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1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto Pedagógico é um importante instrumento que reflete a identidade e as 

direções intencionais do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, na Modalidade a Distância, nele está explicitado o conjunto de diretrizes 

organizacionais e operacionais que expressam e orientam a prática pedagógica do curso, 

sua estrutura curricular, as ementas, a bibliografia, o perfil profissional do egresso e tudo 

quanto se refira ao seu desenvolvimento, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

Nessa direção o presente Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, na Modalidade a Distância encontra-se articulado com 

as bases legais e concepção de formação, de modo a favorecer o desenvolvimento de 

conhecimentos e competências, imprescindíveis à formação de estudante com capacidade  

reflexiva e analítica, observador, questionador, sintonizado com a dinâmica da sociedade 

nas suas demandas locais, regionais e nacionais assim como com os avanços científicos 

e tecnológicos. 
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2. DADOS GERAIS SOBRE A UNIVERSIDADE TIRADENTES  

2.1  Nome da Mantenedora 

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES (SET). 

 

2.1.1  Base legal, endereço, razão social, registro no cartório, atos legais 

A Sociedade de Educação Tiradentes S/S Ltda foi criada em 9 de dezembro de 

1971 como uma instituição com fins educacionais lucrativos para os seus associados, de 

acordo com Estatuto Original, Registrado na mesma data no Cartório de Registro Civil 

das pessoas jurídicas do 10° ofício sob n° 2232, livro A – 15, fl. 42 a 45, Aracaju-Sergipe. 

Em 1972, foi autorizada pelo Ministério da Educação e do Desporto a ofertar os cursos 

de Graduação em Ciências Contábeis, Administração e Ciências Econômica, sendo 

cognominada Faculdades Integradas Tiradentes (FIT’s), mantida pela Associação 

Sergipana de Administração – ASA. Em 25 de agosto de 1994, a Faculdade Integrada 

Tiradentes foi reconhecida como Universidade pela Presidência da República e pelo 

Ministério da Educação, passando a denominar-se Universidade Tiradentes - Unit, por 

meio da Portaria Ministerial no 1.274 publicada no diário oficial da União no 164  de 

25/08/94.  

Em 2004, teve seu ato inicial de credenciamento pelo MEC, para oferta de cursos 

de graduação e pós-graduação na modalidade de Educação a Distância no Estado de 

Sergipe, através da Portaria nº 651/2004, publicada no D.O.U de 16/03/2004. Em 2006, 

por meio da Portaria nº 847/2006, publicada no D.O.U de 05/04/2006, foi possível 

estender seu raio de atuação, na modalidade de educação a distância, com abertura de 

polos de apoio presencial em outras unidades da federação. 

Atualmente a SET possui seu Estatuto registrado no 10º Ofício - Cartório de 

Registros de Títulos, Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Aracaju - SE, 

sob nº 22.451, livro A/3 às fls 15 verso, em 23 de fevereiro de 2001, e sua Unidade Sede 

está instalada na Avenida Murilo Dantas, 300 - Bairro Farolândia CEP: 49032-490, 

Aracaju – SE. 
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2.1.2  Dirigentes da Mantenedora – SET 

Sócios-Gerentes 

Jouberto Uchôa de Mendonça – Presidente 

Amélia Maria Cerqueira Uchôa – Vice-Presidente 

Sócios 

Marilia Cerqueira Uchôa Santa Rosa  

Jouberto Uchôa de Mendonça. Júnior  

Dionísio Cerqueira Uchôa 

Marilda Cerqueira Uchôa 

 

2.2  Mantida 

Nome da instituição -  UNIVERSIDADE TIRADENTES 

 

2.2.1  Histórico da Instituição 

A história do que é hoje a Universidade Tiradentes teve início com a Fundação do 

Colégio Tiradentes pela família Uchôa de Mendonça no ano de 1962, até os dias de hoje 

sócios-proprietários exclusivos da SET, ofertando o Ensino Fundamental.  Em 09 de 

dezembro de 1962, nove meses após a criação do Colégio Tiradentes que se localizava na 

Rua Laranjeiras, no bairro do Centro em Aracaju - SE, teve início a oferta dos cursos 

profissionalizantes de Contabilidade e Pedagógico. 

Ampliando suas atividades e atuação na educação, em 1972, após aprovação do 

projeto da então Faculdade Integradas Tiradentes – FIT's pelo Ministério da Educação e 

do Desporto - MEC, implanta os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas no estado de Sergipe. Em 25 de agosto de 1994, a FIT’s foi reconhecida 

como Universidade, denominando-se Universidade Tiradentes – Unit. 

Em 2000, a UNIT passou a ofertar Educação a Distância - EAD, com a finalidade 

de proporcionar formação superior de qualidade às comunidades que dela necessitam. 

Desde, então, desenvolve ações no sentido de dispor cursos de graduação, de extensão e 

disciplinas nos cursos presenciais nessa modalidade de ensino. 
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A autonomia universitária permitiu a expansão da IES que passou a ofertar 

diversos cursos de graduação, ministrados em: cinco campi Aracaju - capital (Centro e 

Farolândia) e interior do Estado de Sergipe (Estância, Itabaiana e Propriá); E em trinta e  

um (31) Polos de Apoio Presencial, localizados nos estados de Sergipe, Bahia, Alagoas, 

Rio Grande do Norte e Pernambuco. Além da graduação, a Unit oferta cursos de Pós-

graduação: Lato Sensu nas mais diversas áreas de conhecimento; e Stricto Sensu, sendo 

5 (cinco) Mestrados nas áreas de Biotecnologia Industrial, Direito, Educação, Engenharia 

de Processos e Saúde e Ambiente e 4 (quatro) Doutorados em  Educação, Engenharia de 

Processos, Saúde e Ambiente e Biotecnologia Industrial, este último em parceria com a 

Associação de Instituições de Ensino e Pesquisa da Região Nordeste do Brasil. 

As atividades de pós-graduação Stricto Sensu da Unit são suportadas pela forte 

pesquisa científica e tecnológica realizada na Universidade, que gera expressivo número 

de produção científica e de patentes. Neste sentido, merece destaque a localização, no 

campus Farolândia da Unit, do Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP – associação de 

direito privado sem finalidade de lucro, criado em 1998, em resposta às demandas por 

estrutura apropriada ao desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia em Sergipe e na 

Região Nordeste.  

O ITP mantêm parcerias com diversos Órgãos Públicos, IES, Redes de Pesquisa, 

Instituições Financiadoras e Empresas, a saber: CNPq, FINEP, FAPITEC/SE, 

ETENE/BNB, Petrobras e SEBRAE. A infraestrutura do ITP contempla laboratórios 

aparelhados com equipamentos de última geração, onde são desenvolvidas as suas 

atividades de pesquisa. São laboratórios do ITP: Laboratório de Termodinâmica Aplicada 

e Tecnologias Limpas, Laboratório de Sistemas Coloidais e Dispersões, Laboratório de 

Biomateriais, Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia, Laboratório de 

Planejamento e Promoção da Saúde, Laboratório de Pesquisa em Alimentos, Laboratório 

de Morfologia e Biologia Estrutural, Laboratório de Minimização e Tratamento de 

Efluentes, Laboratório de Estudos Ambientais e Laboratório de Engenharia de Petróleo. 

