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RELATÓRIO DE DISCIPLINAS COM EMENTAS

Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 Ano/Período: 2019.1 

 
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). 
 

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. 
 

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. 
 

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

CRT0229 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE GERÊNCIA DE BANCO DE DADOS
Arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Armazenamento de dados. Gerenciamento de Buffers. Indexação.
Processamento e Otimização de Consultas. Gerenciamento de transações. Controle de concorrência. Recuperação e logging.
Segurança. Ajustes de Desempenho (Tuning). 
 

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

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

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. 
 

CRT0242 EMPREENDEDORISMO
Conceito de empreendedorismo. Introdução ao mercado de inovação (cenário regional mundial). Conceitos de economia (Lei da
Oferta e Demanda, bens substitutos e complementares). Estudo das necessidades humanas (Teoria de Maslow). Análise
marcadológica (Mix de Marketing – 4Ps e Matriz BCG). Análise dos cenários do mercado(Matriz SWOT-FOFA). Análise financeira
(Fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, TIR e PAYBACK). Personalidade jurídicas dos empreendimentos. Negócios digitais (mídias
sociais, aplicativos programas). Pesquisas Tecnológicas. Propriedade Intelectual.Transferência de Tecnologia e propriedade
intelectual. Ambientes de pré-incubação e incubação de ideias. Recursos de Fomento. Fontes de Financiamento. Plano do
Negócio.Ferramentas de Plano de Negócios. Projetos. 
 

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
das gavetas de Dirichlet, permutações simples, combinações simples, permutações e combinações com repetições, teorema
binomial e triângulo de pascal. 
 

CRT0246 ECONOMIA E FINANÇAS
O papel da função empresarial. Finanças e seus objetivos. Sistema econômico: juros simples e compostos; taxa nominal e efetiva;
método do valor atual; demonstração de fluxo de caixa, projeção e planejamento orçamentário, controle financeiro, análise do
capital de giro, avaliação econômica e financeira da empresa. A relação entre sistemas de informação e a função empresarial.
Finanças. 
 

CRT0029 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Fundamentos de análise combinatória. Conceito de probabilidade e seus teoremas fundamentais. Variáveis aleatórias.
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Distribuições de probabilidade. Estatística descritiva. Noções de amostragem. Distribuições amostrais: discreta e contínua.
Inferência estatística:teoria da estimação e testes de hipóteses. Regressão linear simples. Correlação. Análise de variância. 
 

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. 
 

CRT0404 INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Introduzir a ciência da computação utilizando de seu histórico e fundamentos para dar uma visão geral da área enquanto ciência.
Contextualizar acerca da profissão, curso, avanços recentes em pesquisa e interdisciplinaridade. Sistemas numéricos. Aritmética
binária: ponto fixo e ponto flutuante. 
 

CRT0026 ESTRUTURA DE DADOS AVANÇADA
Balanceamento de árvores de busca. Filas de prioridade (heaps). Estruturas de dados para conjuntos disjuntos (union-find). Grafos:
representação e caminhamento. Tabelas hash e tratamento de colisões. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

CRT0249 SISTEMAS MULTIMÍDIA
Conceitos de multimídia e sistemas multimídia. Arquitetura e aplicações multimídia, classificação dos tipos de sistemas multimídias.
Dispositivos de entrada e saída em ambientes multimídia. Fundamentos do processamento de imagens. Fundamentos de
animação. Fundamentos de processamento de som. Critérios de seleção de soluções multimídia. Recursos básicos de softwares
de autoria. Noções de ambientes de realidade virtual. 
 

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. 
 

CRT0386 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I
Revisão de Funções no Espaço Contínuo: Definição, Domínio, Contradomínio e Imagem, Gráficos, Crescimento e Decrescimento e
paridade de funções; Funções Polinomiais; Funções Racionais; Funções Exponenciais; Funções Logarítmicas e Funções
Trigonométricas. Limites e Continuidade: Noção Intuitiva de Limite, Definição de Limite, Unicidade do Limite, Propriedades dos
Limites, Limites Laterais, Limites Infinitos e suas propriedades, Limites no Infinito e suas propriedades, Assíntotas, Limites
Fundamentais e Continuidade. Derivadas: Derivada de uma Função num Ponto, Interpretação Geométrica e Cinemática, Derivada
de uma Função, Continuidade de Funções Deriváveis, Derivadas Laterais, Regras de Derivação, Derivada da Função Inversa,
Derivada de Funções Elementares, Derivadas Sucessivas, Derivação Implícita, Derivada de Funções na Forma Paramétrica e
Diferencial. Aplicações de Derivadas: Taxa de Variação, Máximos e Mínimos, Teoremas sobre Derivadas, Análise do
Comportamento de uma Função (Esboço de Gráficos), Regras de L’Hospital. Introdução a Integral: Integral Indefinida, Método da
Substituição, Integração por Partes, Integral Definida e Teorema Fundamental do Cálculo. 
 

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. 
 

CRT0039 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB
Noções básicas de programação para web; A arquitetura da web: navegadores e servidores de páginas e de aplicações;
Introdução à programação voltada para WEB; Conceitos básicos sobre programação orientada a objetos em linguagem WEB;
Padrão MVC; Frameworks de Persistência; Frameworks para o desenvolvimento de aplicações na web. 
 

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. 
 

CRT0402 FUNDAMENTOS APLICADOS DA ADMINISTRAÇÃO
Teorias clássicas da administração; Teorias Humanísticas da Administração; Teorias Modernas de Administração; Teoria
Neoclássica e Perspectivas contemporâneas da Administração; Tipologia das organizações e dimensões organizacionais dos
sistemas de informação; Introdução às áreas funcionais de organização, marketing, finanças, recursos humanos, produção e
logística; O indivíduo e a organização; Percepção, atitudes e diferenças individuais; Comunicação interpessoal e organizacional;
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Comportamento grupal e intergrupal; Liderança e gerência; Negócios digitais. 
 

CRT0385 INFORMÁTICA E SOCIEDADE
Ética pessoal, profissional e pública na área da informática. Dilemas éticos do profissional da informática; privacidade, vírus,
hacking, uso da internet, direitos autorais, etc. Desemprego e informatização. Responsabilidade social. O profissional e o mercado
de trabalho. Trabalho e relações humanas. O empreendedorismo como opção do profissional da informática. Legislação
relacionada à informática: lei do direito autoral, lei do software e regulamentação profissional e entidades de classe. 
 

CRT0403 INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Introdução a Teoria Geral dos Sistemas. Conceitos básicos: dado, informação e conhecimento. Internet e Redes de Computadores
– modelos e usos. Definição, fundamentos e classificação de sistemas de informação. Ambientes de processamento automatizado
de informações. Evolução das profissões e características do profissional de sistemas de informação. Conceitos e usos da
Segurança de dados. Etapas da Especificação e do projeto de sistemas de informação. Conceitos de Software Livre. Conceitos de
Planejamento de Sistemas de Informação. Apresentação dos itinerários do curso. 
 

CRT0237 FUNÇÕES EMPRESARIAIS
O funcionamento das funções empresariais de forma abrangente, como parte de uma abordagem sistêmica integrativa. As funções
empresariais devem ser independentes e integradas entre si, considerando que é o maior sistema. As funções empresariais
formam a base para o desenvolvimento do sistema de informação dentro da empresa, expressando os dados na forma de
detalhes. 
 

29 registro(s) encontrado(s)
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