA) nos negócios; Os 
sistemas de comércio eletrônico e sua aplicação; A infraestrutura de apoio aos Sistemas de 
Informação. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Conceitos de Sistemas de Informação, Teoria de Sistemas e Tecnologia da 
Informação 

1.1. Introdução 

1.1.1. Conceituação de sistema, Sistema de Informação e Tecnologia de Informação; 

1.1.2. A importância e a contribuição dos Sistemas de Informação na gestão organizacional; 

1.1.3. Componentes dos Sistemas de Informação. 

1.3. Visão Geral dos Recursos de um Sistema de Informação 

1.3.1. Recursos de hardware, software, de dados, de rede e humanos; 

1.3.2. Elementos de Entrada, processamento, saída etc. 

 

Unidade 2 - Conceitos básicos de aplicações nas empresas (desenvolvimento e 
administração) 

2.1. As funções e aplicações de SI nas organizações; 

2.2. Tendências em Sistemas de Informação; 

2.3. A empresa de e-busines. 

2.4. Visão Geral da Classificação dos SI 
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2.4.1. Classificação quanto à abrangência; 

2.4.2. Classificação quanto às áreas funcionais; 

2.4.3. Classificação quanto aos níveis hierárquicos. 

2.4.4. Outras classificações 

2.5. Desafios gerenciais da tecnologia da informação 

2.5.1. Sucesso e fracasso com TI; 

2.5.2. Desenvolvendo Soluções de e-business; 

2.5.3. Ética e TI; 

2.5.4. Desafios das Carreiras de TI; 

 

Unidade 3 - Tipos de Sistemas de apoio às decisões (ou sistemas organizacionais) 

3.1. Apoio às decisões de e-business; 

3.2. E-business e o apoio às decisões; 

3.3. Tendências de apoio às decisões de e-business 

3.4. Sistemas de Apoio às Operações; 

3.5. Sistemas de informação gerencial (SIG); 

3.6. Sistemas de Apoio às Decisões (SAD); 

3.4. Visão Integrada do papel dos SI?s na Empresa 

3.5. Processamento analítico on-line (Olap); 

3.6. Sistemas de apoio às decisões (SAD) 

3.6.1. Utilizando sistemas de apoio às decisões; 

3.6.2. O Data Mining para apoio à decisão; 

3.6.3. Sistemas de informação executiva (EIS); 

3.6.4. Portais corporativos e apoio às decisões. 

Unidade 4 - Tecnologias de Inteligência Artificial (IA) nos negócios 

4.1. Tecnologias de IA (introdução): 

4.1.1. Uma visão geral da Inteligência Artificial; 

4.1.2. Domínios da IA; 

4.1.3. Redes neurais ou neuronais; 

4.1.4. Sistemas de lógica difusa; 

4.1.5. Algoritmos genéticos. 

4.2. Conceitos Básicos de Realidade virtual: 

4.2.1. Aplicações de realidade virtual; 

4.2.2. Agentes inteligentes. 

4.3. Conceitos Básicos de Sistemas Especialistas (SE): 

4.3.1. Componentes e aplicações de SE; 

4.3.2. O valor, benefícios e limitações dos SE. 

 

Unidade 5 - Sistemas de Comércio Eletrônico 

5.1. Fundamentos do Comércio Eletrônico: 

5.1.1. Introdução ao Comércio Eletrônico; 

5.1.2. Tecnologias do Comércio Eletrônico; 

5.1.3. Categorias do Comércio Eletrônico; 

5.2. Estrutura do Comércio Eletrônico 

5.3. Aplicações do Comércio Eletrônico: 

5.3.1. Tendências no Comércio Eletrônico; 

5.4.2. Benefícios do Comércio Eletrônico 

5.4.3. Fatores de Sucesso do Comércio Eletrônico; 

 

Unidade 6 - Ciclo básico de desenvolvimento de SI 

6.1. Introdução ao Desenvolvimento de Sistemas 

6.1.1. Evolução dos Processos de Desenvolvimento; 

6.1.2. Razões típicas para se iniciar um projeto de desenvolvimento de sistemas; 
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6.1.3. Estratégias para o Desenvolvimento de Sistemas 

6.2. Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

SANTOS, Fabiano Gonçalves dos. Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sá, 2014. 128 p. 

TANENBAUM, A. Redes de Computadores. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

KUROSE, J. F. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 3. ed. São 
Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006. 

FARREL, A. A Internet e seus Protocolos. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

STALLINGS, W. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

FARREL, A. A Internet e seus Protocolos. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

DISCIPLINA PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

PERÍODO 1 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 

Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. Planejamento 
financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a Empregabilidade. Gestão 
de Carreira. O Terceiro setor e o Setor público como opções de Carreira. Inovação e 
Criatividade. Empreendedorismo e Cases de Sucesso. Ética. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - A Educação no Brasil e Nivelamento 

- O panorama da Educação no Brasil. 

- Simulador virtual de prova, com questões de 3 grandes áreas (Linguagem, 
Matemática/Lógica, Conhecimentos Gerais), com indicador de performance, gráfico de 
rendimento. Apenas para a modalidade online. 

Unidade 2 - Ambientação na Vida Universitária 

- O significado do Ensino Superior na vida profissional; Instituições de Ensino Superior: 

- Universidades, Centros Universitários e Faculdades; Curso de Graduação: bacharelados, 
licenciaturas e tecnológicos; Cursos de Pós-Graduação: stricto e lato sensu. 

- O Modelo de Educação Superior da Estácio: processo de construção da aprendizagem; 
desenvolvimento da autonomia estudantil; foco na empregabilidade; ferramentas de 
suporte ao ensino. 

- A estrutura da organização acadêmica: Gestão Acadêmica; Coordenação de Curso: 
funções e interfaces. 

- Planejamento do curso: Tempo de integralização, Componentes curriculares obrigatórios: 
carga horária das disciplinas, atividades complementares, estágio curricular, trabalho de 
conclusão de curso. 

- Infraestrutura: laboratórios dos cursos, laboratórios de informática e biblioteca. 

- Frequência mínima; pontualidade; sistema de avaliação da aprendizagem. 

 

Unidade 3 - Métodos de Estudos no Ensino Superior 

- Administração do tempo: organização do plano de estudos e da rotina acadêmica; 
autonomia e disciplina nos estudos. Gestão da autoaprendizagem. 

- Acompanhamento do desempenho acadêmico: estilos de aprender e métodos de estudos; 
o papel das mídias sociais no aprendizado; competências no âmbito acadêmico e 
profissional. 

- Motivação-leitura: leitura crítica; leitura digital e impressa e produção de sentido. 

- O mundo acadêmico dentro e fora da sala de aula: aulas presenciais e aulas online; aulas 
teóricas e aulas práticas; atividades estruturadas; atividades individuais e coletivas; 
técnicas de apresentação; provas (preparação, realização e avaliação); pesquisa (produção 
acadêmica) e extensão. O estágio como atividade significativa de aprendizagem. 

 

Unidade 4 - Planejamento financeiro 

- Orçamento doméstico 

- Finanças Pessoais; Planejamento Financeiro; Orçamento e fluxo de caixa; captação de
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recursos: financiamento e empréstimos; Investimentos e aplicações financeiras. 

 

Unidade 5 - Habilidades e Competências para a Empregabilidade 

- Além da técnica 

- Ética geral e profissional 

- Relacionamento interpessoal; comunicação; fluência digital; marketing pessoal; resiliência; 
comprometimento; foco em resultados; educação continuada. 

- Terceiro Setor 

- Gestão Pública 

 

Unidade 6 - Empreendedorismo e Cases de Sucesso 

- Economia e inovação na sociedade do conhecimento; competitividade e criatividade. 

- Projeto e metas empreendedoras na carreira profissional. 

- Currículos, portfólio, dinâmicas de grupo e painéis 

- Cases de sucesso. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

FARIA, Vivian Maerker. Manual de Carreira. São Paulo: Saraiva, 2009. 

CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org.). Da graduação para o 
mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Ed. Universidade Estácio de 
Sá, 2013. 

LUQUET, Mara. O Meu Guia de Finanças Pessoais - Como gastar sem culpa e investir sem 
erros. Rio de Janeiro: Elsevier - Campus, 2011. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Como Desenvolver Melhor Seus Talentos e Competências. 
Editora Pearson Education. Ano 2005. 

BIAGIO, Luiz Arnaldo – Empreendedorismo: Construindo seu projeto de vida. Editora: Manole. 
Ano: 2009 

ORLICKAS, Elizenda. Modelos de Gestão. Rio de Janeiro: IBPEX. 2010. 

SOUSA, Fabio; DANA, Samy. Como passar de devedor para investidor - Um guia de finanças 
pessoais. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

ZABALA, Antonio. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

DISCIPLINA MODELAGEM DE DADOS 

PERÍODO 2 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 
Sistemas de Banco de Dados, Projeto de Banco de Dados, Modelagem Conceitual de Dados, 
Derivação do Modelo Lógico, Noções de álgebra relacional de banco de dados e Noções de 
SQL. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 -Visão Geral: Banco de Dados e os Sistemas de Gerenciamento de 

Banco de Dados (SGBD) 

1.1 Visão geral: Banco de dados 

1.2 Dados versus informação 

1.3 Classificando os bancos de dados 

1.4 Sistemas de Arquivos 

1.5 SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) 

1.6 Os Usuários de Banco de Dados 

1.7 O SGBD e suas Funcionalidades 

1.8 Vantagens do SGBD 

 

UNIDADE 2 - Projeto de Banco de Dados 

2.1 Projeto de banco de dados 

2.2 Modelo externo 

2.3 Modelo Conceitual 

2.4 Modelo interno 
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2.5 Modelo físico 

2.6 Modelo de dados 

 

UNIDADE 3 - Modelo Entidade-Relacionamento 

3.1 Modelo Entidade-Relacionamento 

3.1.1 Modelo de Banco de Dados 

3.1.2 Modelo Conceitual 

3.1.3 Modelo lógico 

3.2 As Principais Características do MER 

3.2.1 Entidade 

3.2.2 Relacionamento 

3.2.3 Cardinalidade 

3.2.4 Atributo 

3.3 Modelo Entidade-Relacionamento Estendido 

3.3.1 Entidade Especializada 

3.3.2 Entidade Genérica 

3.3.3 Entidade Associativa 

3.4 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) 

3.4.1 Grau de Relacionamento 

3.5 Modelando o "negócio" 

 

UNIDADE 4 - Modelo de Dados Relacional 

4.1 Modelo de Dados Relacional 

4.2 Chave Primária 

4.3 Restrições de Integridade 

4.4 Mapeamento do MER para o Modelo Relacional 

UNIDADE 5 - Normalização 

5.1 Normalização 

5.1.1 Aninhamento de Tabela 

5.1.2 Regra: Primeira forma normal (1FN) 

5.1.3 Regra: Segunda Forma Normal (2FN) 

5.1.4 Regra: Terceira Forma Normal (3FN) 

5.1.5 Regra: Quarta Forma Normal (4FN) 

5.1.6 Regra: Quinta Forma Normal (5FN) 

 

UNIDADE 6- Noções de SQL 

6.1 Linguagens de Definição de Dados (DDL) 

6.1.1 Criação de tabela: CREATE 

6.1.2 Alteração de Tabela: ALTER 

6.1.3 Exclusão da Tabela: DROP 

6.2 Linguagem de Manipulação de Dados (DML) 

6.2.1 Inserção de dados: INSERT 

6.2.3 Atualização de registros: UPDATE 

6.2.4 Exclusão de Registros: DELETE 

6.3 Comando SELECT 

6.3.1 Sintaxe básica 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

NETO, Geraldo Henrique. Modelagem de dados. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 
2015. 

HEUSER, C. Projeto de Banco de Dados. Editora Artmed 6. Ed, 2009, Série de Livros Didáticos, 
número 4. 

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F; SUDARSHAN, S. A. Sistema de banco de dados. 
5ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

COUGO, Paulo Sérgio. Modelagem conceitual e projeto de bancos de dados. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001. 
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DATE, C.J. Introdução a sistemas de banco de dados. 8ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

CHEN, P. Gerenciando Banco de Dados - A Abordagem Entidade-Relacionamento para Projeto 
Lógico. Editora MCGraw-Hill, 1990. 

TOBY, Teorey; SAM, Lightstone; TOM, Nadeau. Projeto e Modelagem de Bancos de Dados. 
Rio de Janeiro: Campus, 2007. 

MACHADO, Felipe Nery; ABREU, Maurício. Projeto de Banco de Dados? Uma Visão Prática. 
São Paulo: Érica 2001 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S., Sistemas de Banco de Dados. Pearson Education do Brasil, 4ª. 
Ed 2005. 

DISCIPLINA MATEMÁTICA APLICADA A COMPUTAÇÃO 

PERÍODO 2 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 
Teoria dos Conjuntos. Contagem. Relação. Funções. Noções preliminares de Lógica 
Matemática. Cálculo Proposicional. Cálculo dos Predicados e Métodos de Demonstração. 