A Universidade Tiradentes, em sua macroestrutura, dispõe do Centro de Saúde e 

Educação Ninota Garcia, do Laboratório Central de Biomedicina, do Centro de Memória 

Lourival Batista, do Memorial de Sergipe, da Farmácia-Escola e da Clínica de 

Odontologia, com o objetivo de apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão,  
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possibilitando aos acadêmicos os conhecimentos indispensáveis à sua formação, além de 

despertar e fomentar habilidades e aptidões para a produção de cultura.  

Conta ainda com o Complexo de Comunicação Social - CCS, que faz parte da 

estrutura do campus da Farolândia, disponibilizado para os alunos dos cursos de 

Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design Gráfico, um dos mais completos centros 

de áudio e vídeo das escolas de comunicação do país; a Clínica de Psicologia que objetiva 

oferecer orientação de estágio aos alunos, prestar serviços na área organizacional e no 

atendimento à comunidade; e o Escritório Modelo do Curso de Direito que oportuniza  

aos discentes a prática profissional na área jurídica através da prestação de serviços 

jurídicos gratuitos à sociedade. 

Para atender ao contexto apresentado, a Unit tem um amplo quadro de 

departamentos e setores, os quais existem com a finalidade de facilitar a vida acadêmica 

dos seus alunos e manter os diversos projetos sociais, culturais e esportivos, contribuindo 

de forma significativa para o desenvolvimento social da sua região.  

 

A Educação a Distância na UNIT 

Estimulada pela “sociedade do conhecimento” e impulsionada pelo advento das 

novas tecnologias de informação e comunicação, a Universidade Tiradentes foi a primeira 

instituição de ensino superior a implantar o modelo de Educação a Distância (EAD) em 

Sergipe. A implantação aconteceu no ano de 2000, por meio da criação do Núcleo de 

Educação a Distância – NEAD. Este nasceu não só com o objetivo de desenvolver uma 

política de orientação para a implantação da modalidade de educação a distância da Unit, 

como também se constituiu no reflexo da preocupação institucional com ampliação das 

oportunidades educacionais ao Ensino Superior, bem como da qualificação profissional 

da população de todos os municípios do Estado de Sergipe e da Região Nordeste. 

Comprometida com a formação do educando e priorizando a melhoria na 

qualidade da educação, a Universidade Tiradentes implanta seu primeiro projeto de EAD, 

em parceria com a prefeitura municipal de Canindé do São Francisco, numa proposta de 

formação continuada de professores daquele município nas áreas de ciências e 

matemática. Em 2004, teve seu ato inicial de credenciamento pelo MEC, para oferta de  
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cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de Educação a Distância, através da 

Portaria nº 651/2004, publicada no D.O.U de 16/03/2004.  

Com tal credenciamento, a partir do ano de 2006, em função da Lei nº 9394/96 e 

atendendo a uma demanda social do estado de Sergipe de formação pedagógica, em nível 

superior, para bacharéis que atuavam no magistério sem a devida formação docente, a 

Universidade passou a ofertar, na modalidade a distância, o Programa Especial de 

Formação Pedagógica para Portadores de Diploma de Educação Superior – PROFOPE, 

inicialmente, implantado em polos EAD, localizados nas cidades Laranjeiras, Umbaúba, 

Monte Alegre, Boquim e São Domingos, com a finalidade de possibilitar a estes a 

aquisição do título de licenciado em Letras/Português ou licenciado em Matemática para 

atuar na Educação Básica.  

A partir de 2006, os polos de EAD da UNIT se expandiram para outros municípios 

e, mais tarde, novos cursos foram lançados, atendendo à necessidade de formação 

profissional do Estado Sergipe. Por meio da Portaria nº 847/2006, publicada no D.O.U de 

05/04/2006, foi possível também à UNIT estender seu raio de atuação, na modalidade de 

educação a distância, com abertura de polos de apoio presencial em outras unidades da 

federação, constituindo-se em ação decisiva para ampliar o número de vagas no ensino 

superior e consolidar a Unit como a maior instituição privada de ensino superior do 

Estado. 

O NEAD, a partir de 2013, transformou-se na Diretoria de Educação a Distância 

- DED, que trabalha em parceria com os demais setores da instituição, por meio de ações 

coordenadas, visando garantir a geração de aulas, gestão da produção e disponibilização 

dos conteúdos e materiais didáticos, gestão da rede de telecomunicações, a gestão da 

logística de operacionalização, garantindo o funcionamento dos cursos de graduação 

UNIT EAD e das Disciplinas Online da graduação presencial, bem como a aplicação de 

estratégias de educação a distância nas áreas de pós-graduação e extensão da 

Universidade Tiradentes. 

Atualmente, a Universidade Tiradentes possui, aproximadamente, 8.500 alunos 

matriculados em 12 cursos de graduação na modalidade de EAD, ofertados em 31 polos 

de apoio presencial - Em Sergipe: Aquidabã, Aracaju, Boquim, Carira, Carmópolis, 

Estância, Lagarto, Itabaiana, Laranjeiras, Monte Alegre, Neópolis, Nossa Senhora das     
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Dores, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Poço Verde, Porto da Folha, 

Propriá, Simão Dias, Tobias Barreto e Umbaúba; Alagoas: em Maceió e Arapiraca; na 

Bahia: Alagoinhas, Feira de Santana, Salvador e Vitória da Conquista; em Pernambuco: 

Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Recife; e no Rio Grande do Norte: Mossoró. 

Encontra-se recredenciada, desde 2013, com conceito 05, para continuar 

oferecendo seus serviços educacionais à distância, estando sua portaria em trâmite no 

Ministério da Educação. 

 

2.2.2  Campi, Infraestrutura e Cursos 

Campus Aracaju Centro – Localizado à rua  Lagarto,  nº  264, Centro, CEP: 

49010-390, telefax: (79) 3218-2100, Aracaju/SE; tem Biblioteca Setorial, Teatro  

Tiradentes, laboratórios de Informática e laboratórios de última geração para os cursos de 

Letras-Português, Letras-Inglês, Pedagogia, História, Geografia. 

Campus Aracaju Farolândia – Localizado à av. Murilo Dantas, 300, Farolândia, 

CEP 49032-490, telefax: (79) 3218- 2100 - Aracaju/SE. Foi implantado em 1994; tem 

uma Vila Olímpica com quadras poliesportivas, pista de atletismo, campo de futebol, 

piscinas; laboratórios de Informática; Complexo Laboratorial Interdisciplinar para as 

áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e 

Ciências Exatas e Tecnológicas. Nesse campus também está localizado, o Instituto de 

Tecnologia e Pesquisa – ITP, integrante do seleto grupo dos Institutos do Milênio/CNPq, 

que facilita o desenvolvimento da pesquisa e tecnologia da Instituição.  Atualmente o 

campus tem em funcionamento os seguintes cursos: Bacharelado em Engenharia Civil, 

Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia Mecatrônica, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Ambiental, Ciências da Computação, Sistema de Informação, 

Administração, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, 

Comunicação Social - Jornalismo, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 

Design Gráfico, Direito, Medicina, Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Educação Física, 

Licenciatura nas áreas de: Ciências Biológicas, Educação Física e Matemática, além dos 

cursos Tecnológicos em: Design de Interiores, Gastronomia, Gestão de Recursos 

Humanos, Petróleo e Gás, Estética e Cosmética, Radiologia, Redes de Computadores, 

Sistemas para Internet e Design de Moda, todos na modalidade presencial.  Na  
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modalidade a distância os cursos de Administração, Gestão de Recursos Humanos, Letras 

Português/Espanhol, Ciências Contábeis, Gestão Pública, Pedagogia, Gestão Comercial, 

História e Serviço Social, na área de Humanas e Sociais e ainda os cursos de Informática, 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Segurança no trabalho, estes da área de exatas.   

