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Código Nome / Ementa
CRT0011 MATEMÁTICA DISCRETA

Técnicas de demonstração: exaustiva, direta, contraposição, absurdo, indução (fraca e forte). Somatórios: notação, propriedades,
séries aritméticas, geométricas e harmônicas, algumas fórmulas de somatório úteis. Teoria dos números: divisibilidade, primos,
teorema fundamental da aritmética, aritmética modular, aplicações. Relações: definição, terminologia, propriedades, fechos, ordem
parcial e total, relações e classes de equivalência. Grafos: terminologia, alguns grafos especiais, isomorfismo, conectividade,
árvores (definição e propriedades). 
 

CRT0226 AUDITORIA E SEGURANÇA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Propriedades da segurança da informação: confidencialidade, integridade, autenticidade, disponibilidade. Tipos de ataque. Noções
de criptografia. Funções de resumo. Assinaturas digitais. Certificados digitais. Infraestrutura de chaves públicas (ICP-Brasil).
Softwares maliciosos. O conceito e os objetivos da auditoria de sistemas de informação. Técnicas de auditoria. Softwares de
auditoria. Técnicas de software seguro. Norma NBR27002. 
 

PRG0005 DIFERENÇA E ENFRENTAMENTO PROFISSIONAL NAS DESIGUALDADES SOCIAIS
Ambientação em EaD. Desigualdade social no Brasil ontem e hoje. Direitos Humanos como construção cultural. Relação na
sociedade sustentável, ambiente natural e ambiente cultural. Tecnocultura, tecnologia e tecnocracia. Cultura étnica e africanidades
na sociedade da diversidade. Papel e identidade de Gênero. Avaliação em EaD. 
 

CRT0262 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Os conceitos de dado, informação e conhecimento. A Tecnologia da Informação como diferencial estratégico nas organizações.
Planejamento, implementação e avaliação de estratégias na área de Sistemas de informação. O alinhamento estratégico entre
Tecnologia da Informação e negócios. O planejamento estratégico de sistemas de informação. 
 

CRT0245 E-BUSINESS
Histórico e conceituação de comércio eletrônico. Tipos de comércio eletrônico. Como funciona e principais diferenças em relação
ao comércio tradicional. O comércio eletrônico entre empresas (B2B), o varejo Eletrônico (B2C), o comércio eletrônico entre
empresas e o setor público (B2G). O negócio eletrônico (E-Business). Componentes do E-Business. A loja virtual. Planejamento da
presença de uma organização no Comércio Eletrônico. Situação atual. Perspectivas do comércio eletrônico no Brasil e no mundo. 
 

CRT0032 PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS
Noções de análise de algoritmos: análise assintótica de pior caso e caso médio; notação big-O, little-o, ômega e teta; principais
classes de complexidade; medida empírica de performance; análise de algoritmos recursivos utilizando relações de recorrência.
Projeto de algoritmos: força bruta; gulosos; divisão e conquista; programação dinâmica. NP-completude: definição das classes P e
NP; teorema de Cook; principais problemas NP-completos; técnicas de redução. 
 

CRT0010 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I
Derivada; Aplicações; Integrais. 
 

CRT0033 ÁLGEBRA LINEAR
Matrizes: definição, igualdade de matrizes, operações com matrizes, tipos especiais de matrizes, transposta, inversa de uma matriz
e determinante. Estudo e Solução de Sistemas de Equações Lineares: definições, sistemas equivalentes, sistemas em forma
triangular e escalonada, eliminação gaussiana, eliminação de Gauss-Jordan, sistemas homogêneos, fatoração LU, matrizes
elementares e obtenção da inversa. Vetores: definição, operações, produto interno, módulo, ângulo entre dois vetores, distância,
paralelismo e ortogonalidade e produto vetorial. Espaços vetoriais: definição, subespaços, soma de subespaços, combinação
linear, espaços finitamente gerados, dependência e independência linear, bases de espaços vetoriais e dimensão. Espaços
Vetoriais Euclidianos: ortogonalidade, base ortogonal e ortonormal, coeficiente de Fourier e Processo de Ortogonalização de Gram-
Schmidt. Transformações Lineares: definição, núcleo e imagem, isomorfismo, operações, matriz como uma transformação, matriz
de uma transformação linear, transformações lineares planas, operador linear, mudança de base. Autovalores e autovetores.
Diagonalização de operadores. 
 