CONTEÚDO 

Unidade 1- Teoria dos Conjuntos 

1.1. Introdução, Notação e Propriedades. 

1.2. Tipos especiais de Conjuntos. Subconjuntos. 

1.3. Operações Elementares em Conjuntos. 

1.4. Conjuntos Numéricos. 

1.5. Princípio da Inclusão e da Exclusão 

1.6. Intervalos numéricos 

1.7. Valor absoluto de um número e Propriedades. 

 

Unidade 2 - Contagem. 

2.1. Princípio da Casas de Pombo. 

2.2. Princípio da Multiplicação. 

2.3. Princípio da Adição. 

2.4. Arranjo, Permutação e Combinação 

 

Unidade 3 - Relações 

3.1. Pares Ordenados. 

3.2. Relações Binárias. Propriedades e Fechos. 

3.3. Ordens Parciais. 

3.4. Relações de Equivalência. 

 

Unidade 4 - Funções 

4.1. Definição. 

4.2. Funções Sobrejetoras, Injetoras e Bijetoras. 

4.3. Composição de Funções. 

4.4. Função Inversa. 

4.5. Funções do Primeiro e do Segundo Grau e seus Gráficos. 

4.6. Funções Polinomiais: Raízes e Gráficos. 

 

Unidade 5 - Cálculo Proposicional 

5.1. O Raciocínio e a Lógica; 

5.2. Linguagem Natural e Linguagem Simbólica; 

5.3. Proposições Simples; 

5.4. Proposições Compostas. Conectivo; 

5.5. Tabelas Verdade. Interpretação. Ordem de Precedência dos Conectivos; 

5.6. Álgebra de Boole aplicada à construção de tabelas verdade; 

5.7. Tautologia, Contradição e Contingência; 

5.8. Implicação Lógica; 
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5.9. Equivalência Lógica; 

5.10. Formas Normais. Problema de Post; 

5.11. Conjuntos Adequados de Conectivos; 

5.12. Argumento e Regras de Inferência. 

 

Unidade 6 - Cálculo dos Predicados 

6.1. Predicados. Conjunto Universo. Conjunto Verdade; 

6.2. Quantificadores; 

6.3. Variáveis Livres e Ligadas. Alcance do Quantificador; 

6.4. Negação de Fórmulas Quantificadas; 

6.5. Relações Lógicas; 

6.6. Argumento e Regras de Inferência Adicionais. 

 

Unidade 7 - Métodos de Demonstração 

7.1. Vacuidade. Trivial. Direta. Indireta; 

7.2. Contradição ou Redução ao Absurdo; 

7.3. Técnicas Adicionais, envolvendo quantificadores. 

7.4. Construção dos Números Naturais como Função: Princípio da Indução. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

MINELLI, Juliano. Matemática discreta. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014. 112 
p. 

SOUZA, João. Lógica para Ciência Da Computação. São Paulo: Elsevier Editora, 2008. 

BISPO, Carlos Alberto; CASTANHEIRA, Luiz B. e FILHO, Oswaldo Melo S. 

Introdução à Lógica Matemática. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning,2011. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

GERSTING, J. Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação, LTC, 2004 

FÁVARO, S.; KMETEUK FILHO, O. Noções de Lógica e Matemática Básica. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2005. 224p. 

MENEZES, P. B. Matemática discreta para computação e informática. 4ª ed. Editora Bookman 
Companhia, 2013. 370p. 

ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. 18. ed. São Paulo: Nobel, 2002. 

DISCIPLINA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORISMO 

PERÍODO 2 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 
O processo de criação do conhecimento; O processo de inovação tecnológica; Desenvolvimento 
do comportamento empreendedor; Desenvolvimento do comportamento inovador; Cultura 
organizacional para inovação. 

CONTEÚDO 

1. O processo de criação do conhecimento 

1.1 A importância do conhecimento 

1.2 A criação de conhecimento numa organização 

1.3 Os modos de conversão do conhecimento 

1.4 Condições promotoras da espiral do conhecimento 

1.5 Fases do processo de criação do conhecimento 

1.6 A transferência do conhecimento e a busca pela inovação 

 

2. O processo de inovação tecnológica 

2.1 Conceito de inovação tecnológica 

2.2 Relação entre inovação e sobrevivência das organizações 

2.3 Fontes de inovação 

2.4 Dinâmica da inovação tecnológica 

2.5 Modelos de mudança tecnológica 

2.6 Estratégias de inovação e formas de acesso à tecnologia 

2.7 Construção de ambientes de inovação 
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3. Desenvolvimento do comportamento empreendedor 

3.1 O empreendedor e suas interações 

3.2 Tipos de empreendedor 

3.3 Comportamentos do empreendedor: 

3.3.1 Busca de informações 

3.3.2 Estabelecimento de metas 

3.3.3 Planejamento e monitoramento sistemático 

3.3.4 Negociação e rede de contatos 

3.3.5 Independência e autoconfiança 

3.3.6 Busca de oportunidades e iniciativa 

3.3.7 Exigência de qualidade e eficiência 

3.3.8 Comprometimento 

3.3.9 Persistência 

3.3.10. Correr riscos calculados 

3.4 Dificuldades e barreiras 

 

4. Desenvolvimento do comportamento inovador 

4.1 Perfis para o processo de inovação tecnológica 

4.2 Inovação e criatividade 

4.3 Inovação de produtos 

4.4 Inovação de processos 

4.5 Solução de problemas 

4.6 Comportamento inovador 

4.6.1 Disposição 

4.6.2 Curiosidade 

4.6.3 Observação 

4.6.4 Estratégia 

4.6.5 Criatividade 

 

5. Cultura organizacional para inovação 

5.1 O intraempreendedorismo 

5.2 Avaliação da cultura intraempreendedor. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

POLLI, Marco. Inovação tecnológica. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 112 p. 

ARANHA, José Alberto. Inter Faces - A Chave para Compreender as Pessoas e Suas Relações 
em um Ambiente de Inovação. São Paulo: Saraiva, 2009. 

REIS, Dálcio Roberto dos. Gestão da Inovação Tecnológica. São Paulo: Manole, 2008. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

BESSANT, John. Inovação e Empreendedorismo. Rio Grande do Sul: Bookman: 2009. 

CARVALHO, Teresa Cristina de Melo B. TI Tecnologia da Informação - Tempo de Inovação. 
São Paulo: Makron Books, 2010. 

PINCHOT, Gifford; PELLMAN, Ron. .Intra - Empreendedorismo na Prática - Um Guia de 
Inovação. São Paulo: Campus, 2009. 

SCHERER, Felipe Ost; CARLOMAGNO, Maximiliano Selistre. Gestão da Inovação na Prática – 
Como Aplicar 

Conceitos e Ferramentas para Alavancar a Inovação. São Paulo: Atlas, 2009. 

WEISZ, Joel. Projetos de Inovação Tecnológica/Planejamento, Formulação, Avaliação, Tomada 
de Decisão. IEL. 

DISCIPLINA FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

PERÍODO 2 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 

Conceitos básicos de sistemas de informação e tecnologia de informação; Componentes de um 
sistema de informação (SI); Recursos de um SI; As principais funções e aplicações dos SI nas 
organizações modernas; Os tipos de Sistemas de Informação (SIG, SAD, EIS etc.); Os desafios 
dos gerentes de SI; Fundamentos das tecnologias de inteligência artificial (IA) nos negócios; Os 
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sistemas de comércio eletrônico e sua aplicação; A infraestrutura de apoio aos Sistemas de 
Informação. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Conceitos de Sistemas de Informação, Teoria de Sistemas e Tecnologia da 
Informação 

1.1. Introdução 

1.1.1. Conceituação de sistema, Sistema de Informação e Tecnologia de Informação; 

1.1.2. A importância e a contribuição dos Sistemas de Informação na gestão organizacional; 

1.1.3. Componentes dos Sistemas de Informação. 

1.3. Visão Geral dos Recursos de um Sistema de Informação 

1.3.1. Recursos de hardware, software, de dados, de rede e humanos; 

1.3.2. Elementos de Entrada, processamento, saída etc. 

 

Unidade 2 - Conceitos básicos de aplicações nas empresas (desenvolvimento e administração) 

2.1. As funções e aplicações de SI nas organizações; 

2.2. Tendências em Sistemas de Informação; 

2.3. A empresa de e-busines. 

2.4. Visão Geral da Classificação dos SI 

2.4.1. Classificação quanto à abrangência; 

2.4.2. Classificação quanto às áreas funcionais; 

2.4.3. Classificação quanto aos níveis hierárquicos. 

2.4.4. Outras classificações 

2.5. Desafios gerenciais da tecnologia da informação 

2.5.1. Sucesso e fracasso com TI; 

2.5.2. Desenvolvendo Soluções de e-business; 

2.5.3. Ética e TI; 

2.5.4. Desafios das Carreiras de TI; 

 

Unidade 3 - Tipos de Sistemas de apoio às decisões (ou sistemas organizacionais) 

3.1. Apoio às decisões de e-business; 

3.2. E-business e o apoio às decisões; 

3.3. Tendências de apoio às decisões de e-business 

3.4. Sistemas de Apoio às Operações; 

3.5. Sistemas de informação gerencial (SIG); 

3.6. Sistemas de Apoio às Decisões (SAD); 

3.4. Visão Integrada do papel dos SI?s na Empresa 

3.5. Processamento analítico on-line (Olap); 

3.6. Sistemas de apoio às decisões (SAD) 

3.6.1. Utilizando sistemas de apoio às decisões; 

3.6.2. O Data Mining para apoio à decisão; 

3.6.3. Sistemas de informação executiva (EIS); 

3.6.4. Portais corporativos e apoio às decisões. 

 

Unidade 4 - Tecnologias de Inteligência Artificial (IA) nos negócios 

4.1. Tecnologias de IA (introdução): 

4.1.1. Uma visão geral da Inteligência Artificial; 

4.1.2. Domínios da IA; 

4.1.3. Redes neurais ou neuronais; 

4.1.4. Sistemas de lógica difusa; 

4.1.5. Algoritmos genéticos. 

4.2. Conceitos Básicos de Realidade virtual: 

4.2.1. Aplicações de realidade virtual; 

4.2.2. Agentes inteligentes. 

4.3. Conceitos Básicos de Sistemas Especialistas (SE): 
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4.3.1. Componentes e aplicações de SE; 

4.3.2. O valor, benefícios e limitações dos SE. 

 

Unidade 5 - Sistemas de Comércio Eletrônico 

5.1. Fundamentos do Comércio Eletrônico: 

5.1.1. Introdução ao Comércio Eletrônico; 

5.1.2. Tecnologias do Comércio Eletrônico; 

5.1.3. Categorias do Comércio Eletrônico; 

5.2. Estrutura do Comércio Eletrônico 

5.3. Aplicações do Comércio Eletrônico: 

5.3.1. Tendências no Comércio Eletrônico; 

5.4.2. Benefícios do Comércio Eletrônico 

5.4.3. Fatores de Sucesso do Comércio Eletrônico; 

 

Unidade 6 - Ciclo básico de desenvolvimento de SI 

6.1. Introdução ao Desenvolvimento de Sistemas 

6.1.1. Evolução dos Processos de Desenvolvimento; 

6.1.2. Razões típicas para se iniciar um projeto de desenvolvimento de sistemas; 

6.1.3. Estratégias para o Desenvolvimento de Sistemas 

6.2. Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

CEOLDO, Mairum. Fundamentos de Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 
160 p. 

O'BRIEN, James. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da Internet. 2. ed. 
Saraiva, 2009. 6. Tiragem 

LAUDON, Kenneth C, LAUDON Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais. 7. ed. Pearson, 
2009. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

O' BRIEN, James. Administração de Sistemas de Informação: Uma introdução. 13. ed. Mc Graw-
Hill, 2007 

BIO, Sérgio Rodrigues. Sistemas de Informação: Um Enfoque Gerencial. 2. ed. Atlas, 2008. 

STAIR, Ralph M, REYNOLDS, George W. Princípios de Sistemas de Informação: uma 
abordagem gerencial. 6. ed. Cengage Learning, 2008. 

TURBAN, Efraim; JR.RAINER, R. Kelly; POTTER, Richard. E. Introdução a Sistemas de 
Informação: Uma abordagem gerencial. 2. ed. Elsevier, 2007. 

ABREU, Aline França de; RESENDE, Denis Alcides. Tecnologia da Informação Aplicada a 
Sistemas de Informação Empresariais. 4.ed. Atlas, 2006. 

DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA 

PERÍODO 2 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 

Língua, fala, escrita, norma culta e variação. Tópicos gramaticais relevantes. O português 
retórico ou funcional da norma culta. Leitura e produção escrita. Estratégias de leitura: informar-
se e formar-se. Compreensão e interpretação de textos. Leitura de textos com temáticas 
socioculturais. Coesão e coerência. Estrutura do parágrafo. Gramática no texto. Temas e 
problemas no estilo da escrita 

CONTEÚDO 

Unidade 1: Língua: o coloquial e a norma culta. 