Campus Estância – Localizado à travessa Tenente Eloy, s/nº CEP: 49200-000, 

telefax: (79) 3522-3030 e (79) 3522-1775, Estância/SE (a 68 km de Aracaju), foi 

implantado no segundo semestre de 1999. Dispõe de uma sede que privilegia uma ampla 

infraestrutura composta por: mini shopping com lojas de conveniência e lanchonetes; 

biblioteca setorial; laboratórios; amplas salas de aula e área de convivência. Oferta os 

cursos de Direito, Administração, Serviço Social e Enfermagem. 

Campus Itabaiana – Localizado à rua José Paulo Santana, 1.254, bairro Sítio 

Porto, CEP: 49500-000, telefax: (79) 3431-5050, Itabaiana/SE (a 57 km de Aracaju), foi 

implantado em 25 de fevereiro 2002. Tem uma sede constituída por uma ampla 

infraestrutura composta por: mini shopping com lojas de conveniência e lanchonetes; 

biblioteca setorial; laboratório de informática; amplas salas de aula e área de convivência. 

Os cursos em funcionamento são: Administração, Direito, Enfermagem e Serviço Social. 

Campus Propriá – Localizado à praça Santa Luzia, nº 105, Centro, CEP: 49900-

000, telefax: (79) 3322-2774, Propriá/SE, foi implantado no 1º semestre de 2004. Oferta 

os cursos de Direito, Serviço Social e Administração. E a sua infraestrutura contempla 

mini shopping com lojas de conveniência e lanchonetes; biblioteca setorial; laboratório 

de informática; amplas salas de aula e área de convivência. 

 

2.2.3  Missão e Objetivos da Unit 

Missão da Instituição 

A Missão e a Concepção personificam as intenções e vocação da Sociedade de 

Educação Tiradentes e devem estar impregnadas em todas as ações a serem empreendidas 

pelos atores institucionais nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, 

permeando os planejamentos e políticas, com vistas à consecução dos objetivos 

declarados. Caberão aos gestores de cada curso, programa, projeto ou setor concretizar as 

declarações de intencionalidade assumidas pela IES através de sua Missão e Concepção, 

intrinsecamente associadas à Missão da Mantenedora. 
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Missão 

"Desenvolver a sociedade por meio de serviços de qualidade relacionados à 

educação e à cultura." 

 

Valores 

 Valorização do Ser Humano. 

 Ética. 

 Humildade. 

 Honestidade. 

 Compromisso. 

 Educação. 

 Disciplina. 

 Inovação. 

 Eficiência/Eficácia. 

 Responsabilidade Social. 

 

Objetivos da Unit 

A Universidade Tiradentes está apta para ministrar cursos de graduação nas 

modalidades presencial e Educação a Distância (EAD), sequenciais, superiores de 

tecnologia, de pós–graduação Lato Sensu (presencial e EAD), Stricto Sensu e de extensão, 

fundamentados no desenvolvimento de pesquisas, estímulos à criação cultural e ao 

desenvolvimento científico, embasados no pensamento reflexivo, que propicie a 

promoção de intercâmbio e cooperação com instituições educacionais, científicas, 

técnicas e culturais, nacionais e internacionais. Como resultado do planejamento 

institucional realizado são propostos os seguintes objetivos: 

• Formar profissionais e especialistas em nível superior. 

• Promover a criação e transmissão do saber e da cultura em todas as suas 

manifestações.  

• Participar do desenvolvimento socioeconômico do país, em particular do 

Estado de Sergipe e da Região Nordeste. 
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2.2.4 Organograma da Instituição  



16 

 

2.2.5  Estrutura Acadêmica e Administrativa 

IDENTIFICAÇÃO FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Reitor: Jouberto Uchôa de Mendonça 
Especialista em Administração e Gerência de 

Unidade de Ensino – FIT’s/SE/1992. 
Vice-Reitora: Amélia Maria Cerqueira 

Uchôa 

Especialista em Administração e Gerência de 

Unidade de Ensino - FIT’s/SE/1992. 

Vice-Reitora Adjunta: Marília 

Cerqueira Uchôa Santa Rosa 

Especialista em Medicina Preventiva e Social – 

HCFMRP/USP/1995. 

Superintendente Acadêmico: Temisson 

José dos Santos 
Doutor em Engenharia Química pela UFRJ/2000. 

Diretora de Pesquisa: Juliana Cordeiro 

Cardoso 

Doutora em Ciências Farmacêuticas pela 

USP/2005. 

Coordenador de Extensão: Geraldo 

Calasans Barreto Junior 
Especialista em Gestores de Instituições de Ensino 

Técnico – UFSC, 2000. 

Diretora de Graduação Arleide Barreto 

Silva 

Mestra em Administração pela Universidade 

Federal da Paraíba, 2003. 

Diretor do Sistema de Bibliotecas: 

Maria Eveli Pieruzi de Barros Freire 

Especialista em Administração / Universidade 

São Judas Tadeu – SP, 1988. 

Diretor de Educação a Distância: 

Paulo Rafael Monteiro Nascimento 

Mestre em Desenvolvimento Humano e 

Responsabilidade Social pelo CEPPEV / 2006. 

Gerente Acadêmica de Educação a 

Distância: Jane Luci Ornelas Freire 

Doutora em Educação – Universidade Federal da 

Bahia - UFBA / 2008. 

 
Gerente de Tecnologias Educacionais 

de Educação a Distância: Lucas 

Cerqueira do Vale 

Mestre em Educação pela Unit / 2016. 

Gerente de Operações de Educação a 

Distância: Flávia dos Santos Menezes 

MBA em Gestão Empresarial pela Universidade 

Federal de Sergipe / 2003;  Especialista em 

Engenharia de Produção pela FANESE - 

Faculdade de Administração e Negócios de 

Sergipe / 2006. 

Coordenadora do Curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas: Jenifer 

Vieira Toledo 

 

Mestra em Ciência da Computação –  

Universidade Federal de Sergipe - UFS - 2012 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

3.1  Dados de Identificação 

3.1.1 Nome do curso 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

3.1.2 Habilitação 

Tecnológico – Superior. 

3.1.3 Localização da Sede do Curso  

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA. 

Av. Murilo Dantas, 300. Farolândia. Aracaju – SE. 

3.1.4 Localização dos Polos de Apoio Presencial 

POLO ENDEREÇO DO POLO 

Alagoinhas Rua vinte e quatro de maio, n° 245. 

Aquidabã Av. Ministra Leonor Barreto Franco, n° 238. 

Aracaju Rua Lagarto, n° 264. 

Arapiraca Rua N. Sra. De Fátima, n° 111 

Boquim Praça Vigário Cravo, n° 100. 

Carira Av. Aroaldo Chagas, S/N. 

Carmópolis Rua Elias Dias Costa, S/N. 

Caruaru Praça Getúlio Vargas, n° 119. 

Estância Travessa Tenente Eloy, S/N 

Feira de Santana Rua Francisco Martins, n° 260. 

Garanhuns Rua Amaury de Medeiros, n° 32. 

Itabaiana Rua José Paulo Santana, n° 1254. 

Lagarto Av. Presidente Kennedy, n° 302. 

Maceió Av. Cachoeira do Meirim, S/N. 

Monte Alegre Rua Domingos Machado Aragão, S/N. 

Mossoró Avenida Presidente Dutra, n° 489/496. 