CRT0028 LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO
Lógica proposicional e de Primeira Ordem; Formalização de problemas; Sistemas dedutivos: axiomático, natural e tableaux;
Correção e Completude. Programação Lógica. 
 

CRT0040 ENGENHARIA DE SOFTWARE
Visão geral e introdutória dos princípios fundamentais e éticos-profissionais da Engenharia de Software. Processo de software e
modelos de processo de software. Desenvolvimento ágil. Engenharia de requisitos. Modelagem e arquitetura de software. Projeto
de implementação. Verificação e validação de software. Evolução de software. Gerenciamento de configuração. Integração
contínua. 
 

CRT0004 MATEMÁTICA BÁSICA
Lógica: proposições, conectivos lógicos, operações lógicas sobre proposições, tabelas-verdade, tautologias, contradições,
implicações lógicas, equivalências lógicas, quantificadores, negação de expressões quantificadas, contra-exemplos. Conjuntos:
notação, operações, propriedades das operações, diagramas de Venn, partição, cardinalidade, conjunto das partes, conjuntos
numéricos. Contagem: princípios da multiplicação e da adição, princípio da inclusão e exclusão, princípio das casas dos pombos ou
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das gavetas de Dirichlet, permutações simples, combinações simples, permutações e combinações com repetições, teorema
binomial e triângulo de pascal. 
 

CRT0006 PRÉ-CÁLCULO
Funções no espaço contínuo: estudo de sinal, raízes, polinomiais, racionais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas. 
 

CRT0003 ARQUITETURA DE COMPUTADORES
Sistemas numéricos. Aritmética binária: ponto fixo e ponto flutuante. Organização de computadores: memórias, unidade central de
processamento, unidades de entrada e unidades de saída. Linguagens de montagem. Modos de endereçamento, conjunto de
instruções. Mecanismos de interrupção e de exceção. Barramento, comunicações, interfaces e periféricos. Organização de
memória. Memória auxiliar. Arquiteturas RISC e CISC. Pipeline. Paralelismo de baixa granularidade. Processadores superescalares
e superpipeline. Multiprocessadores. Multicomputadores. Arquiteturas paralelas e não convencionais. 
 

CRT0030 FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS
Visão geral do gerenciamento de banco de dados. Arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Modelagem e
projeto de banco de dados: Modelo Entidade-Relacionamento, Modelo Relacional e Projeto de Bancos de Dados Relacionais. SQL.
Projeto Avançado: Restrições de Integridade e Normalização. 
 

CRT0266 GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE
Conceitos, terminologia e contexto de gerência de projetos. Ciclo de vida de produto e projeto. Interessados (stakeholders).
Organização de empresas (funcionais, matriciais e baseadas em projetos). Estratégias para seleção de projetos. Processos de
gerência de projetos. Gerência de escopo. Gerência de tempo (definição de atividades, seqüenciamento de atividades, estimativa
de recursos, estimativa de duração, desenvolvimento de cronograma e controle de cronograma). Gerência de custos (estimativas,
orçamento e controle). Gerência de qualidade. Gerência de recursos humanos. Gerência de comunicação. Gerência de riscos.
Gerência de aquisições. Gerência de integração (desenvolver carta de projeto, desenvolver escopo preliminar, desenvolver plano
de gerência de projeto, dirigir e gerenciar a execução de projetos, monitorar e controlar atividades de projeto, controle de
mudanças e fechamento do projeto). Metodologias ágeis. Estabelecer relações com modelos de maturidade. 
 