- Língua e linguagem; 

- Fala e escrita; 

- Usos da língua: correção dos erros mais comuns. 

 

Unidade 2: O Verbo. 

- Noções de sintaxe; 

- Regência Nominal e Verbal; 

- Verbos transitivos e verbos intransitivos. 
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Unidade 3: Concordância. 

- Usos da língua: adequação, variação e concordância; 

- Concordância Nominal; 

- Concordância Verbal. 

 

Unidade 4: Pontuação. 

- O uso da vírgula; 

- O uso do ponto e do ponto e vírgula; 

- Usos da língua: pontuação e clareza. 

 

Unidade 5: Noções de ortografia. 

- Acentuação e tonicidade; 

- Uso da crase; 

- O novo acordo ortográfico; 

- Usos da língua: ortografia x internets; 

- Importância da escrita para o mercado de trabalho. 

 

Unidade 6: Frase, oração, parágrafo. 

- Estrutura do texto escrito; 

- Operadores argumentativos; 

- Coesão e coerência; 

- A função da pirâmide invertida no texto. 

 

Unidade 7: Estratégias para uma boa leitura. 

- Vocabulário; 

- Tema, subtemas e acessórios; 

- Organização de frases, orações, períodos e parágrafos. 

 

Unidade 8: Estratégias para uma boa escrita. 

- Ordem direta como estratégia de clareza; 

- O uso de ideias acessórias ou suplementares; 

- Tamanho do período como estratégia de clareza. 

 

Unidade 9: Problemas de escrita. 

- Inadequação do Vocabulário; 

- Falta de lógica e os erros de sintaxe; 

- Desvios na construção de textos curtos; 

- Neologismos, chavões, lugar-comum, jargões. 

 

Unidade 10: Leitura e significação. 

- O texto não verbal; 

- Denotação x conotação; 

- Texto literário x não literário; 

- Figuras de linguagem como recursos de escrita; 

- Leitura de textos com temáticas socioculturais e étnico raciais 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

GAMEIRO, Maria Beatriz. Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Estácio, 2015. 

KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do texto. São 
Paulo, Editora Contexto, 2011. 

PAES, Roberto. Língua, uso e discurso: entremeios e fronteiras. Rio de Janeiro: Editora 
Universidade Estácio de Sá, 2013. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

ALVES, Castro. Os escravos. Domínio Público (MEC). Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000009.pdf. 

ASSIS, Machado de. Várias histórias. Domínio Público (MEC). Disponível em: 
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf 
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ASSIS, Machado de. O caso da vara. Domínio Público (MEC). Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000219.pdf 

ASSIS, Machado de. "Pai contra mãe". In: Relíquias de Casa Velha. Rio de Janeiro, H. Garnier 
Livreiro Editor, 1906. Disponível em: 

ttp://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1951 

AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de Gramática do Português. Rio de Janeiro: Zahar, 
2010. 

CEREJA. Willian; COCHAR Thereza; CLETO, Ciley. Interpretação de textos: construindo 
competências e habilidades em leitura. São Paulo: Atual, 2009. 

MORENO, Cláudio. Guia prático do português correto: volume 1 (ortografia), volume 2 
(morfologia), volume 3 (sintaxe), volume (pontuação). Porto Alegre, L&PM Pocket, 2010. 

PIACENTINI, M. T. Manual da boa escrita. Rio, Lexikon, 2014 

SILVA, D. da. A língua nossa de cada dia. São Paulo, Novo Século, 2010WEISZ, Joel. Projetos 
de Inovação Tecnológica/Planejamento, Formulação, Avaliação, Tomada de Decisão. IEL. 

DISCIPLINA NEGÓCIOS ELETRÔNICOS 

PERÍODO 2 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 

Conceitos de Negócios Eletrônico; Tipos de comércio eletrônico; Aspectos mercadológicos e 
legais; Marketing e o Negócio eletrônico; Tecnologias aplicadas ao negócio eletrônico; 
Segurança das transações eletrônicas; Elaboração de planos de negócios para E-business; 
Implementação de E-business; E-Commerce e suas aplicações. 

CONTEÚDO 

Unidade 01 - Negócios na era digital 

1. Organização virtual 

2. Evolução para negócios na era digital 

3. Modelos de negócios da nova econômica 

4. Gerenciamento da cadeia de suprimentos 

5. Integração eletrônica 

 

Unidade 02 - Definições e características de E-business e E-commerce 

1. Conceito de e-business 

2. Tipos de e-business 

3. Tendências para o e-business 

4. Conceito de e-commerce 

5. Características do Negócio Eletrônico 

6. Sistemas eletrônicos de pagamentos 

7. Tipos de e-commerce 

 

Unidade 03 -  E-Marketing e o Comércio eletrônico 

1. Conceito de E-marketing e E-Marketplace 

2. A internet e o novo paradigma do marketing 

3. O marketing na internet? Negócio Eletrônico 

4. Processo de decisão de compra 

 

Unidade 04 -  Segurança nas transações eletrônicas 

1. Conceitos básicos de segurança da informação (SI) 

2. Políticas de segurança da informação 

3. Mecanismos de segurança da informação 

4. transações eletrônicas seguras 

5. Segurança no comércio eletrônico 

 

Unidade 05 - Tendências do Comércio Eletrônico 

1. Organizações e Tecnologia de Informação 

2. Análise dos negócios eletrônicos 
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3. Comércio eletrônico e Ambiente Empresarial 

4. Evolução do Comércio Eletrônico no Mercado Brasileiro 

 

Unidade 06 -  Estudos de caso sobre Sucessos nos Negócios Eletrônicos 

Exemplos que podem ser explorados: 

Case Google-Buscadores 

Case Mercado Livre 

Case Submarino 

Case Lojas Virtuais-Diversos 

Procedimentos de Ensino 

Aulas On-line, utilizando-se de tutores e monitores. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

TURBAN Efrain e KING David. Comércio eletrônico: Estratégia e Gestão. 1ª. Editora Pearson, 
2004. 

ALBERTIN, Alberto Luiz. Comércio Eletrônico. Modelo, Aspectos e Contribuições de sua 
Aplicação. 5ª.Editora Atlas, 2004. 5ª edição. 

KALAKOTA, Ravi e ROBINSON, Marcia. e-business? Tecnologia móvel e estratégia de 
negócios. POA: Bookman, 2007. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO? Uma abordagem gerencial Autores: Efraim 
TURBAN; R. Kelly RAINER, Jr.; Richard E. POTTER. Editora: Elsevier. Ano: 2007? 2ª. 
reimpressão. 

PRINCÍPIOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: uma abordagem gerencial Autores: Ralph M. 
Stair. George W. Reynolds. Editora: CENGAGE Learning Ano: 2008 -? 6ª. Edição. 

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Uma Introdução. Autor: Autor: James 
A. O'BRIEN Editora: Mc Graw-Hill Ano: 2007? 13a. Edição. 

DISCIPLINA MULTIMÍDIA PARA INTERNET 

PERÍODO 3 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 

Cibercultura, tecnologia e inteligência formam o tripé das narrativas multimídia e transmídia. A 
cultura da convergência faz parte do mundo virtual conectado. As comunidades virtuais e a 
teoria das redes revelam as conexões em rede diante da nova ordem mundial digital. As políticas 
do virtual e a esfera pública interconectada focam no conteúdo produzido nas mídias sociais 
digitais. Web celebridades, vermes e virais aparecem na internet como possibilidades da 
filosofia da tecnologia. A linguagem das mídias digitais, a cultura digital e a inteligência coletiva 
são vividas pelas pessoas que formam nós entre pares nas redes. Interatividade e redes 
colaborativas devem ser o foco daqueles que querem entender a internet como espaço 
multimídia. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - O link é a mensagem: evolução das camadas de endereçamento do meio 

digital 

1.1 Era dos grandes computadores e endereçamento dos bits 

1.2 Era dos computadores pessoais e da internet 

1.3 Era da web 

1.4 Era da esfera semântica e endereçamento das ideias 

 

Unidade 2 - Características e arquitetura da hipermídia 

2.1 Lexias e links 

2.2 Hipermídia e topologia 

2.3 Estrutura da atividade hipertextual 

2.4 Autoria, participação e colaboração em obras hipermídiaticas 

 

Unidade 3 - Imagem interativa 

3.1 Imagem digital e interativa no jogo eletrônico 

3.2 Games, arte e realidade virtual 

3.3 Arte interativa em rede 

4.4 Arte e comunicação robótica 



PROJETO PEDAGÓGICO DO CST ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

85

 

 

Unidade 4 - Tecnologias móveis: mobilidade e portabilidade 

4.1 Radio Frequency Identification (RFID), bluetooth e SMS/MMS 

4.2 Geolocalização, mobile tagging e realidade mista 

4.3 Aplicativos e TV móveis 

4.4 Conteúdo informacional em dispositivos móveis 

Unidade 5 - Produção de conteúdo nacional para mídias digitais 

5.1 Produção de conteúdo audiovisual no Brasil 

5.2 Políticas públicas para TV digital 

5.3 Classificações de interatividade em televisão 

5.4 Os aplicativos atuais: da interação à participação 

 

Unidade 6 - Internet das coisas e inovação 

6.1 Conceito de Internet das coisas (IOT) e o impacto nos negócios 

6.2 Gamificação e Infografia 

6.3 Tendências tecnológicas: novos meios de pagamentos e integração de múltiplos 

canais de vendas 

6.4 Tecnologia assistida: acessibilidade e educação para deficientes 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

BAREFOOT, Darren; SZABO, Julie. Manual de Marketing em mídias sociais. São Paulo: 
Novatec Editora; São Francisco: No Starch Press, 2010. 

DIMANTAS, Hernani. Linkania: uma teoria de redes. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010. 

LÉVY, Pierre. A esfera semântica: computação, cognição, economia da informação. Tomo I. 
São Paulo: Annablume, 2014. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

VILA, Renato Nogueira Perez. Streaming: aprenda a criar e instalar sua rádio ou tv na Internet. 
1. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna LTDA, 2008. 

BARBOSA FILHO, André; COSETTE, Castro. Comunicação digital: educação, tecnologia e 
novos comportamentos. São Paulo: Paulinas, 2008. 

CANNITO, Newton Guimarães. A televisão na era digital: interatividade, convergência e novos 
modelos de negócio. São Paulo: Summus, 2010. 

DISCIPLINA IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS 

PERÍODO 3 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 
Modelo Relacional, Linguagem SQL, Indexação, Transações, Otimização e Processamento de 
Consultas. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 Modelo Relacional 

1.1 Introdução ao Modelo Relacional 

1.2 Estrutura relacional – domínios, relações, variáveis e valores 

1.3 Regras de integridade relacional 

1.4 Álgebra Relacional 

1.4.1 Operações de Seleção e Projeção 

1.4.2 Operações de Conjunto 

1.4.3 Junção 

 

UNIDADE 2 Linguagem SQL 

2.1 Linguagens de Definição de Dados (DDL) 

2.1.1 Criação de tabela: CREATE 

2.1.2 Alteração de Tabela: ALTER 

2.1.3 Exclusão da Tabela: DROP 

2.2 Linguagem de Manipulação de Dados (DML) 

2.2.1 Inserção de dados: INSERT 

2.2.2 Atualização de registros: UPDATE 

2.2.3 Exclusão de Registros: DELETE 

2.3 Comando SELECT 
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2.3.1 Sintaxe básica 

2.3.2 Consultas com operadores lógicos e de comparação 

2.3.3 Comandos com expressões 

2.3.4 Utilização das cláusulas ORDER BY e DISTINCT 

2.3.5 Funções de Grupo, cláusulas GROUP BY e HAVING 

2.3.5 Comandos de Junção 

2.3.6 Sub Consultas Aninhadas e Correlatas. 

2.3.7 Operadores de Conjunto 

2.4 Criando Outros Objetos de Banco de Dados 

2.4.1 Criando Visões 

2.4.2 Criando uma sequência 

 

UNIDADE 3 Indexação 

3.1 Tipos de índices 

3.1.1 Índices Ordenados; 

3.1.2 Índices Densos e Esparsos; 

3.1.3 Índice Cluster e Não Cluster; 

3.1.4 Índice Multinível 

3.2 Definição de Índice em SQL 

 

Unidade 4 Transações 

4.1 Conceito de Transação 

4.2 Estados da Transação 

4.3 Propriedades ACID 

4.4 Execução Concorrente de Transações 

4.5 Controle de Transação em SQL (Commit, Rollback, Savepoint) 

 

UNIDADE 5 Otimização e Processamento de Consultas 

5.1 Algoritmos para processamento de consultas 

5.1.1Algoritmos para operação de Seleção; 

5.1.2 Algoritmos para classificação; 

5.1.3 Algoritmos para junção; 

5.2 Otimização de Consultas 

5.2.1 Heurística de Otimização de Consultas; 

5.2.2 Medidas de Custo de uma consulta. 

5.2.3 Análise de Plano de Execução 

5.2.4 Uso de Índices. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F; SUDARSHAN, S. A. Sistema de banco de dados. 
5ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S., Sistemas de Banco de Dados. Pearson Education do Brasil, 4ª. 
Ed 2005. 