N. Sra. da Glória Av. Antonio Alves Feitosa, n° 131. 

N. Sra. das Dores Av. Lourival Baptista, n° 605. 

N. Sra. do Socorro Avenida Coletora A, SN, Shopping Prêmio. 

Neópolis Av.Getúlio Vargas, n° 292. 

Paulo Afonso Av. Vereador José Moreira, nº 850. 

Petrolina Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, n° 219. 

Poço Verde Praça Tancredo Neves, n° 19. 

Porto da Folha Rua Major João Gonçalves, n° 1786. 

Propriá Praça Santa Luzia, n° 105. 

Recife Rua Dr.Tomé Dias, n° 201. 

Salvador Estrada do Mandu, n° 186. 

Simão Dias Rua Cônego Filadelfo Macedo, n° 435. 
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         Tobias Barreto Avenida Pref. Dr. José Airton de Andrade, n° 1720. 

Umbaúba Rua Benjamim Constant, n° 674. 

Vitória da Conquista Av. Rosa Cruz, n° 312. 

 

 

3.1.5  Ato legal de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 

Autorizado pela Portaria GR Nº149/2013 de 07 de outubro de 2013. 

 

3.1.6 Reconhecimento 

Ainda não reconhecido. 

 

3.1.7 Modalidade do curso 

Educação a Distância. 

 

3.1.8  Número de vagas ofertadas  

200 vagas.  

3.2  Regime Acadêmico 

3.2.1 Carga horária total 

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem uma carga horária total 

de 2.500 horas.  

 

3.2.2  Turno de funcionamento 

Educação a Distância - Online. 

 

3.2.3  Tempo mínimo e máximo de integralização 

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Modalidade a Distância 

tem a duração de cinco (05) semestres letivos, ou seja, dois anos e meio (2,5 anos). Tempo 

máximo de integralização são de cinco (05) anos ou dez (10) semestres. 
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3.2.4  Dimensão das turmas teóricas e práticas 

As turmas serão compostas por um número de 50 alunos. 

 

3.2.5  Regime de matrícula 

O regime adotado é o da periodização semestral, em que cada disciplina é ofertada 

em módulos. 

 

3.3 Legislação e normas que regem o curso 

A base legal para a oferta do curso Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas na modalidade à distância, tem sua sustentação na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da 

Educação Nacional Lei Nº 9394/96, nos atos legais dela derivados e na legislação específica. 

Segundo a LDB, a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 

objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidade de educação e às 

dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 

A Estrutura Curricular atende as Diretrizes Curriculares no que é pertinente às áreas 

de abrangência, distribuição de matérias por área de formação e grau de profundidade de cada 

área. 

O curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na 

modalidade à distância segue as diretrizes curriculares fixadas pelo Ministério da Educação e 

Cultura através do Parecer CNE/CES 436/2001 – Cursos Superiores de Tecnologia – Formação 

de Tecnólogos e a Resolução CNE/CP nº 3, objetivando atender as exigências do mercado de 

trabalho e de atualização tecnológica, bem como, através da Portaria GR Nº 149/2013 de 07 de 

outubro de 2013. O curso ainda está sustentado nas seguintes legislações: 

 O Decreto nº 5.296/2004 - Regulamenta as Leis nº 10.048/2000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e nº10.098/2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiências. 

 O Decreto nº 5.626/2005 - Regulamenta a Lei nº10436/2002, que dispões sobre 

a Língua Brasileira de Sinais, Libras, e o artigo 18 da Lei nº10098/2000. 
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 A Resolução nº 01 de 17/06/2010 da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - Normatiza o Núcleo Docente Estruturante. 

 

3.4 Princípios do Projeto Pedagógico do Curso 

Os Princípios do Projeto Pedagógico do curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas - EAD da Unit são: 

I - autonomia institucional; 

II - articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

III - graduação como formação inicial; 

IV - formação continuada; 

V - ética pessoal e profissional; 

VI - ação crítica, investigativa e reconstrutiva do conhecimento; 

VII - construção e gestão coletiva do projeto pedagógico; 

VIII - abordagem interdisciplinar do conhecimento; 

IX - indissociabilidade teoria-prática; 

X - articulação entre conhecimentos de formação ampliada e específica. 
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4. DADOS CONCEITUAIS DO CURSO 

4.1 Justificativa da Necessidade Social  

 Dados do Censo Escolar de 2009 mostram que existe um mercado de trabalho em 

potencial para o graduado. Esse mercado é formado por mais de 114 mil estabelecimentos 

públicos e privados de ensino que ministravam a Educação Infantil e de mais de 180 mil que 

atuavam na oferta do Ensino Fundamental e EJA, como demonstram os dados abaixo.  

 

 

Essas estatísticas, conforme mostrado na tabela acima, cresceram do ano de 2008 para 

2009 e tendem a crescer ainda mais, tendo em vista a expansão do ensino básico proposto pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Além disso, como também é visto na tabela, o nº de 

estudantes matriculados no ensino médio demostra que já em 2009 tínhamos cerca de 8 milhões 

de estudantes matriculados que em breve estariam concluindo seus estudos na educação básica 

e buscando mais formação para o ingresso no mercado de trabalho, sendo o curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas uma possibilidade de escolha para aqueles que aspiram atuar em 

área. 

Além disso, segundo dados fornecidos pela Secretaria de estado da Educação – SEED, 

o Estado de Sergipe atendeu no ano de 2013 ao número de 57.582 matrículas no ensino médio. 
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Desta forma, contamos com os inúmeros concludentes do ensino médio que ainda não tiveram 

acesso ao ensino superior. Isso, sem levar em conta os portadores de diploma que já se 

encontram inseridos no mercado de trabalho, mas que buscam outra graduação e/ou pós-

graduação como forma de requalificação e ascensão na carreira profissional. 

Em Sergipe, a área de informática vem expandindo suas atividades e consequentemente 

exigindo a formação de profissionais cada vez mais capacitados para atuar no setor. Grandes 

investimentos no setor de Biotecnologia, Energia e Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), tem favorecido a área e contribuem com o desenvolvimento científico, tecnológico e 

econômico do Estado tanto na esfera local quanto regional. 

Entre os anos de 2007 e 2013, o estado recebeu um total de 103 empresas implantadas, 

que resultaram em investimento de mais de R$ 723 milhões e geraram mais de 11.400 empregos 

diretos. Computando as novas empresas e os projetos aprovados pelo Comitê para 

Democratização da Informática - CDI, Sergipe encerrou o ano de 2013 com a atração de 67 

novos empreendimentos que somam mais de R$ 402,6 milhões em investimentos, resultando 

na geração de 10.643 empregos. Dentre os investimentos atraídos, merecem destaque: Grupo 

Maratá, ALMAVIVA do Brasil (telemarketing), SAINT-GOBAIN, a empresa francesa do 

grupo Saint-Globain e REFINARIA GOVERNADOR MARCELO DÉDA, são alguns 

exemplos de grandes grupos que buscam por profissionais com formação específica na áreas 

de Tecnologia da Informação. 