CRT0038 REDES DE COMPUTADORES
Organização das redes de computadores. Modelos de referência OSI e TCP/IP. Padrões de Rede. Meios físicos de transmissão.
Protocolos de acesso ao meio. Interconexão de Redes. Algoritmos e protocolos de roteamento. Protocolos de Redes. Protocolos
de transporte TCP e UDP. Protocolos de aplicação. 
 

CRT0294 PROJETO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
O problema da pesquisa e sua formulação. Métodos e técnicas de pesquisa. O planejamento da pesquisa. Elaboração de projeto
de pesquisa referente ao Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

CRT0008 SISTEMAS OPERACIONAIS
O histórico, o conceito e os tipos de sistemas operacionais. A estrutura de sistemas operacionais. Conceito de processo. Gerência
de processador: escalonamento de processos, Concorrência e sincronização de processos. Alocação de recursos e Deadlocks.
Gerenciamento de memória. Memória virtual. Gerenciamento de arquivos. Gerenciamento de dispositivos de entrada/saída. 
 

CRT0031 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
Conceitos básicos de LP: domínios de aplicação, influências no projeto, paradigmas, métodos de implementação, critérios de
avaliação, evolução das linguagens. Análise léxica e sintática. Variáveis: identificadores, vinculações, verificação de tipos, escopo.
Tipos de dados. Expressões e a declaração de atribuição. Abstração de processos: subprogramas. Abstração de dados e
orientação à objetos. Noções de programação funcional. Noções de programação lógica. 
 

CRT0021 TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
O conceito de Administração. A evolução das escolas do pensamento administrativo. As atividades do processo administrativo:
planejamento, organização, direção e controle. A relação entre níveis organizacionais, processo decisório e sistemas de
informação. Visão geral das funções empresariais básicas: Marketing, Finanças e Contabilidade, Produção e Logística, Recursos
Humanos. 
 

CRT0236 INGLÊS INSTRUMENTAL I
Vocabulário ligado à Informática. Técnicas de Leitura e Compreensão. Tradutores. Verbos e tempos verbais. Nomes e Pronomes. 
 

CRT0027 LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS
Introdução. Linguagens, gramáticas e expressões regulares, autômatos finitos. Linguagens e gramáticas livre-do-contexto e
autômatos de pilha. Linguagens sensíveis ao contexto. Hierarquia de classes de linguagens. Tópicos especiais e aplicações das
linguagens formais e autômatos. 
 

CRT0252 TÓPICOS AVANÇADOS EM REDES DE COMPUTADORES
Redes Móveis sem Fio (MANETs e VANETs), Redes de Sensores sem Fio, Redes Ópticas, Redes definidas por Software (SDN),
Virtualização das Funções da Rede (NFV), Comutação de Rótulos, Redes Multimídia, Segurança de Redes, Internet das Coisas. 
 

CRT0042 SISTEMAS DISTRIBUÍDOS
Introdução: caracterização de sistemas de computação distribuída; aplicações distribuídas (caracterização e aspectos de projeto);
objetivos básicos de sistemas distribuídos (transparência, abertura, escalabilidade, etc.). Modelos de sistemas distribuídos:
sistemas cliente/servidor e sistemas multicamadas; sistemas peer-to-peer. Objetos distribuídos: interface versus implementação;
objetos remotos; chamadas de métodos remotos (RMI). RPC. Processos em sistemas distribuídos: threads e seu uso em sistemas
distribuídos; processos clientes e processos servidores; noções de código móvel e agentes de software. Sincronização e
Coordenação: o conceito de tempo em sistemas distribuídos; consenso; exclusão mútua distribuída; eleição. 
 

CRT0009 ESTRUTURA DE DADOS
Noções de análise de algoritmos, Recursividade, Tipos Abstratos de Dados, Algoritmos de Ordenação, Listas Sequenciais e
Encadeadas, Pilhas, Filas, Árvores. 
 

CRT0023 TEORIA GERAL DE SISTEMAS
A origem e o conceito da Teoria Geral de Sistemas. O conceito de sistema. Componentes genéricos de um sistema. As relações
entre sistema e ambiente. Hierarquia de sistemas. Classificações dos sistemas. Enfoque sistêmico. O pensamento sistêmico
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aplicado na resolução de problemas. O pensamento sistêmico aplicado às organizações. Modelagem de Sistemas. 
 