RAMALHO, Jose Antonio Alves. SQL a linguagem dos bancos de dados. São Paulo: 
BERKELEY BRASIL, 1999. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

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

DAMAS Luís SQL- Structured query language 6ª. Ed Editora LTC 2007 

GILLENSON, M, MILLER, F. Introdução a Gerência de Banco de Dados Editora LTC 1a. Edição 
2009 

PRICE. Jason Oracle Data-base 11g SQL Editora Artmed 1a. Edição 2008 

KLINE, Daniel; KLINE, Kevin SQL - O Guia Essencial - Manual de Referencia Profissional 
Editora Alta Books 1 2010. 

DISCIPLINA ENGENHARIA DE USABILIDADE E INTERFACES 

PERÍODO 3 

CARGA 36 
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HORÁRIA 

EMENTA 

Conceituação de interação, interface, ergonomia e usabilidade. Análise dos principais modelos 
para desenvolvimento de interfaces. Identificação das fases do processo de desenvolvimento 
de interfaces. Identificação e aplicação dos estilos de interfaces. Avaliação da usabilidade de 
interfaces. Acessibilidade à Web. 

CONTEÚDO 

UNIDADE I - Conceituação 

1.1 - Ergonomia 

1.1.1 - Ergonomia física e cognitiva 

1.2 - Usabilidade e Engenharia de Usabilidade 

1.3 - Interação Humano-Computador. 

UNIDADE II - Conhecimento 

2.1 - Princípios Ergonômicos para IHC; 

2.2 - Critérios Ergonômicos 

2.2.1 - Condução 

2.2.2 - Carga de trabalho 

2.2.3 - Controle explícito 

2.2.4 - Adaptabilidade 

2.2.5 Gestão de erros 

2.2.6 Homogeneidade/coerência 

2.2.7 Significado dos códigos e denominações 

2.2.8 Compatibilidade 

2.3 - Recomendações Ergonômicas para IHC 

2.3.1 - Objetos de interação 

2.3.2 - Atributos de objetos de interação 

 

UNIDADE III - Desenvolvimento 

3.1 - Projeto de IHC 

3.1.1 - Técnicas de Concepção 

3.1.2 - Técnicas de Modelagem 

 

UNIDADE IV - Avaliação 

4.1 - Técnicas de Avaliação de Usabilidade 

4.1.1 - Avaliação Heurística 

4.1.2 - Inspeção por meio de lista de verificação 

4.1.3 - Ensaio de Interação 

UNIDADE V - Acessibilidade à Web 

5.1 - Conceitos e Importância 

5.2 - Projeto e desenvolvimento de Web acessível. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

CYBIS, Walter; HOLTZ, Adriana B.; FAUST, Richard. Ergonomia e Usabilidade. Rio de Janeiro: 
Novatec, 2007. 

NIELSEN, Jakob. Projetando Websites com Usabilidade. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000. 

MEMÓRIA, Felipe Design para internet, Elsevier Editora, 2005 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

PREECE, Rogers & Sharp, Design de Interação: Além da interação homem-computador. 
Bookman,2005. 

NORMAN, Donald A. The Design of Everydays Things. New York: Basic Books, 1988. 

FILATRO, A. Design Instrucional na Prática. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008. 

FILHO, W., P., P., Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões. Rio de Janeiro: 
Editora LTC, 2001. 

ROCHA, Heloisa Vieira da. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. Campinas: 
SP: NIED/UNICAMP,2003. 

DISCIPLINA QUALIDADE DE SOFTWARE 

PERÍODO 3 

CARGA 36 
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HORÁRIA 

EMENTA 

Conceito de qualidade de processo e produto de software; Visão geral dos fatores que afetam 
a qualidade, métricas; Elaboração de um plano de garantia de software (SQA), revisões técnicas 
e formais de software; modificação e auditoria de software; Importância das normas e modelos 
de qualidade de produto e processos de software (ISO/IEC - Produto 
software/pacote/usabilidade/avaliação; ISO/IEC- Processo - ciclo de vida, avaliação e CMMI -  
MPS.BR - melhoria); Gerência de Risco aplicada na qualidade de software. 

CONTEÚDO 

UNIDADE I: Conceito de Qualidade 

1.1 Qualidade de processo de software 

1.2 Qualidade de produto de software 

 

UNIDADE II: Fatores e Métricas de Qualidade 

2.1 Uma visão geral dos fatores que afetam a qualidade 

2.2 Métrica dos fatores de qualidade 

2.3 Garantia da Qualidade de Software 

2.3.1 Atividades SQA 

2.3.2 Revisões de software 

2.3.3 Revisões técnicas formais 

2.3.4 Indicadores de qualidade 

2.3.5 Garantia estatística da qualidade 

2.3.6 Medidas e modelos de confiabilidade de software 

 

UNIDADE III: Sistema de Garantia de Qualidade 

3.1 A abordagem NBR ISO 9000 

3.2 Modelos de qualidade de produto de software 

3.2.1 NBR ISO/IEC 9126 (software) 

3.2.2 NBR ISO/IEC 12119 (pacote) 

3.2.3 NBR ISO/IEC 9241 (usabilidade) 

3.2.4 NBR ISO/IEC 14598 (avaliação) 

3.3 Modelos de melhoria e avaliação de processo de software 

3.3.1 NBR ISO 9000 -3 

3.3.2 NBR ISO/IEC 12207 (ciclo de vida) 

3.3.3 NBR ISO/IEC 15504 (SPICE - avaliação) 

3.3.4 CMMI (melhoria de processo) 

3.3.5 MPS.BR (melhoria de processo) 

 

UNIDADE IV: A Gerência de Risco na Qualidade de Software 

4.1 Princípios da gerência de risco 

4.2 Atividades da gerência de risco 

4.3 Aplicação nos modelos de qualidade de processo de software. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

ANDRADE, Mayb. Qualidade de Software. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2015. 

SOMMERVILLE, Iam. ENGENHARIA DE SOFTWARE. Rio de Janeiro: Pearson, 2007 

PRESSMAN, R. ENGENHARIA DE SOFTWARE. Rio de Janeiro: McGraw-Hill Interamericana 
do Brasil, 2002. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

ROCHA, Ana Regina Cavalcanti da; MALDONADO, José Carlos; WEBER, Kival Chaves (Org.). 
Qualidade e Produtividade de Software. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1999. 

ROCHA, Ana Regina Cavalcanti da; MALDONADO, José Carlos; WEBER, Kival Chaves (Org.). 
Qualidade de software: teoria e prática. São Paulo: Makron Books do Brasil, 2001. 303p. 

MOLINARI, Leonardo. Testes de software - Produzindo Sistemas Melhores E Mais Confiáveis. 
São Paulo: Erica, 2003 

DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO I 

PERÍODO 3 

CARGA 
HORÁRIA 

72 
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EMENTA 
Paradigma de programação orientado a objeto; estruturação de programas com orientação a 
objetos; exceções; coleção. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1. INTRODUÇÃO A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

1.1. Características da linguagem Java 

1.2. Plataforma Java 

1.3. Ambiente de programação 

1.4. Tipos de dados 

1.5. Constantes e variáveis 

1.6. Operadores e expressões 

1.7. Comandos de controle de fluxo 

1.8 Entrada e Saída de dados via console e com JOptionPane 

1.9. Conversão de tipos 

 

UNIDADE 2: CONCEITOS DE ORIENTAÇÃO A OBJETOS 

2.1. Classes e Objetos 

2.1.1. Atributos, métodos e construtor 

2.1.2. Encapsulamento 

2.1.3. Sobrecarga de métodos e de construtores 

2.1.4. Métodos e atributos estáticos 

2.1.5. Classes pré-definidas: Math e String 

2.1.7. Vetor 

2.1.8. Relacionamento entre objetos 

2.2. Herança e polimorfismo 

2.3. Classe Abstrata 

2.4. Interface 

 

UNIDADE 3: TRATAMENTO DE EXCEÇÕES 

3.1. Hierarquia de classes 

3.2. Como capturar exceções 

3.3. Uso de throws e throw 

 

UNIDADE 4: COLEÇÕES 

4.1. Introdução 

4.2. ArrayList 

4.3. Classes Wrapper 

4.4. Generics. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

SANTOS, Fabiano. Linguagem de programação. Rio de janeiro: SESE, 2015. 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como programar. 8a. ed. Rio de Janeiro: Pearson, 2010. 

FLANAGAN, David. Java: O guia essencial. 5a. ed. Rio de Janeiro: Bookman, 2006. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

CORNELL, Gary; HORSTMANN, Cay S. Core Java - Vol. 1 - Fundamentos - 8ª ed., Pearson 
Education, 2010. 

CORNELL, G.; HORSTMANN, Cay : Core Java 2: Recursos Avançados . São Paulo, SP: Makron 
Books, 2001. 

ECKEL, Bruce. Thinking in Java (4th edition). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall., 
2006. 

SIERRA, Kathy; Bates, Bert. Use a Cabeça!? Java, 2ª edição, ed. AltaBooks, 2007. 

HUBBARD, J. R. Programação com Java. 2. ed. Rio de Janeiro: Bookman, 2006. 

DISCIPLINA METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

PERÍODO 3 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA Introdução ao desenvolvimento de software, Modelos de Processos de Software, Fases no 
desenvolvimento de um software, Modelagem de sistemas, UML (Unified Modelling Language), 
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Diagramas UML: Casos de uso, Classes, Sequencia, Comunicação, Estados, Atividades, 
Implementação (Implantação e Componentes), Estudos de caso de modelagem. 

CONTEÚDO 

Unidade I: Desenvolvimento de Software 

1.1. Histórico do Desenvolvimento de Software 

1.2. Processo de Desenvolvimento de Software 

1.3. As fases do Desenvolvimento de Software 

 

Unidade II: Modelos de Processos de Desenvolvimento de Software 

2.1. Cascata 

2.2. Prototipação 

2.3. Espiral 

2.4. Iterativo incremental 

2.5. RUP 

2.6. Processos ágeis 

 

Unidade III: Modelagem de Sistemas 

3.1. A importância da modelagem de Sistemas 

3.2. Princípios de Modelagem 

3.3. Atividades de Análise e Projeto de software 

3.4. Análise e Projeto Orientado a objeto 

 

Unidade IV : A Linguagem UML 

4.1. Introdução a UML 

4,2. Evolução da UML 

4.3. Visão dos modelos 

4.4. Ferramenta Case UML 

 

Unidade V: Os Diagramas e modelos UML 

5.1. Casos de uso 

5.1.1. Diagrama de casos de uso 

5,1,2. Especificação de casos de uso 

5.2. Diagrama Conceitual de Classes: Modelo de domínio 

5.3. Diagrama de Pacotes 

5.4. Diagramas de Interação. 

5.4.1. Diagrama de Sequencia 

5.4.2. Diagrama de Sequência de Sistema (DSS) 

5.4.3. Diagrama de Comunicação 

5.5. Diagrama de Estados 

5.6. Diagrama de Classes de Projeto 

5.7. Diagrama de Atividade 

5.8. Diagramas de Implementação 

5.8.1. Diagrama de Implantação 

5.8.2. Diagrama de Componentes 

5.8.3. Diagrama de Implantação e Componentes integrados 

 

Unidade VI: Estudos de casos 

6.1. Aplicar os diagramas em estudos de casos 

6.1.1. Casos de Uso (Diagrama e Especificações) 

6.1.2. Diagrama Conceitual de Classes 

6.1.3. Diagrama de Sequencia 

6.1.4. Diagrama de Estados 

6.1.5. Diagrama de Classes de Projeto 

6.1.6. Diagrama de Atividases 
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6.1.7 Diagrama de Implantação 

6.1.8. Diagrama de Componentes 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões? Uma Introdução à Análise e ao Projeto Orientados 
a Objetos e ao Processo Unificado. 3ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

FOWLER, Martin. UML Essencial - Um Breve Guia Para a Linguagem-Padrão. 3ª Edição. Porto 
Alegre: Artmed, 2005. 

FURLAN, José Davi. Modelagem de Objetos Através da UML - The Unified Modeling Language. 
Makron Books, 1998 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

BOOCH, G.; JACOBSON, I.; RUMBAUGH, J. UML - Guia do Usuário. 2ª Edição. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 

MEDEIROS, E.; Desenvolvendo Software com UML 2.0: definitivo. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 2004. 

GAMMA, E.; HELM, R.; JOHNSON, R.; VLISSIDES, J. Padrões de Projeto - Soluções 
Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. 1ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

Bezerra, Eduardo; Princípios de análise e projeto de sistemas com UML, 2/E. 2ª Edição. 
Campus, 2006. 

WAZLAWICK, Raul; Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos. 
1ªEdição. Elsevier, 2004. 

DISCIPLINA PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES 

PERÍODO 3 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 

Visão histórica da Psicologia; Psicologia aplicada ao espaço organizacional; formas do 
comportamento humano no contexto organizacional; emoção no trabalho; percepção e 
inteligência; Os processos de selecionar e treinar nos perfis desejados pela organização; 
Comportamento Organizacional. 