A sociedade moderna está inserida numa era em que o uso do computador se tornou 

comum e presente em vários segmentos. Cada vez mais sistemas de informação são amplamente 

utilizados no mercado, nas indústrias e no uso doméstico, tanto para tarefas simples ou 

complexas, como também para diversão. E para estas aplicações é necessário um profissional 

que possa projetar e desenvolver para cada uma delas. Estes projetos são baseados em pesquisa 

e estudos detalhados referentes à aplicação em questão. O profissional precisa estar capacitado 

para estas tarefas e este é o objetivo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Também pode-se ressaltar o déficit de mão de obra qualificada em rápida expansão das 

empresas de tecnologia no país, a adoção acelerada de serviços de Tecnologia da Informação 

(TI) pelas iniciativas pública e privada. Neste cenário, é notório que os profissionais de TI do 

Brasil encontrarão um mercado em expansão e com poucos competidores qualificados para 
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vagas. A informação é da consultoria IDC, que prevê um agravamento na carência por 

profissionais de tecnologia no Brasil. A previsão para 2015 é de que cerca de 120 mil vagas de 

trabalho estarão abertas, e seguindo uma proporção até 2022 faltarão cerca de 408 mil 

profissionais da área de TI no Brasil.  

Já a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(Brasscom), destaca que o Brasil é o 5° maior centro de TI do mundo, atrás apenas de Estados 

Unidos, Japão, China e Reino Unido. Bem como, os estudos da IDC Brasil, também apontam 

que o mercado brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação deve crescer cerca de 

5% em 2015, com relação ao ano anterior, mesmo com a aparente crise que o país vem sofrendo 

com aumentos em todas as áreas. Esse crescimento se deve, em especial, pelas previsões de 

movimentação de aproximadamente R$ 430 bilhões no Brasil, e US$ 3,8 trilhões no restante 

no mundo. O índice de 5% é bem próximo do crescimento de 5,7% em TI esperado para 

América Latina e 6% em telecomunicações, o que mostra a força do Brasil no setor.  

Diante tais cenários o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi concebido 

com a premissa de ampliar e desenvolver o processo de conhecimento e de saberes de sua 

modalidade específica, porém ressaltando a interdisciplinaridade como procedimento 

metodológico, por se entender que o mundo atual está a exigir não mais um especialista de uma 

determinada área, mas um profissional dinâmico, capaz de atuar de forma integrada, que seja 

flexível, consciente e ético. 

Nesta direção, A Unit oferta o curso de graduação, em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas como caminho de formação profissional e produção de conhecimento na área, assim 

como também fortalece a política entre ensino, pesquisa e extensão com responsabilidade 

social. 

Assim o projeto pedagógico do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas atende 

o contexto educacional, considerando a demanda da população do ensino médio na área de 

abrangência pretendida, a quantidade de vagas ofertadas na educação superior, a demanda pelo 

curso e profissionais da área de TI, as taxas bruta e líquida de matriculados na educação superior 

e as metas do PNE. Ele foi elaborado e está sendo executado com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, instituídas pelo Ministério da Educação, no Projeto Pedagógico 
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Institucional (PPI) e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), além de atender às 

recomendações das Diretrizes curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
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5. CONCEPÇÃO DO CURSO  

O fato de vivermos em uma sociedade da informação, nos apresenta novos desafios no 

campo de atividades profissionais. A demanda crescente e variada por informações está 

ocorrendo na sociedade como um todo. Novas ocupações estão sendo criadas e outras estão 

sendo elevadas em nível de importância. Insere-se aqui o profissional de tecnologia da 

informação, mais especificamente o profissional de informática e computação. A formação de 

recursos humanos da área de tecnologia da informação é tarefa das mais importantes dentro do 

contexto histórico pelo qual passamos. 

Nos anos 70, os profissionais de computação eram considerados como semideuses, 

pessoas com sabedoria muito superior em relação a outros profissionais. A partir dos anos 80, 

este modelo de profissional começou a ser mudado, principalmente com o advento da 

Microinformática e com o início da disseminação de uma cultura de informática dentro das 

empresas e organizações em geral. 

A inserção da informática nos mais diferentes segmentos da sociedade e a existência de 

uma nova sociedade baseada no conhecimento e na informação exige profissionais de 

computação e informática cada vez mais atualizados tecnicamente, preparados para aprender 

novas tecnologias, conhecedores dos princípios científicos que permitem a evolução da 

tecnologia e conscientes do seu papel transformador.  

Os avanços tecnológicos no contexto da globalização, por um lado facilitam o acesso às 

informações e abrem o mercado mundial para produtos e serviços de empresas de todos os 

portes, por outro, acentuam a competitividade e progressivamente transfere para as máquinas o 

trabalho, tanto o braçal, quanto o intelectual rotineiro. Restam para o homem as ações 

interativas e criativas.  

Afirmado por diversas fontes, o profissional deste milênio deverá ter capacidade de 

trabalhar em grupo, denominado inteligência interpessoal, e comunicar-se intensivamente. Não 

obstante, o domínio da tecnologia não deve ser o único elemento na formação do profissional. 

Muito antes de formar para o mercado de trabalho, um curso de graduação deve ser capaz de 

formar o cidadão para o trabalho.  
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Neste sentido, a formação do profissional não deve ser restringida a um conjunto de 

informações técnicas, mas a uma verdadeira qualificação, ampla, que envolva aptidões técnicas, 

relações pessoais, capacidade de trabalho, cooperação, atitudes proativas e prática ética.  

Não podemos dar atenção tão somente à prática profissional a partir do domínio de 

técnicas e tecnologias, especialmente em uma área de evolução sem precedentes na história da 

humanidade. 

Aprender a aprender, capacidade de resolver problemas que nunca foram enfrentados, 

ser criativo e usar o pensamento indutivo são os novos desafios. O novo trabalhador deve estar 

preparado para desenvolver tarefas diferentes daquelas para o qual foi treinado, a partir de 

domínio de fundamentação básica que o habilite a fazer esta migração (Luiz Antônio Joia, 

UERJ:1999). 

Sob a luz destes conceitos, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas - EAD 

da UNIT, sem pretensão de ser o primeiro ou ser perfeito na sua árdua tarefa, pretende unir 

domínio tecnológico, aplicação da computação e capacidade de aprendizagem. Este é o 

princípio filosófico da prática pedagógica do curso.  

 

5.1 Objetivos do Curso  

5.1.1 Geral 

Propiciar ao aluno o desenvolvimento de competências que consolidem a capacidade 

de atender as crescentes necessidades de trabalho na área de computação, com capacidade de 

pesquisar, projetar, implantar, operar, gerenciar e manter novas soluções tecnológicas para o 

mercado, atuando na sociedade com qualidade, produtividade, ética profissional e 

compromisso social, sendo capaz de aprender e incorporar novos processos tecnológicos, 

tornando-os instrumentos que beneficiem a vida da sociedade. 

 

5.1.2 Específicos 

 Formar profissionais que sejam capazes de aplicar a computação em outros 

domínios do conhecimento. 
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 Formar profissionais que sejam capazes de identificar oportunidades para o uso da 

tecnologia da informação como instrumento de apoio às organizações. 

 Capacitar o aluno para avaliar, especificar e instalar recursos de tecnologia da 

informação. 

 Capacitar o aluno para planejar e gerenciar o uso dos recursos de tecnologia da 

informação. 

 Capacitar o aluno para gerenciar serviços de tecnologia da informação. 

 Capacitar o aluno para projetar, desenvolver e implantar sistemas de informação 

para a solução de problemas organizacionais. 

 Formar profissionais com sólidas orientações para o gerenciamento de seu próprio 

empreendimento. 

 Formar profissionais com capacidade de aprenderem novas tecnologias e serem 

independentes em relação a estas. 

 Formar profissionais aptos para uma prática profissional crítica, consciente e 

norteadora para valores éticos e morais. 

 Atuar de modo eficiente e eficaz nos mercados de trabalho local, regional e nacional 

com competência para apreender novas tecnologias em relação a estas. 