CRT0043 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Introdução a IA – Fundamentos e estado da arte; Agentes Inteligentes – Tipos, ambientes e estruturas; Resolução de Problemas
por Meio de Busca – Classes de Problemas de Otimização, Problemas e sua forma padrão, Estratégias sem Informação e com
Informação (heurística), Algoritmos de Busca Local, Algoritmos de Refinamento; Jogos (busca competitiva) - Decisões ótimas em
jogos, estratégia poda alfa-beta, jogos estocásticos e parcialmente observáveis; Agentes lógicos – agentes baseados em lógica
proposicional; Representação do Conhecimento - Fundamentação da engenharia ontológica e do conhecimento, abordagens e
experimentos; Aprendizagem - Formas de aprendizagem, aprendizagem supervisionada, aprendizagem em árvores de decisão,
avaliação e escolha da melhor hipótese, regressão e classificação com modelos lineares, redes neurais artificiais; Robótica -
Hardware de robôs, percepção robótica, planejamento do movimento; Fundamentos filosóficos - IA fraca, IA forte, a ética e os
riscos de desenvolver a inteligência artificial. 
 

CRT0041 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR
Os conceitos de interação e interface humano-computador; Estilos e paradigmas de interação: interfaces gráficas, manipulação
direta, ícones e linguagens visuais. Teorias de IHC: Engenharia cognitiva e Engenharia semiótica de sistemas interativos;
Identificação de necessidades do usuário; Sistemas de Ajuda e Sistemas de Explicação; Design de Interação: modelagem de
interfaces e concretização do projeto de interface (prototipação de interfaces, ferramentas de apoio à construção de interfaces);
Experiência do Usuário; Avaliação de sistemas interativos: métodos de inspeção, métodos empíricos, testes com usuários,
aspectos éticos na relação com os usuários; Acessibilidade: conceitos, Lei Nacional de Acessibilidade, recomendações W3C para
um site acessível, ferramentas de poio ao design de sistemas acessíveis, avaliação de acessibilidade. 
 

CRT0273 TÓPICOS ESPECIAIS I
Interface com Usuário, Sistemas Críticos, Arquiteturas tolerantes a falhas, Estratégias de Teste de Software, Softwares de Tempo
Real, Engenharia de Serviços, Engenharia de Sofware para a WEB, Ferramentas de Gestão de Projetos para a WEB. 
 

CRT0002 FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO
Algoritmos, Conceitos Fundamentais de Programação, Expressões, Controles de Fluxo, Funções e Procedimentos, Ponteiros,
Vetores e Matrizes, Cadeias de Caracteres, Alocação Dinâmica, Tipos Estruturados e Arquivos. 
 

CRT0007 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
Introduzir o paradigma de Programação Orientada a Objetos (OO), juntamente com seus conceitos de classes, objetos, herança,
encapsulamento e polimorfismo, além dos conceitos de Interfaces e exceções que são inerentes às linguagens de programação
orientadas a objetos. Desenvolvimento de um pequeno sistema baseados no paradigma de programação OO. 
 

CRT0034 ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS
Teorias, métodos, técnicas e ferramentas associadas ao projeto de software enquanto atividade sistemática. Técnicas orientadas a
objeto para análise e projeto de sistemas. Linguagem de modelagem unificada (UML). Padrões de Projeto. 
 

CRT0044 TEORIA DA COMPUTAÇÃO
Máquinas de Turing. Extensões da Máquina de Turing e não-determinismo. Máquina de Turing com fita limitada. Linguagens
Recursivas e suas propriedades. Linguagens Recursivamente Enumeráveis e suas propriedades. Máquina de Turing Universal.
Problema da Parada e Decidibilidade. Classes de Complexidade: P, NP, coNP. Reduções. Completude e Dificuldade. Hierarquias
de Tempo e Espaço. Tópicos avançados em Teoria da Complexidade. 
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