CONTEÚDO 

Unidade I- Visão histórica da Psicologia 

1.1. Conceito e visão histórica da Psicologia; 

1.2. Desenvolvimento histórico sobre a interpretação do comportamento humano; 

1.3. A Psicologia na gestão contemporânea. 

 

Unidade II- Psicologia Aplicada ao espaço organizacional 

2.1. Conceituação sobre Psicologia da Organização; 

2.2. Áreas de atuação do psicólogo na organização; 

2.3. Diálogo entre indivíduo e organização. 

 

Unidade III- Formas do comportamento humano no contexto organizacional 

3.1. Diferenças individuais e tomada de decisão; 

3.2. Emoção no contexto organizacional; 

3.3. Inteligência aplicada ao trabalho. 

Unidade IV- Os processos de selecionar e treinar nos perfis desejados pela organização 

4.1. Avaliação da personalidade do candidato; 

4.2. Sensações e percepções na seleção; 

4.3. Desenvolvimento da aprendizagem no treinamento; 

4.4. Motivação para aprender; 

4.4.1. Aprendizagem sobre gestão de conflito; 

4.4.2. Aprendizagem sobre o equilíbrio das relações interpessoais; 

 

4.4.3. Aprendizagem sobre a relação de poder. 

Unidade V- Comportamento Organizacional 

5.1. Administração e Comportamento Organizacional; 

5.2. Ética e o Comportamento Organizacional; 

5.3. O processo de pesquisa no comportamento organizacional. 

BIBLIOGRÁFIA Bergamini; Cecília Whitaker. PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS: 
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BÁSICA Psicologia do Comportamento Organizacional. São Paulo: Atlas, 2008. 

Robbins, Stephen. Comportamento Organizacional. São Paulo: Pearson Education, 2005 (11ª 
Edição)  

Spector, Paul E. Psicologia nas Organizações. São Paulo: Saraiva - 3ª Ed. 2010 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da psicologia moderna. São Paulo: 
Thomson Learning, 2007. 

ZANELLI, José Carlos; ANDRADE, Jairo Eduardo Borges; BASTOS, Antônio Virgilio Bittencourt 
(Org.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas 
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

ANDREOLA, Balduíno A. Dinâmica de grupo: jogo da vida e didática do futuro. Petrópolis: 
Vozes, 2007. 

DISCIPLINA HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES 

PERÍODO 3 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 

O impacto cultural do contato entre europeus e índios; As semelhanças e diferenças entre a 
escravidão indígena e a escravidão negra; A guerra justa e a ocupação do interior do território 
A abolição da escravatura e a negação da cidadania negra; A política indigenista; As 
contribuições do índio e do negro à cultura brasileira; O movimento negro e as políticas 
afirmativas; Índios e afrodescendentes como sujeitos históricos. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - O impacto cultural do contato entre europeus e índios: 

- O primeiro contato: o século XVI. O impacto do contato; 

- As novas discussões sobre o apresamento indígena; 

- A mão-de-obra escrava indígena e africana; 

Unidade 2 - A economia colonial, a escravidão negra e a resistência: 

- A religiosidade: campo privilegiado de estudos, assim como de construção de 
solidariedades internas às comunidades negras, mas também de integração e de 
resistência à sociedade escravista; 

- Formas de resistência ao poder escravista: fugas, rebeliões, quilombos e negociação. As 
reações variadas dos detentores do poder: tolerância e repressão; 

- Os laços que ligam os afrodescendentes no Brasil às sociedades africanas; 

Unidade 3 - A contribuição de índios e negros à cultura brasileira: 

- O saber indígena; 

- A cultura afrodescendente; 

- O sincretismo religioso: o choque entre as religiões Católica, Afrodescendentes e 
Indígenas; 

Unidade 4 ? As diferentes leituras da questão racial brasileira: 

- Os órgãos de proteção indígenas: do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) à Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI); 

- A Constituição de 1988 e sua importância para o Movimento Negro e para os povos 
indígenas; 

- A Conferência Mundial dos Povos Indígenas sobre Território, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento - RIO-92. O índio como sujeito histórico, agente de sua própria história; 

- O Estado reconhece a existência do racismo no Brasil: a afirmação simbólica feita pelo 
então presidente Fernando Henrique Cardoso e as políticas públicas afirmativas 
decorrentes do fato; 

- As cotas raciais nas Universidades públicas e sua importância na autoafirmação do negro 
enquanto sujeito histórico, agente de sua própria história; 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

BALIEIRO, Fernando de F.; BORTOLOTI, Karen F. História dos povos indígenas e 

afrodescendentes, Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 

MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra, São Paulo: Cia. das Letras, 1994. 

VAIFAS, Ronaldo. A Heresia dos Índios, São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 

BIBLIOGRÁFIA CUNHA, Manuela C. da. História dos índios no Brasil. Editora: Cia. das Letras, 1992. 
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COMPLEMENTAR FLORENTINO, M. Em Costas Negras. Editora: Cia das Letras. 

GOMES, F. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro 
- século XIX. Arquivo nacional, 1995 

GADOTTI, M. Diversidade cultural e educação para todos. Rio de Janeiro: Graal, 1992. 

SILVA, T.T. (Org.). Alienígenas em sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em 
educação. Petrópolis: Vozes, 1995. 

DISCIPLINA TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO 

PERÍODO 3 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 
Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos sociolinguísticos da 
Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e noções instrumentais em LIBRAS. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 - DIFERENÇA, INCLUSÃO E IDENTIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

1.1. Mundo moderno, comunicação e identidade 

1.2. Políticas linguísticas e educacionais 

1.3. Cultura em comunidades sinalizantes 

 

UNIDADE 2 - ASPECTOS SOCIOLINGUÍSTICOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

2.1. Variação linguística e Padronização 

2.2. Famílias de Línguas e minorias linguísticas 

 

UNIDADE 3 -? ESPECIFICIDADES LINGUÍSTICAS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

3.1. Formação de sinais e uso da LIBRAS: parâmetros 

3.2. Bases Instrumentais da gramática da LIBRAS 

3.2.1. Categorias Gramaticais 

3.2.2. Advérbios 

3.3.3. Adjetivos 

3.3.4. Verbos e classificadores 

3.3.5 Estruturação de sentenças em LIBRAS 

 

UNIDADE 4 - NOÇÕES INSTRUMENTAIS em LIBRAS 

4.1. Conversação Básica em LIBRAS 

4.2. Literatura em língua de sinais. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

MAFFEI, Gabriela. Tópicos em libras: surdez e inclusão, Rio de Janeiro: SESES, 2014. 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileiras: estudos 
lingüísticos, Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

SKLIAR, Carlos. SKLIAR, Carlos, 3. ed, Belo Horizonte: Mediação, 2005 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

CAPOVILLA, F. C; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de 
sinais brasileira. São Paulo: EDUSP, 2001, 2 V. 

LIMA,Maria Cecília et. al. Fonoaudiologia: surdez e abordagem bilíngue. São Paulo: Plexus, 
2000. 

PIMENTA, N.; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras básico. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 
2006. 

SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDVA, 2002 
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo, Editora Parábola: 2009. 

DISCIPLINA ESTRUTURA DE DADOS 

PERÍODO 4 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 
Agregados Homogêneos e Heterogêneos, Alocação Dinâmica de Memória, Modularização, 
Tipos Abstratos de Dados, Listas, Pilhas, Filas, Árvores, Ordenação. 

CONTEÚDO 
UNIDADE I - Agregados Homogêneos e Heterogêneos 

1.1 - Revisão dos Agregados Homogêneos 
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1.2 - Agregados Heterogêneos 

1.2.1 - Fundamentos 

1.2.2 - Aplicação em C/C++: Structs 

1.2.2.1 - Operador ponto 

 

UNIDADE II - Modularização 

2.1 - Definição (Funções e Procedimentos) 

2.2 - Passagem de parâmetros 

2.2.1 - Passagem de parâmetros por valor 

2.2.2 - Passagem de parâmetros por referência 

2.3 - Escopo de variáveis e Retorno de valores 

 

UNIDADE III - Alocação Dinâmica de Memória e Recursividade 

3.1 - Alocação Dinâmica de Memória 

3.1.1 - Fundamentos 

3.1.2 - Aplicação em C/C++: Ponteiros 

3.1.2.1 - Operador de endereço (&), operador de indireção (*) e operador seta (->) 

3.1.2.2 - Alocação e deslocação de memória 

 

UNIDADE IV - Listas, Pilhas e Filas 

4.1 - Fundamentos dos Tipos Abstratos de Dados (TAD) 

4.1.1 - TADs Lineares (pilhas, filas, listas, sequencias, dicionários, tabelas de hash, filas 

de prioridade, etc.) 

 

4.1.2 - TADs Não-Lineares: (árvores e grafos) 

4.2 - Lista 

4.2.1 - Listas Sequenciais 

4.2.2 - Listas Encadeadas 

4.2.2.1 - Listas Simplesmente Encadeadas 

4.2.2.2 - Listas Duplamente Encadeadas 

4.2.2.3 - Listas Circulares Simples 

4.3 - Pilha 

4.4 – Fila 

 

UNIDADE V - Árvores 

5.1 - Propriedades básicas e terminologia 

5.2 - Árvores Binárias (Fundamentos, Propriedades e Caminhamentos) 

5.3 - Árvores de Pesquisa 

5.3.1 - Árvores binárias de pesquisa (Pesquisa e Manipulação) 

 

UNIDADE VI - Ordenação 

6.1 - Introdução a Ordenação 

6.2 - Bubble Sort 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

BALIEIRO, Ricardo. Estrutura de dados. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2015. 176 
p. 

KOFFMAN, Elliot B., WOLFGANG, Paul A.T., Objetos, Abstração, Estrutura de dados e Projeto 
usando C++, 1. ed. Rio de Janeiro: LTC,2008. 

EDELWEISS, N, GALANTE, R. M., Estrutura de Dados, Volume 18 - Série Livros Didáticos 
Informática UFRGS.1.ed.RS: Bookman, 2009. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

DEITEL, H. M; DEITEL, P. J. C++ Como programar. 5. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2006. 

SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3. 
ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010. VIII, 302 p. ISBN 978-85-216-1750-1. 

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de Programação: 
A construção de Algoritmos e Estrutura de Dados. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2005. 
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CELES, Waldemar; CERQUEIRA, Renato; RANGEL, José Lucas. Introdução a Estrutura de 
Dados com técnicas de programação em C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

Rocha, António Adrego da, Estruturas de Dados e Algoritmos Em C - 3ª Ed. Revista e 
Aumentada 2014. ISBN: 9789727227693. 

DISCIPLINA PADRÕES DE PROJETO DE SOFTWARE 

PERÍODO 4 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 

Motivações para estudo de Padrões; Introdução aos Padrões; Introdução; Classificação dos 
Padrões GOF; Classificação dos Padrões GRASP; Padrões de construção; Padrões Estruturas; 
Padrões comportamentais; Discussão sobre a utilização dos Padrões; Princípios de Projetos 
Orientados a Objetos 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 - Fundamentos de PADRÕES DE PROJETO 

- INTRODUÇÃO 

o O que é? 

o Como descrever 

o Principais padrões de projeto 

 

UNIDADE 2 - PADRÕES GOF 

- PADRÕES CRIAÇÃO 

o Abstract factory 

o Builder 

o Factory method 

o Prototype 

o Singleton 

- PADRÕES ESTRUTURAIS 

o Adapter 

o Bridge 

o Composite 

o Decorator 

o Façade 

o Flyweight 

o Proxy. 

- PADRÕES COMPORTAMENTAMENTAIS 

o Chain of Responsibility 

o Command 

o Interpreter 

o Iterator 

o Mediator 

o Memento 

o Observer 

o State 

o Strategy 

o Template Method 

o Visitor 

 

UNIDADE 3 - PADRÕES GRASP 

- Especialista na informação 

- Criador 

- Acoplamento fraco 

- Coesão alta 

- Controlador 
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- Polimorfismo 

- Indireção 

- Invenção pura 

- Variações protegidas 

 

UNIDADE 4 - arquitetura em camadas 

- Definição 

- Composição 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

GAMMA, Erich et AL. Padrões de Projeto, 1 ed. Artmed, 2000. 

LARMAN, C. Utilizando UML e padrões, 3. ed. Artmed, 2007. 

GAMMA, Erich et AL. Design Patterns: Elements of Reuable Object-Oriented Software, ed. 
Addison-Wesley, 2002. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

RUMBAUGH, J. Modelagem e projeto baseados em objetos. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 
1998. 

ALUR, Deepak; CRUPI, John. Core J2EE Patterns: Best Practices and Design Strategies, ed. 
Prentice Hall, 2002. 

LARMAN, C. Applying UML and Patterns, 2. ed. Prentice Hall, 2002. 