Para alcançar esses objetivos o Curso deverá: 

 Propiciar ao aluno vivenciar a prática profissional durante o curso, por meio do 

cumprimento das práticas laboratoriais, do laboratório virtual de Organização e 

Arquitetura de Computadores, desenvolvimento de projetos  e artigos científicos 

através das disciplinas de Projetos Integrador I e II, de pesquisa e participação em 

atividades de extensão. 

 Desenvolver a capacidade nos alunos da convivência em grupo, de forma a contribuir 

com sua formação ética, política e cultural. 

 Propiciar uma formação básica sólida que permita desenvolver no aluno a facilidade 

do exercício do aprendizado autônomo, propiciando uma permanente busca de 

atualização e aprimoramento profissional. 

 Avaliar de modo a estimular o aluno a aprender a construir e adquirir o seu 

conhecimento. 
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 Conter docentes engajados com a proposta do curso. 

 Oferecer práticas laboratoriais compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas. 

5.2  Perfil do Egresso 

O Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIT possibilita o 

desenvolvimento de conhecimentos, competências, habilidades e valores profissionais, 

voltados para capacidade de análise crítica no exercício profissional, bem como aprendizado 

contínuo, com vistas adaptação às constantes mudanças que venham a ocorrer no campo 

profissional, reunindo conhecimentos básicos para o desenvolvimento tecnológico e aplicação 

de tecnologias da informação, que servem como instrumentos para as transformações sociais, 

desenvolvimento organizacional e pessoal.  

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

disciplinas que possibilitam esta formação tecnológica atualizada, com domínio de 

conhecimentos fundamentais da área de computação e informática, bem como conhecimentos 

sobre o uso da Tecnologia da Informação como instrumento de ganho para a organização.  

Para formar a base de conhecimentos científicos, o curso oferece disciplinas 

fundamentais da área de computação e informática, que vão permitir a abordagem de problemas 

de forma independente do momento histórico e contexto tecnológico no qual o egresso esteja 

inserido. Esta base científica possibilitará a adaptação fácil às novas tecnologias e encerrará um 

alicerce de conhecimentos fundamentais para as aplicações da computação.  

O perfil profissiográfico do egresso do curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas da UNIT foi elaborado a partir da concepção e objetivos do 

curso, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, tendo em vista também as 

necessidades do profissional em adaptar-se às constantes mudanças na sua área de formação. 

Neste sentido, o curso da Universidade Tiradentes fornece ao futuro profissional um conjunto 

harmônico de disciplinas que possibilitam esta formação tecnológica, científica, organizacional 

e social. 

Para formar a base de conhecimentos científicos, o curso oferece disciplinas 

fundamentais da área de computação e informática, como: Introdução à Computação, 

Metodologia Científica, Sistemas de Informação e Introdução à Programação que vão permitir 
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a abordagem de problemas de forma independente do momento histórico e contexto tecnológico 

no qual o egresso esteja inserido. Esta base científica possibilitará a adaptação fácil às novas 

tecnologias e encerrará um alicerce de conhecimentos fundamentais para as aplicações da 

computação.  

Para formar a base de conhecimentos tecnológicos, ênfase do curso, existe um elenco 

de disciplinas (Engenharia de Software, Banco de Dados, Estrutura de Dados, Linguagem de 

Programação, Programação Orientada a Objetos, Governança em Tecnologia da Informação, 

Interfaces Homem_Máquina (IHC) e Programação para Dispositivos Móveis) que permitem a 

aprendizagem das mais atualizadas tecnologias para desenvolvimento de sistemas, voltadas 

para um mercado de trabalho o que permite ao egresso uma compatibilidade entre os 

conhecimentos tecnológicos e o mercado em que estará ingressando. 

Em paralelo aos conceitos científicos e tecnológicos são trabalhados aspectos sociais e 

culturais, através das disciplinas Filosofia e Cidadania, Segurança da Informação e Comércio 

Digital, Empreendedorismo, Fundamentos em Redes de Computadores e Libras que promovem 

o desenvolvimento conjuntural do futuro profissional, permitindo conscientização a respeito do 

papel da tecnologia e da ciência como instrumentos de bem-estar social e qualidade de vida. 

Desta forma, o egresso do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas EAD da Universidade Tiradentes fica caracterizado como sendo o profissional capaz 

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

capacidade de exercer atividades que envolvam a construção de modelos computacionais e suas 

implementações, permitindo a solução de problemas do mundo, alinhando seu trabalho nos 

seguintes princípios: 

 sólida e atualizada formação tecnológica; 

 conhecimentos fundamentais da área de computação e informática; 

 bons conhecimentos organizacionais;  

 capacidade de adaptação a novas tecnologias; e 

 compromisso social. 

O egresso do curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

EAD deverá ser dotados das seguintes Habilidades e Competências:  
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 Habilidades para abstrair problemas do mundo real para um modelo físico, mediante 

o uso de tecnologia da informação como instrumentos para a solução de problemas. 

 Atitude proativa. 

 Bom raciocínio lógico-matemático.  

 Domínio de aplicações informatizadas. 

 Capacidade de auto desenvolvimento.  

 Visão crítica do uso da tecnologia. 

 Capacidade de gerenciar recursos tecnológicos. 

 Capacidade de organizar empreendimentos em informática. 

 Consciência do seu papel dentro de uma sociedade informatizada. 

 Domínio de aplicações informatizadas. 

 Domínio de tecnologias atualizadas. 

 Flexibilidade para as mudanças organizacionais e tecnológicas. 

 Habilidade para a aplicação dos conhecimentos e das técnicas aprendidas. 

 Interesse pela educação continuada. 

O tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas promove um profissional que 

incorpora competências, saberes e habilidades de criatividade e inovação, cooperação, trabalho 

em equipe, gestão e tomada de decisões, aquisição e produção de conhecimentos, expressão e 

comunicação. 

Em paralelo aos conceitos científicos e tecnológicos são trabalhados aspectos sociais e 

culturais que promovem o desenvolvimento conjuntural do futuro profissional, permitindo 

conscientização a respeito do papel da tecnologia e da ciência como instrumentos de bem-estar 

social e qualidade de vida. 

 

5.3 Campo de Atuação  

A formação do profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD, dado seu 

domínio de conhecimentos na área de computação e informática e atualização tecnológica, 

permitem que o mesmo possa exercer funções diversas. Neste sentido, podemos destacar: 

 Análise e Projeto de Sistemas. 

 Administração de Bancos de Dados. 
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 Programação de sistemas baseados em computador. 

 Suporte a Redes de Computadores para sistemas. 

 Gerenciamento de recursos tecnológicos. 

 Gerenciamento de serviços de tecnologia. 

 Análise e desenvolvimento de sistemas aplicativos comerciais. 

 Gerenciamento da tecnologia da informação. 

 Gerência em informática, desenvolvendo atividades de planejamento.  

 Pesquisa de novos modelos computacionais. 

O mercado de trabalho para o profissional de computação e informática é bastante 

atraente quanto às oportunidades no Estado de Sergipe e demais regiões do nordeste. 

Independente do ramo de negócio da organização e da tecnologia adotada, as ofertas têm 

crescido de forma significativa.  

Sendo assim, é possível afirmar, que este é um mercado de trabalho em franca 

expansão, com perspectivas de crescimento comparado a poucos ramos de atuação 

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

formação de novos profissionais para atuação neste segmento da computação e informática. 