Paula Filho, W. P., Engenharia de Software - fundamentos, métodos e padrões, 3 eds., LTC, 
2009. Metsker, S.J, Padrões de Projeto em Java, 1 ed. Artmed, 2004 

DISCIPLINA PUBLICIDADE E MULTIMEIOS 

PERÍODO 4 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 
Cenário da convergência digital. Publicidade online, colaboração e participação na web 2.0, 
realidade virtual e realidade aumentada. Mobile Advertising. Advergames. Tendências da 
publicidade no desenvolvimento das mídias digitais. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 - Cenário da Convergência Digital. 

1.1. Meios tradicionais e meios digitais: mídias pós-massivas e crossmedia; 

1.2. Contextualização da publicidade contemporânea; 

1.2.1. Novos meios, novos mercados; 

1.2.2. Cultura de nichos e segmentação na era da conectividade; 

1.2.3. Perfis computacionais e mineração de dados; 

1.3. Clusters e CRM (customer relationship management) na era digital; 

1.4. SEO (search engine optimization) e SEM (search engine marketing); 

1.5. CTR (click-through rate), filtros e mensuração; 

 

UNIDADE 2 - Publicidade online 

2.1. Websites institucionais e hot sites; 

2.2. Banners, pop-ups e outros formatos para sites e aplicativos online; 

2.3. E-mail marketing; 

2.4. Palavras-chave, links patrocinados e CPA (cost-per-action) advertising; 

2.5. Canais de podcasting e RSS (really simple syndication); 

 

UNIDADE 3 - Publicidade, colaboração e participação na web 2.0. 

3.1. Mídias sociais; 

3.2. Blogs corporativos e promocionais; 

3.3. Guerrilha digial; 

3.4. Twits, comments e buzz marketing digital; 

3.5. Redes P2P; 

 

UNIDADE 4 - Publicidade, realidade virtual e realidade misturada 

4.1. Ambientes de realidade virtual; 
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4.2. Realidade Aumentada; 

4.1.1. Em ambientes fechados; 

4.1.2. Em ambientes abertos; 

4.3. Virtualidade aumentada; 

4.4. Hiper-realidade; 

4.5. Computação ubíqua; 

 

UNIDADE 5 - Mobile advertising 

5.1. SMS (short message service) e MMS (multimedia messaging service); 

5.1.1. Push advertising e pull advertising; 

5.1.2. Contents advertising; 

5.2. Web-video-call; 

5.3. Pin codes; 

5.3. Bluetooth marketing; 

 

UNIDADE 6 - Advergames 

6.1. In-game advertising; 

6.2. Games on demand; 

6.3. ATL (above the line); 

6.4. Web reality game; 

 

UNIDADE 7 - Tendências da publicidade no desenvolvimento das mídias digitais 

7.1. TV digital interativa; 

7.2. Tecnologias em desenvolvimento e perspectivas publicitárias 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

ANDERSON, Chris. A cauda longa: do mercado de massa para o mercado de nicho. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2006. 

LIMEIRA, Tania M.V. E-Marketing: o marketing na Internet com casos brasileiros. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 

VAZ, Conrado A. Google Marketing: o guia definitivo de marketing digital. 2ª edição. São Paulo: 
Novatec Editora, 2008. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

BATTELLE, J. A busca: como o Google e seus competidores reinventaram os negócios e estão 
transformando nossas vidas. Rio de Janeiro: Campus, 2006; 

CARDOSO, Mário Sergio & FILHO, Cid Gonçalves. CRM em ambiente e-business: como se 
relacionar com clientes, aplicando novos recursos da Web. São Paulo: Atlas, 2001. 

CAVALLINI, Ricardo & Xavier, Léo & Sochaczewski, Alon. Mobilize. 1ª ed. São Paulo: Ed. Dos 
Autores, 2010. Texto distribuído sob o conceito Creative Commons, disponível gratuitamente 
para download no endereço: http://www.mobilizebook.com.br/download/mobilize_download.pdf. 

CAVALLINI, Ricardo. O marketing depois de amanhã: explorando novas tecnologias para 
revolucionar a comunicação. São Paulo: Ed. do autor, 2008. Texto distribuído sob o conceito 
Creative Commons, disponível gratuitamente para download no endereço: 
http://www.depoisdeamanha.com.br/download.html. 

CHETOCHINE, Georges. Buzz Marketing: sua marca na boca do cliente. São Paulo: Financial 
Time? Prentice Hall, 2006; 

DISCIPLINA INFORMÁTICA E SOCIEDADE 

PERÍODO 4 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 

História da computação. Profissional da informática. Áreas responsáveis pela gestão de 
tecnologia da informação (TI). Antigos centros de processamento de dados (CPDs). Modernas 
redes de comunicação de dados. Evoluções tecnológicas. Papel do profissional de informática 
na sociedade. Definição de sistema de informação gerencial. Impacto da TI nas organizações. 
E as pressões sociais, econômicas, culturais, tecnológicas e políticas. Moral e ética no ambiente 
da TI. Impactos da TI na sociedade. Condições de trabalho, satisfação e valor agregado. 
Vantagem competitiva. Responsabilidade social. Gestão da comunicação e da informação. 
Legislação da informática. Lixo eletrônico. Doenças profissionais causadas pelo uso indevido 
das ferramentas da informática. Empreendedorismo. Unidades de negócios. Plano de Negócios. 
Análise de mercado. Estratégia de marketing. Plano operacional. Plano de recursos humanos. 
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Modelos de gestão. Modelos de avaliação de gestão. Balanced Scorecard. Ferramentas de 
qualidade. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 - História da computação e das profissões relacionadas 

1. O surgimento dos computadores nas empresas. 

2. A reformulação da gestão da de tecnologia da informação/reengenharia. 

3. Redes de comunicação de dados. 

4. As mudanças da tecnologia. 

 

UNIDADE 2 - Profissional da informática e a sociedade 

1. A visão do profissional de informática e o seu papel na sociedade. 

2. Configurações de sistemas de informação, instalar equipamentos e verificar as Causas de 
falhas ocorridas no ambiente de tecnologia da informação 

 

UNIDADE 3 - Comportamento organizacional 

1. Como o comportamento organizacional influencia a administração. 

2. O impacto que os profissionais qualificados podem causar nas organizações. 

3. A influência que as organizações exercem na vida das pessoas. 

4. O porquê das respostas cada vez mais rápidas. 

5. Pressões sociais, econômicas, culturais, tecnológicas e políticas 

 

UNIDADE 4 - Ética, moral e valores 

1. Aspectos éticos e morais no ambiente da tecnologia da informação. 

2. Ética relacionada ao estudo dos valores morais que orientam o comportamento 

humano. 

3. Moral: costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. 

 

UNIDADE 5 - Aspectos éticos da computação 

1. Diferentes usos da tecnologia da informação e os impactos na sociedade. 

2. Processo de melhoria contínua. 

3. Produtividade e condições de trabalho favoráveis. 

4. Vantagem competitiva. 

5. Ética no uso das informações e no desenvolvimento de novos sistemas. 

 

UNIDADE 6 - Responsabilidade social 

1. Gestão da TI transparente. 

2. Stakeholders. 

3. Proteção do meio ambiente e mitigação de danos à sociedade. 

4. Educação, meio ambiente, saúde, moradia e legislação. 

 

UNIDADE 7 - Legislação aplicada à informática 

1. importância do aluno em conhecer a legislação na área da tecnologia da informação. 

2. Noções gerais do direito institucional. 

3. Noções gerais do direito do consumidor. 

4. Direitos internacional, autoral, civil, trabalhista e direito de propriedade industrial e intelectual, 

5. Ingresso no mercado de trabalho com o devido conhecimento dos seus direitos e obrigações, 
tanto no contexto das relações sociais quanto profissionais. 

 

UNIDADE 8 - Lixo eletrônico 

1. Consequências sobre o lixo produzido a partir do descarte de materiais ligados aos 
computadores e dispositivos móveis. 

2. Impactos éticos, legais, sociais e econômicos no meio ambiente. 

3. De que forma o lixo eletrônico afeta a saúde da população. 

4. Transformações dos processos educativos frente às novas tendências de comunicação. 

5. Doenças profissionais causadas pelo uso indevido das ferramentas da informática. 
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UNIDADE 9 - Empreendedorismo 

1. Empreendedorismo como uma opção do profissional de informática. 

2. Novas oportunidades. 

3. O novo contexto do mundo globalizado. 

4. Terceirização dos serviços. 

5. Unidades de negócios. 

 

UNIDADE 10 - Plano de Negócios 

1. conceitos de plano de negócios. 

2. Elaboração de plano de negócios. 

3. Estrutura, análise de mercado e estratégia de marketing. 

4. Plano operacional, plano de recursos humanos e modelos de gestão. 

5. modelos de avaliação de gestão e Balanced Scorecard. 

6. Ferramentas de qualidade 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

Santos, Fabiano Gonçalves dos. Tecnologia da Informação e Comunicação. São Paulo: 2014. 
Editora: UniSEB © Editora Universidade Estácio de Sá. 

ASHLEY, P. A. Ética e responsabilidade social nos negócios.2. ed. -São Paulo (SP), Saraiva, 
2005.ISBN:8502050672. 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios, 3a. ed. Rio de 
Janeiro (RJ): Campus, 2008.ISBN: 9788535232707 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

DORNELAS, J. C. A. Planos de Negócios que Dão Certo: Um Guia Para Pequenas Empresas. 
Editora: Elsevier, 2007. 

CHIAVENATO, I. Comportamento Organizacional, Ed. Campus, 2009, ISBN: 9788535237559. 

SCHAFF, A. A sociedade Informática: as Consequências Sociais da Segunda Revolução 
Industrial. São Paulo: Editora da Universidade, 4ª ed., 2005. 

VALLS, A. L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 9ª ed., 1994. 

FILHO, Fonseca C. História da computação - O caminho do pensamento e da tecnologia. 
EDIPUCRS? 2007. ISBN 978-85-7430-691-9 (e-book disponível em 
http://www.pucrs.br/edipucrs/online/livro4.html#livro) 

CAMARGO, M. Fundamentos de ética geral e profissional; Ed. Vozes; Petrópolis, 1999. 

DISCIPLINA INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 

PERÍODO 4 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 
A Administração no Brasil e no mundo. Conceitos fundamentais. O ambiente organizacional. 
Níveis organizacionais e o processo decisório. O processo administrativo. As áreas funcionais 
da Administração e as organizações funcionais. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 - A Administração no Brasil e no mundo: 

1.1 - A trajetória da Administração no mundo 

1.2 - A trajetória da Administração no Brasil 

1.3 - Administração: teorias e características 

1.4 - As empresas e suas necessidades 

1.5 - Desafios à Administração 

 

UNIDADE 2 - Conceitos fundamentais: 

2.1 - Organização, empresa e administração 

2.2 - Administradores 

2.3 - A natureza do trabalho gerencial 

2.4 - Organização como sistema 

2.5 - Sustentabilidade do negócio 

 

UNIDADE 3 - O ambiente organizacional e suas influências: cultura e comportamento 

3.1 O ambiente e as organizações 

3.2 O ambiente organizacional e suas influências 
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3.3 A cultura, o clima e comportamento organizacional 

3.6 Ambiente global com suas tendências e influências 

 

UNIDADE 4 - Níveis organizacionais e o processo decisório: 

4.1 - Os três níveis organizacionais 

4.2 - O processo decisório e seus modelos 

4.2.1 Modelos 

4.2.2 Riscos e incertezas 

4.2.3 Tipos de decisão 

4.2.4 Etapas 

4.2.5 Racionalidade e intuição no processo de decisão 

 

UNIDADE 5 - O processo administrativo 

4.1 - O processo administrativo 

4.2 - As quartas funções administrativas: Planejamento, Organização, Direção e Controle 

 

UNIDADE 6 - As áreas funcionais da Administração e as organizações funcionais: 

6.1 As funções organizacionais 

6.1.1 Operação e produção 

6.1.2 Recursos Humanos 

6.1.3 Marketing 

6.1.4 Finanças 

6.1.5 Pesquisa & Desenvolvimento 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

THIVES, Juarez; (Org.) - Introdução a Administração - Rio de Janeiro -Universidade Estácio de 
Sá, 2014. 

LACOMBE, Francisco José Masset; HEILBORN, Gilberto. Administração: princípios e 
tendências. 2. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2008. 

MEIRELLES, Durval Corrêa. (Org.). Administração: princípios básicos e contemporâneos. Rio 
de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2013. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Rui Otávio; AMBONI, Nério. Teoria geral da administração. São Paulo: M. Books, 
2007. 

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à administração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

NOGUEIRA, Arnaldo José França Mazzei. Teoria Geral da Administração para o século XXI. 
São Paulo: Ática, 2007. 

SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2008. 

DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO II 

PERÍODO 4 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 
Criação de interfaces gráficas com uso do Java. Tratamento de eventos para interface gráfica. 
Programação com threads. Programação com Banco de Dados e JDBC. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1. Criação de interfaces gráficas usando as JFC/Swing 

1.1. Introdução 

1.2. Hierarquia de classes 

1.3. Modelos de desenvolvimento de interfaces gráficas 

1.3.1. Desenvolvimento do SWING para GUI 

1.3.2. Gerenciadores de layout 

1.3.3. Layouts compostos 

1.3.4. Manipulação de aspectos visuais 

1.3.5. Variações de componentes visuais 
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UNIDADE 2. Tratamento de eventos para interfaces gráficas 

2.1. Uma forma de delegar tratamentos de eventos 

2.2. Manipulação de eventos 

2.2.1. Eventos comuns 

2.2.2. Eventos de janelas 

2.2.3. Eventos de botões e menus 

2.2.4. Eventos de textos 

2.2.5. Eventos de listas 

2.2.6. Eventos de combos 

2.2.7. Eventos de tabelas 

2.2.8. Inserção de teclas de atalho 

 

UNIDADE 3. Threads e concorrência em Java 

3.1. Threads e estado de uma thread 

3.2. Criação de threads. 

3.3. Manipulação de threads. 

3.4. Execução de threads. 

3.5. Concorrência 

3.6. Sincronização 

3.7. Threads e o Swing 

 

UNIDADE 4. Sistemas de Banco de Dados e Introdução ao JDBC 

4.1 Criação de um banco de dados MySql 

4.2 Conceitos básicos sobre o JDBC 

4.3 Conexão com o banco de dados utilizando JDBC 

4.4 Incluindo registros 

4.5 Consultando registros 

4.6 Alterando registros 

4.7 Excluindo registros 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como programar, 8. ed, Rio de Janeiro: Pearson, 2010. 

FLANAGAN, David. O guia essencial, 5. ed, Rio de Janeiro: Bookman, 2006. 

SANTOS, Fabiano. Linguagens de programação, Rio de janeiro: SESES, 2015. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

CORNELL, Gary; HORSTMANN, Cay S. Core Java - Vol. 1 - Fundamentos - 8a. ed., Pearson 
Education, 2010. 

CORNELL, G. ; HORSTMANN, Cay : Core Java 2: Recursos Avançados . São Paulo,SP: Makron 
Books, 2001. 

ECKEL, Bruce. Thinking in Java (4th edition). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall., 
2006. 

HUBBARD, J. R. Programação com Java. 2a. ed. Rio de Janeiro:Bookman, 2006. REESE, 
George. JDBC e Java: programação para banco de dados [tradução Marcos Vieira.]. São Paulo: 
Berkeley Brasil, 2001. 

SIERRA, Kathy; Bates, Bert. Use a Cabeça! Java, 2a. edição, ed. AltaBooks, 2007. 

DISCIPLINA TECNOLOGIAS PARA INTERNET II 

PERÍODO 4 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 
Programação client-side versus server-side. Linguagem Javascript. Programação de páginas 
dinâmicas com PHP. Integração de PHP com banco de dados. Formulários com HTML e PHP. 
Publicação de sites em servidores web. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 - Linguagem Javascript 

1.1 Apresentação do conceito de Programação client-side versus server-side. 

1.2 Apresentação das linguagens no lado servidor 

1.2.1 Definição DOM 
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1.2.2 Incluindo Javascript em um documento HTML 

1.2.3 Criação de variáveis 

1.2.4 Exibição de dados no javascript 

1.3 Estruturas de decisão 

1.3.1 IF 

1.3.2 Case 

1.4 Estrutura de repetição 

1.4.1 While 

1.4.2 Do\While 

1.4.3 For 

1.5 Vetor (Array) 

1.5.1 Criação de vetor vazio 

1.5.3 Acesso a elementos 

1.5.4 Removendo elementos 

1.6 JSON 

1.6.1 Criação de variáveis 

1.6.2 Acesso a um elemento 

1.6.3 Convertendo um formato JSON para um formato texto 

1.6.4 Convertendo um formato JSON para um objeto 

 

UNIDADE 2 - Biblioteca JQuery 

2.1 JQuery 

2.2 Instalação 

2.3 Seletores: Por id, classe 

2.4 Eventos 

2.5 Métodos 

 

UNIDADE 3 - Criação de formulários HTML 5 

3.1 Formulários 

3.2 Tags de entrada 

 

UNIDADE 4 - Programação de páginas dinâmicas com PHP. 

4.1 Definição 

4.2 Criação de variáveis em PHP 

4.3 Operadores 

4.3.1 Aritméticos 

4.3.2 Atribuição 

4.3.3 Operadores de Incremento/Decremento 

4.3.4 Lógicos 

4.4 Variáveis Pré-definidas e recebimento de dados com $_GET, $_POST, $_REQUEST 

4.5 Estruturas de decisão 

4.6 - Estrutura de repetição 

4.6.1 While 

4.6.2 Do-While 

4.6.3 For 

4.6.4 Foreach 

4.7 - Funções 

4.8 – Arrays 

 

UNIDADE 5 - Programação orientada a objetos 

5.1 - Orientação a objetos 

5.1.1 Definição de classe 

5.1.2 Construtores de destrutores 
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5.1.3 Visibilidade de propriedades de de métodos 

5.1.4 Herança 

5.1.5 Classes abstratas 

 

UNIDADE 6 - Integração de PHP com banco de dados classe PDO 

6.1 Classe PDO 

6.1.1 O Método exec 

6.1.2 O método query 

6.2 Desenvolvimento de um formulário para a inclusão de dados em um banco de dados. 

6.2.1 Passo 1 - Criação da tabela no banco de dados 

6.2.2 Passo 2 - Criação de um formulário HTML 5 

6.3 Desenvolvimento de um formulário para a consulta de dados em um banco de dados. 

6.4 Desenvolvimento de um formulário para a edição de dados em um banco de dados. 

6.5 Desenvolvimento de um formulário para a exclusão de dados em um banco de dados. 

6.6 Desenvolvimento de um formulário de login e senha com conexão com o banco. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

DALL`OGLIO, Pablo. PHP: Programando com orientação a objetos, 2. ed, São Paulo: Novatec, 
2009. 

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Ajax, Rich Internet Applications e desenvolvimento Web 
para programadores, São Paulo: Pearson, 2008. 

LAWSON, Bruce. Introdução ao HTML 5, Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: Uma Abordagem Prática. 2 ed. São Paulo: Novatec, 2011 

ALVES, William Pereira . Construindo uma Aplicação Web Completa com PHP e MySQL. São 
Paulo: Novatec, 2017 

SILVA, Maurício Samy . JavaScript - Guia do Programador. São Paulo: Novatec, 2010 

NAVATHE, Shamkant B.; ELMASRI, Ramez . Sistemas de banco de dados. 6 ed. São Paulo: 
Pearson, 2011. 

DUCKETT, Jon . JAVASCRIPT e JQUERY: Desenvolvimento de Interfaces Web Interativas. Rio 
de Janeiro: AltaBooks, 2015. 

DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

PERÍODO 5 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 

Visão geral da computação móvel. Conceituação e categorização dos dispositivos móveis. Visão 
geral das abordagens para o desenvolvimento de aplicações móveis. Apresentação da 
plataforma de desenvolvimento de aplicações móveis. Fundamentos para construção de 
aplicações móveis. Projeto e construção de telas (GUI). Navegação entre telas. Persistência de 
dados em aplicações móveis. Acesso a serviços web (web services). 

CONTEÚDO 

UNIDADE I - Introdução a Computação Móvel 

1.1 Conceitos básicos 

1.2 Categoria de dispositivos móveis 

1.3 Visão geral o mercado 

UNIDADE II - Desenvolvimento de Aplicações Móveis 

2.1 Caraterísticas do desenvolvimento de aplicações móveis 

2.2 Abordagens de desenvolvimento de aplicações móveis 

2.3 Classificação das aplicações móveis 

2.4 Projeto de aplicações móveis e a experiência do usuário 

2.5 Comparativo entre as principais plataformas de desenvolvimento 

2.6 Monetarização de aplicações móveis 

 

UNIDADE III - Programação de Aplicações Móveis para Smartphones 

3.1 Visão geral da plataforma de desenvolvimento 

3.2 Arquitetura da plataforma 

3.3 Ambiente e ferramentas de desenvolvimento 

Unidade IV - Fundamentos da programação para dispositivos móveis 
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4.1 Fundamentos da linguagem de programação 

4.2 Componentes básicos da API 

 

UNIDADE V - Construção da Interface Gráfica do Usuário 

5.1 Principais componentes de tela 

5.2 Classificação dos componentes de tela 

5.3 Gerenciadores de layout 

5.4 Widgets de tela 

5.5 Ciclo de vida 

5.6 Tratamento de eventos 

Unidade VI - Navegação entre telas 

6.1 Aplicação móvel composto por várias telas 

6.2 Conceito de Navegação entre telas 

6.3 Navegação simples entre telas 

6.4 Navegação com passagem de parâmetros entre telas 

6.5 Navegação com retorno de dados entre telas 

 

UNIDADE VII -Persistência de dados 

7.1 Principais componentes da API para persistência de dados. 

7.2 Persistência de dados através do uso de SGBD para dispositivo móvel. 

7.3 Componentes da API para manipulação de dados em um SGBD para dispositivo 

móvel. 

7.4 Construção de uma aplicação CRUD. 

 

UNIDADE VIII - Acessando Web Service 

8.1 Conceitos e componentes de um serviço web 

8.2 API de comunicação remota 

8.3 Envio e recepção de dados binários e em formato texto 

8.4 Construção de aplicação móvel cadastral com acesso a Web Service 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

LECHETA, Ricardo R. Google Android, 3. ed, Rio de Janeiro: Editora Novatec, 2013. 

LECHETA, Ricardo R. Google Android para Tablets, 1. ed, Rio de Janeiro: Editora Novatec, 
2012. 

MONTEIRO, João Bosco. Google Android: crie aplicações para celulares e tablets, São Paulo: 
Editora Casa do Código, 2013. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

ABLESON, Frank W., SEN, Robi, KING, Chris, ORTIZ, C. Enrique; Android em ação, 3ª edição, 
2012. 

ANSELMO, Fernando; Android Em 50 Projetos, Editora Visual Books, 2012. DARWIN, Ian F; 
Android Cookbook - Problemas e soluções para desenvolvedores Android, Editora Novatec, 
2012. 

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M., Android para Programadores Uma Abordagem Baseada 
em Aplicativos, Editoria Bookman, 2013. 

NUDELMAN, Greg; Padrões de Projeto para o Android, Editora Novatec, 2013. 

DISCIPLINA AVALIAÇÃO DE SOFTWARE 

PERÍODO 5 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 
Qualidade e Garantia de Qualidade do Software e de seu processo de desenvolvimento; 
Verificação e Validação de software; Testes de validação; Categorias de testes de software; 
Processo de teste; Ambiente de teste; Documentação de teste; Ferramentas de apoio a testes; 

CONTEÚDO 

UNIDADE I. Conceituação 

1.1. A busca pela qualidade 

1.2. Cenário Atual do desenvolvimento de software 

1.3. Realidade dos projetos de software 
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1.4. Qualidade do software e processo 

1.4.1. Dimensão da qualidade do processo 

1.4.2. Dimensão da Qualidade do produto 

1.5. O Conceito de testes 

1.6. Os pilares da qualidade de software 

1.7. O Custo da qualidade 

1.8. Verificação e Validação 

1.9. Fatores de insucesso do processo de qualidade 

 

UNIDADE II. Testes de Verificação 

2.1. Conceitos de Teste de Verificação 

2.2. Métodos Estruturados de Verificação 

2.2.1. Revisões 

2.2.2. Auditorias 

2.3. Aplicação e check list na Verificação 

2.4. Diferentes Verificações 

2.4.1. Verificações do negócio 

2.4.2. Verificação ne requisitos 

2.4.3. Verificação de análise e modelagem 

2.4.4. Verificação na implementação. 

 

UNIDADE III. Testes de Validação 

3.1. Estratégias de testes 

3.1.1 Testes da Caixa Branca 

3.1.2 Testes da Caixa Preta 

3.2. Abordagem dos testes 

3.2.1. Testes baseados na estrutura interna 

3.2.2. Testes baseados nos requisitos 

3.3. Testes progressivos e Regressivos. 

3.4. Categorias dos Testes de Validação 

3.4.1. Testes de Funcionalidade, Testes de Usabilidade, Testes de Carga (stress). Teste de 
Volume, Testes de Configuração, Testes de compatibilidade, Testes de segurança, Testes de 
performance, Testes de instalação, Testes de Confiabilidade, Testes de Recuperação e Testes 
de Contingência. 