 

5.4 Competências por Período 

O profissional de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas deverá 

desenvolver as seguintes competências: 

1º Período 

 Conhecer a área da computação, perpassando desde o surgimento do computador até 

a funcionalidade de cada componente interno da arquitetura. 

 Dominar conhecimentos teóricos e técnicos que possibilitem a identificação, a 

avaliação e a recomendação de sistemas de informação aplicados nas empresas. 

 Dominar ferramentas computacionais que auxiliem na solução de problemas em 

Sistemas de Informação. 

 Ter capacidade de disseminar, difundir e/ou utilizar o conhecimento da informática 

relevante para a comunidade. 
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2º Período  

 Aplicar o raciocínio lógico, de observação, de interpretação para a análise crítica de 

dados e informações. 

 Dominar os conceitos formais da área de Engenharia de Software. 

 Identificar necessidades, desenvolver e implementar soluções, utilizando a 

tecnologia da informação. 

 Aptidão para utilizar normas e técnicas a serem utilizadas dentro do processo de 

software com o intuito de construir um produto de software que seja entregue ao 

cliente de acordo com os requisitos estabelecidos e dentro do prazo e do custo 

estipulados, ou seja, um produto de software com qualidade. 

 Obter a capacidade de utilizar sistemas gerenciadores de banco de dados no 

desenvolvimento de aplicações. 

 

3º Período 

 Criar programas de computadores utilizando a programação orientada a objetos. 

 Analisar, projetar e desenvolver programas com base em conhecimentos 

tecnológicos adquiridos.  

 Implementar soluções otimizadas utilizando bancos de dados relacionais. 

 Aplicar o aprendizado contínuo de novas tecnologias, tendo como base o histórico 

das linguagens de programação até os dias atuais. 

 Resolver e desenvolver problemas por meio de uma metodologia. 

 Utilizar da notação UML para construção de modelos de sistemas. 

 

 

4º Período 

 Criar atividades de forma colaborativa em equipes multidisciplinares, realizando 

pesquisa tecnológica voltada para WEB com vistas à produção de software de apoio 

e aplicativos, além de análise, modelagem, projeto e construção do produto. 
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 Gerenciar projetos, compreendendo a definição, o planejamento, a execução, o 

controle e a finalização de projetos, desenvolvendo sua capacidade de comunicação 

interpessoal e expressão correta em documentos técnicos. 

 Atuar como mediador e gerenciador entre os usuários de sistemas e os 

desenvolvedores de aplicações, tendo como objetivo o correto dimensionamento das 

necessidades do usuário. 

 Garantir a segurança da informação, através de atividades como testes e auditorias. 

 Conceber novas oportunidades de desenvolvimento profissional. 

 

5º Período 

 Projetar projetos de Redes de Computadores através do conhecimento das 

arquiteturas de computadores, protocolos, tipologias e dispositivos envolvidos. 

 Administrar atividades de forma colaborativa em equipes multidisciplinares, 

realizando pesquisa tecnológica voltada para dispositivos móveis com vistas à 

produção de software de apoio e aplicativos, além de análise, modelagem, projeto e 

construção do produto. 

 Ser criativo e inovador, desenvolvendo o espírito empreendedor na proposição de 

soluções e identificar oportunidades de negócios com o objetivo de criar e gerenciar 

empreendimentos para a concretização das oportunidades. 

 Avaliar interfaces de sistemas de interação homem-máquina que propicie a 

sensibilidade para as questões humanísticas, sociais e ambientais. 

 Propiciar conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais de Libras, possibilitando 

a interação social. 

 Ser receptivo, flexível na aquisição e utilização de novas ideias e tecnologias, 

adaptando-se ao ambiente organizacional e as novas tecnologias.  
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5.5 Acompanhamento dos Egressos  

A Universidade Tiradentes instituiu como política o Programa de Acompanhamento do 

Egresso/Programa Diplomados com a finalidade de acompanhar os egressos e estabelecer um 

canal de comunicação permanente com os alunos que concluíram sua graduação na Instituição, 

mantendo-os informados acerca dos cursos de pós-graduação e extensão, valorizando a 

integração com a vida acadêmica, científica, política e cultural da IES. 

O programa também visa orientar, informar e atualizar os egressos de acordo com as 

novas tendências do mercado de trabalho, promovendo atividades e cursos de extensão. Ainda 

como incentivo, ao egresso devidamente cadastrado, a Unit oferece o Cartão Diplomado, que 

dentre outras vantagens, concebe carteira de acesso à Biblioteca Central da IES, direito ao 

pagamento de meia-entrada em cinemas e descontos em empresas credenciadas, que fazem 

parceria com a Instituição.  

O endereço eletrônico www.unit.br, através do acesso ao menu Extensão, exibe os 

objetivos e as orientações para o cadastro no Programa Diplomados.  

http://www.unit.br/
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6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

O currículo do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na 

modalidade em Educação à Distância, da Unit guarda profunda coerência com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, bem como as referências da Sociedade Brasileira de Computação – 

SBC e no Catálogo Nacional de Cursos Superiores Tecnológicos.  

Conforme assinalado anteriormente, a sua organização curricular contempla a interação 

teoria e prática facilitando aos discentes o acesso a iniciação científica e outras atividades, 

resultando na assimilação dos conteúdos e na formação dos alunos para o desempenho futuro 

de sua profissão. 

A estrutura curricular do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas é integralizada via disciplinas obrigatórias e atividades complementares, além de estar 

formatada sob 2 (duas) formas:  

 Integralização dos créditos totais para obtenção do título de Tecnólogo. 

 Integralização de créditos parciais, sob a forma de módulos, para obtenção de 

certificados parciais. 

Organização Curricular para obtenção das certificações parciais, durante o transcorrer 

do curso, o aluno de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas poderá obter 

certificações parciais a partir do cumprimento de um grupo de disciplinas e consequente 

aquisição e aprendizagem de um conjunto de conceitos, técnicas e habilidades. 

Estas certificações parciais serão concedidas ao aluno que complete o módulo referente 

a cada certificação. Este mecanismo, proposto inclusive pela Secretaria de Ensino Médio e 

Tecnológico, tem por objetivo estimular o aluno durante o curso, pois ele cumpre etapas e 

recebe títulos por cada etapa cumprida, e permite, ainda, o ingresso do aluno no mercado de 

trabalho em tempo mais curto, a partir de uma habilitação, formal e reconhecida pela instituição, 

que dá ao adquirente da habilitação, a autoridade formal em relação ao conhecimento obtido. 

Período Carga Horária Certificação 

3º 1.200 Programador de Sistemas Júnior 

4º 1.720 Programador de Sistemas Sênior 

5º 2.320 Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
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Os módulos e respectivas certificações parciais propostas no transcorrer do Curso 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas estão expostos nos itens 

seguintes. 

6.1 Distribuição da Carga-horária e Integralização Curricular 

 Objetivando a articulação teoria-prática os componentes curriculares obrigatórios, 

propiciarão o desenvolvimento da formação geral e básica (comum às áreas e específicas da 

profissão), perfazendo um total de 2.500 horas, assim distribuídas: 

 Disciplinas Pedagógicas e Especificas – 2.400 horas. 

 Atividades Complementares – 100 horas.  