3.5. Métodos Estruturados de Validação 

3.5.1. Casos de Testes 

3.5.2. Métodos Caixa Preta para obtenção de Casos de Testes 

3.5.3. Métodos Caixa Branca para obtenção de Casos de Testes 

3.5.4. Métodos de Refinamento de Casos de Uso 

3.6. Fases da Validação 

3.6.1. Validação da Unidade 

3.6.2. Validação da Integração. 

3.6.3. Validação do Sistema 

3.6.4. Validação do Aceite 

 

UNIDADE IV. Gerenciamento do Testeware 

4.1. Conceito de Testeware 

4.2. Ambientes de teste 

4.2.1. Ambiente de desenvolvimento 

4.2.2. Ambiente de Teste e homologação 

4.2.3. Ambiente de Produção 

 

UNIDADE V. Gestão das Ferramentas de Apoio a testes 

5.1. Ferramentas para planejamento dos testes 
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5.2. Ferramentas de revisões e inspeções 

5.3. Ferramentas de modelagem e automação 

5.4. Ferramentas de execução e conferência 

5.5. Ferramentas de suporte aos testes 

 

UNIDADE VI. Documentação do Planejamento 

6.1. Plano de Garantia da Qualidade do software 

6.2. Plano Mestre de Verificação 

6.3. Plano Mestre de Validação 

 

UNIDADE VII - Relatórios das Verificações e Validações 

7.1. Relatório de Verificações 

7.2. Relatório das Validações 

7.2.1. Log de execução 

7.2.2. Ocorrências da validação 

7.2.3. Relatório final da validação 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

BARTIÉ, Alexandre. Garantia de Qualidade de Software, 1. ed, Rio de Janeiro: Editora Campus, 
2002. 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software, 6. ed, São Paulo: Makron Books 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software, 8. ed, São Paulo: Ed. Pearson 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

Engenharia de Software - 2ª Edição Pfleeger, Shari Lawrence; Ed. Pearson; 

DISCIPLINA SEMINÁRIOS INT EM ANÁLISE DE DESENV. DE SISTEMAS 

PERÍODO 5 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 

Ciclo SINAES; Formação Geral: Cultura e Filosofia, Ecologia e Biodiversidade, 
Sociodiversidade; Implementação de algoritmos; infraestrutura computacional; modelagem 
conceitual de dados; banco de dados; representação lógica de requisitos de sistema de 
engenharia de software 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 - O ciclo SINAES 

1.1. O que é o SINAES? 

1.2. Os indicadores do SINAES 

1.3. O ENADE. 

1.4. Os componentes do ENADE. 

1.5. A importância do ENADE para a vida profissional do formando. 

 

UNIDADE 2 - Integração Curricular 

2.1 - Projeto Pedagógico do Curso de Sistemas de Informação 

2.2 - Matriz curricular do Curso de Sistemas de Informação 

2.3 - Perfil do formando: voltado para o mercado de trabalho. 

 

UNIDADE 3 Formação Geral 

3.1 Arte, cultura e filosofia; 

3.2 Avanços tecnológicos; 

3.3 Ciência, tecnologia e inovação; 

3.4 Democracia, ética e cidadania; exclusão e minorias 

3.5 Ecologia/biodiversidade; sociodiversidade (multiculturalismo) 

3.6 Globalização e geopolítica; mapas geopolíticos e socioeconômicos 

3.7 Políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa, 
desenvolvimento sustentável; 

3.8 Relações de trabalho; relações de gênero 

3.9 Redes sociais e Responsabilidade social: setor público, privado, terceiro setor; 
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3.10 Sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão / exclusão, 

3.11 Tecnologias de Informação e Comunicação; inclusão/exclusão digital; 

3.12 Vida urbana e rural; 

3.13 Terrorismo e Violência. 

 

UNIDADE 4 - Principais tópicos de infraestrutura e programação 

4.1. Aplicações utilizando Programação Estruturada e Programação Orientada a Objeto. 

4.2 Programação Web e para Dispositivos Móveis. 

4.3 Integração computacional: arquitetura, sistema operacional e redes 

 

UNIDADE 5: Principais tópicos de modelagem e banco de dados 

5.1. Modelos conceituais 

5.2 Diagramas UML 

5.3 Implementação de banco de dados 

 

UNIDADE 6: Engenharia de Software 

6.1. Padrões de desenvolvimento 

6.2 Métricas de desenvolvimento 

6.3 Aspectos de qualidade de Software 

6.4 Questionário ao estudante. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como programar, 6. ed, Rio de Janeiro: Pearson, 2005. 

HEUSER, C. Projeto de Banco de Dados, 6. ed, Porto Alegre: Editora Artmed, 2009. Vol. 4. 

LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução à Análise e ao Projeto Orientados 
a Objetos e ao Processo Unificado, 3. ed, Porto Alegre: Artmed, 2007. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 4. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2001. 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo. Algoritmos: Lógica para 
Desenvolvimento de Programação de Computadores. 22. ed. São Paulo: Érica, 2009. 

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Ajax, Rich Internet Applications e desenvolvimento para WEB para 
programadores. 1. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2009. 

TANENBAUM, A. Redes de Computadores. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. Rio de Janeiro: Pearson Education, 2011. 

DISCIPLINA SISTEMAS OPERACIONAIS 

PERÍODO 5 

CARGA 
HORÁRIA 

72 

EMENTA 

Conceitos fundamentais de Sistemas Operacionais; Classificação dos Sistemas Operacionais 
através das relações entre os sistemas operacionais disponíveis no mercado; Processos e 
Threads: conceitos de sincronização e comunicação entre processos. Gerência de processos: 
criação, eliminação e troca de contexto entre processos. Gerência de processador: tratamento 
de interrupção e escalonamento de processos, exclusão mutua, problemas clássicos de 
sincronização. Gerência da memória: partição, swapping, paginação e segmentação. Sistemas 
de arquivos: arquivos, catálogos e proteção de acesso. Subsistema de Entrada e Saída. Estudos 
de caso: Linux e Windows. 

CONTEÚDO 

UNIDADE I: Introdução a Sistemas Operacionais: 

1. Conceitos Fundamentais de Sistemas Operacionais; 

2. Evolução Histórica dos Sistemas Operacionais; 

3. Classificação de Sistemas Operacionais; 

4. Interrupções; 

5. Conceitos de concorrência; 

6. Estruturas dos Sistemas Operacionais. 

 

UNIDADE II: Processos: 

1. Conceito de Processo; 
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2. Estados de um processo; 

3. Threads; 

4. Comunicação entre Processos; 

5. Sincronização entre Processos. 

6. Regiões Críticas. 

7. Exclusão Mutua das Regiões Críticas. 

 

UNIDADE III: Gerência de processador: 

1. Fundamentos 

2. Escalonamento: 

3. Critérios 

4. Política de escalonamento: 

4.1 FIFO 

4.2 SJF 

4.3 Round Robin 

4.4 Prioridade 

4.5 Múltiplas filas com realimentação 

4.6 Escalonamento de Threads 

4.7 Escalonamento de 3 Níveis. 

 

UNIDADE IV: Gerência de Memória: 

1. Objetivo do Gerenciador de Memória; 

2. Estruturas de memória 

3. Espaço de Endereçamento Físico e Lógico; 

4. Estratégias de alocação; 

5. Memória Virtual. 

 

UNIDADE V: Sistema de arquivos 

1. Conceitos de Arquivos e Diretórios; 

2. Métodos alocação; 

3. Gerência de espaços livres; 

4. Proteção de acesso 

5. Proteção de acesso. 

 

UNIDADE VI: Gerência de Entrada e Saída: 

1. Introdução: Subsistemas de entrada e saída; 

2. Componentes de hardware de E/S; 

3. Componentes de Software de E/S. 

4.Acesso Direto à Memória (DMA) 

5.Driver de Dispositivo 

6.Driver de Disco Rígidos 

7. Algoritmos de escalonamento de Disco (FIFO, SSF, SCAN, C-SCAN, LOOK e CLOOK) 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

BALIEIRO, R. Sistemas Operacionais, Rio de Janeiro: Estácio de Sá, 2015. 

SILBERSCHATZ, Abraham. Sistemas operacionais com Java, Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

TANENBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos, 3. ed, Rio de Janeiro: Campus, 2010. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

STUART, B.L, Princípios de Sistemas Operacionais- Projetos e Aplicações, Rio de Janeiro: 

LTC,2010 

BALIEIRO, R. Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro: Estácio de Sá, 2015. 

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2007. 

MARQUES, J.A. et al, Sistemas Operacionais, Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO III 
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PERÍODO 5 

CARGA 
HORÁRIA 

36 

EMENTA 
Linguagem Python. Variáveis. Estruturas sequenciais, de repetição e decisão. Funções. 
Orientação a objetos em Python. Estruturas de dados em Python. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 – Introdução e comandos básicos 

1.1 Variáveis 

1.2 Estruturas sequenciais 

1.3 Estruturas de repetição 

1.4 Estruturas de decisão 

 

UNIDADE 2 – Orientação a objetos em Python 

2.1 Classes e Objetos 

2.2 Herança 

2.3 Polimorfismo 

 

UNIDADE 3 – Estruturas de dados 

3.1 Listas 

3.2 Tuplas 

3.3 Dicionários 

 

UNIDADE 4 – Manipulação de dados 

4.1 Arquivos 

4.2 Abrindo e fechando arquivos 

4.3 Iteração em arquivos 

 

UNIDADE 5 – Funções e Bibliotecas 

5.1 Criação de funções em Python 

5.2 Execução de funções 

5.3 Passagem de parâmetros 

5.4 Principais Bibliotecas 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

BARRY, Paul. Use A Cabeça ! - Python, Rio de Janeiro: Alta Books, 2013. 

GRUS, Joel. Data Science do Zero: Primeiras Regras com o Python, Rio de Janeiro: Alta Books, 
2016. 

MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução à Programação com Python, São Paulo: Novatec, 
2014. 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

CRUZ, Felipe. Python: Escreva seus primeiros programas. São Paulo: Casa Do Código (Digital), 
2015. 

KINSLEY,Harrison; MCGUGAN,Will. Introdução ao Desenvolvimento de Jogos Em Python Com 
Pygame. São Paulo: Novatec, 2015. 

PERKOVIC, Ljubomir. Introdução à Computação Usando Python: Um Foco No Desenvolvimento 
de Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

SUMMERFIELD, Mark. Programação Em Python 3. Rio de Janeiro: Alta Books, 2013. 

SARAIVA Jr., Orlando. Introdução à orientação à objetos com C++ e Phyton. São Paulo: 
Novatec, 2017. 

DISCIPLINA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

PERÍODO 5 

CARGA 
HORÁRIA 

144 

EMENTA 
Processo de desenvolvimento de software; Análise de requisitos; Análise de sistemas; Projeto 
e Arquitetura de Software; Modelagem de dados; Projeto de interface; Implementação e testes 
de software; Gerenciamento do projeto. 

CONTEÚDO UNIDADE I - Planejamento 
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1. Definir e descrever o escopo e os requisitos do sistema 

2. Definir e descrever o processo de desenvolvimento de software a ser usado 

3. Definir e descrever as entregas (modelos e documentos abaixo definidos) a ser realizada em 
cada etapa. 

4. Elaborar o cronograma previsto das atividades do projeto. 

 

UNIDADE II- Análise 

1. Mapear os requisitos, através do diagrama de casos de uso (UML) e das especificações de 
casos de uso (formato a ser informado pelo docente da disciplina). 

2. Elaborar o diagrama Conceitual de classes 

3. Elaborar o diagrama de sequencia 

4. Elaborar o diagrama de estados (caso o projeto demande) 

 

UNIDADE III - Projeto 

1. Elaborar o diagrama de classes de projeto 

2. Elaborar o modelo de dados (DER - Diagrama de entidade e relacionamento) realizando o 
mapeamento entre classes e tabelas. 

3. Projetar os componentes, elaborando o diagrama de componentes 

4. Definir o ambiente de operação do sistema, elaborando o diagrama de implantação. 

5. Definição da linguagem de programação e do SGBD (Sistema gerenciador de banco de 
dados) 

 

UNIDADE IV - Implementação e testes 

1. Implementar o código dos componentes e/ou classes, em acordo com o docente da disciplina. 

2. Testar o código. 

BIBLIOGRÁFIA 
BÁSICA 

LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução à Análise e ao Projeto Orientados 
a Objetos e ao Processo Unificado, 3. ed, Porto Alegre: Artmed, 2007. 

SANTOS, Carlos Fernando da Rocha. Gerenciamento de Projetos - Conceitos e 
Representações, 1. ed, Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

SANTOS, Fabiano. Linguagem de programação, Rio de janeiro: SESE, 2015 

BIBLIOGRÁFIA 
COMPLEMENTAR 

PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de projetos. Guia PMBOK® - 5ª Ed. EUA: 
Project Management Institute, 2013. 

VARGAS, Ricardo - Manual Prático do Plano de Projeto - Brasport, 2009 BEZERRA, E., 
Principios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. Rio de Janeiro: Campus. 2007. 

MACHADO, Felipe Nery; ABREU, Maurício. Projeto de Banco de Dados - Uma Visão Prática. 
São Paulo: Érica 2001. 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S., Sistemas de Banco de Dados. Pearson Education do Brasil, 4ª.Ed 
2005. 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.. Java: Como programar. 4. ed. Rio de Janeiro: Bookman, 2004. 

ABLESON, Frank W., SEN, Robi, KING, Chris, ORTIZ, C. Enrique; Android em ação, 3ª edição, 
2012. 

 

 