6.2 Estrutura Curricular  

1º PERÍODO 

ORDEM DA 

OFERTA 
DISCIPLINA 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

01 
Fundamentos em Sistemas 

Operacionais 
04 80 

02 Introdução à Computação 04 80 

03 Metodologia Científica 04 80 

04 
Organização e Arquitetura de 

Computadores 
04 80 

05 Sistemas de Informação 04 80 

TOTAL 20 400 

 

2º PERÍODO 

ORDEM DA 

OFERTA 
DISCIPLINA 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

06 Banco de Dados I 04 80 

07 Engenharia de Software 04 80 
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08 Introdução à Programação 04 80 

09 Lógica Matemática 04 80 

10 Qualidade de Software 04 80 

TOTAL 20 400 

3º PERÍODO 

ORDEM DA 

OFERTA 
DISCIPLINA 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

11 Banco de Dados II 04 80 

12 Engenharia de Software II 04 80 

13 Estrutura de Dados 04 80 

14 Linguagem de Programação 04 80 

15 Programação Orientada a Objetos 04 80 

TOTAL 20 400 

4º PERÍODO 

ORDEM DA 

OFERTA 
DISCIPLINA 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

16 Filosofia e Cidadania 04 80 

17 Gerência de Configuração 04 80 

18 Gerência de Projetos 04 80 

19 Programação WEB 04 80 

20 Projeto Integrador 06 120 

21 
Segurança da Informação e Comércio 

Digital 
04 80 

22 Teste de Software 04 80 

TOTAL 30 600 
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6.3 Eixos Estruturantes 

No curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unit, são 

adotados os princípios da não-especialização, da interdisciplinaridade e da flexibilidade na 

formação profissional por meio de componentes curriculares, cujas unidades programáticas 

contemplam a formação geral, a formação específica (básica e própria da profissão) e a 

formação complementar. Estas, por sua vez coadunam-se aos Eixos Estruturantes (Fenômenos 

5º PERÍODO 

ORDEM DA 

OFERTA 
DISCIPLINA 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

23 Empreendedorismo 04 80 

24 
Fundamentos em Redes de 

Computadores 
04 80 

25 
Governança em Tecnologia da 

Informação 
04 80 

26 Interface Homem-Máquina (IHC) 04 80 

27 Libras 04 80 

28 Programação para Dispositivos Móveis 04 80 

29 Projeto Integrador II 06 120 

TOTAL 30 600 

QUADRO RESUMO DO TOTAL GERAL DE CRÉDITO E CARGA HORÁRIA DO 

CURSO 

Disciplinas Créditos Carga Horária 

Atividades Complementares 5 100 

Disciplinas Especificas 120 2.400 

Total Carga Horária do Curso 125 2.500 
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e Processos Básicos, Formação Específica e Práticas profissionais) do Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI, que objetivam sistematizar a complementaridade dos conteúdos, saberes, 

ações e competências verticalmente, em grupos de unidades programáticas e/ou disciplinas que 

guardam certa proximidade quanto às finalidades específicas da formação.  

Nesta perspectiva, o PPC do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas EAD da UNIT contempla disciplinas de formação básica e específica, atualizados, 

com ênfase nos aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais bem como questões 

pertinentes a área de formação. 

Já os temas transversais, abordam temáticas que ultrapassam a abrangência dos 

conteúdos programáticos, tais como: cidadania, sustentabilidade, consumismo, internet das 

coisas e sociedade e meio ambiente. Nesta perspectiva, o PPC do curso de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas contempla componentes curriculares cujos conteúdos 

são atualizados e atendem as necessidades da formação profissional. 

Nessa perspectiva, as competências estabelecidas ao longo de todo o curso, norteiam 

as disciplinas ou campos do saber, consonante com a missão da Unit, o objetivo do curso e o 

perfil profissiográfico do egresso.   

 

6.3.1 O Eixo de Fenômenos e Processos Básicos  

Esse eixo contempla a Formação Geral e Básica, na medida em que capacita o 

estudante a entender a sociedade na qual ele está inserido, fornecendo subsídios teóricos acerca 

de conhecimentos filosóficos, sociológicos e antropológicos, com vistas à formação de um 

profissional cidadão, crítico e reflexivo, através dos eixos transversais.   

Fazem parte desse eixo as disciplinas de formação geral, denominadas Universais, 

comuns a todos os cursos de Licenciatura, Bacharelado e Tecnológico da instituição, dos quais 

se adapta ao curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a disciplina 

Metodologia Científica e Libras que fornecem os instrumentos necessários para ler, interpretar 

e produzir conhecimentos. 
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6.3.2 O Eixo de Formação Específica  

Aglutina as unidades programáticas que abordam os conhecimentos, saberes, técnicas e 

instrumentos próprios do campo do saber e/ou de atuação profissional.  Neste eixo encontram-

se as disciplinas de Formação Específica (própria de cada profissão) que permite ao estudante 

o desenvolvimento do conhecimento teórico e do domínio tecnológico de um determinado 

campo de atuação profissional, requerendo o conhecimento, o saber fazer de determinada 

profissão. Fazem parte desse eixo as disciplinas específicas da área de formação: Introdução à 

Computação; Sistemas de Informação; Fundamentos em Sistemas Operacionais; Organização 

e Arquitetura de Computadores; Lógica Matemática; Introdução à Programação; Banco de 

Dados I; Engenharia de Software I; Qualidade de Software; Programação Orientada a Objetos; 

Estrutura de Dados; Linguagem de Programação; Engenharia de Software II; Banco de Dados 

II; Gerência de Projetos; Programação WEB; Teste de Software; Gerência de Configuração; 

Segurança da Informação e Comércio Digital; Fundamentos em Redes de Computadores; 

Programação para Dispositivos Móveis; Interface Homem- Máquina (IHC); 

Empreendedorismo; Governança em Tecnologia da Informação. 

 

6.3.3 O Eixo de Práticas Profissionais 

Contempla a formação específica, na medida em que congrega as unidades de 

aprendizagem orientadas para o exercício e inserção do estudante em diferentes contextos 

profissionais, institucionais, sociais e multiprofissionais inerentes à sua área de atuação, com o 

intuito de promover a aquisição de habilidades e competências específicas do exercício 

profissional. Integra esse eixo as Práticas Profissionais, dentre elas: Introdução à Programação; 

Banco de Dados I; Engenharia de Software I; Qualidade de Software; Estrutura de Dados; 

Programação Orientada a Objetos; Engenharia de Software II; Banco de Dados II; Gerência de 

Projetos; Projeto Integrador I; Programação WEB; Teste de Software; Gerência de 

Configuração; Projeto Integrador II; Programação para Dispositivos Móveis; Interface Homem- 

Máquina (IHC); Empreendedorismo. 
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6.3.4 O Eixo de Formação Complementar 

É constituído por um conjunto de horas disponíveis para incluir, a qualquer tempo, os 

avanços conceituais e tecnológicos da área de formação profissional e atenderá a flexibilidade 

do currículo. Visando atender as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e demais políticas da Instituição, temos Regulamento das Atividades 

Complementares dos cursos de graduação da Universidade Tiradentes. Nesse Regulamento, são 

especificadas as atividades consideradas complementares para a formação dos estudantes, e as 

respectivas cargas horárias máximas para o seu aproveitamento. Essas atividades referenciadas 

devem ser desenvolvidas no decorrer do curso, sem prejuízo da frequência e aproveitamento 

das demais atividades, constituindo-se de componentes curriculares enriquecedores e 

implementadores do perfil do formando, abrangendo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, interdisciplinares, de permanente contextualização e 

atualização, especialmente nas relações com o mercado de trabalho, além de ações de extensão 

junto à comunidade. 

 

6.4 Temas Transversais  

Para acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo, torna-se necessária o 

desenvolvimento de temáticas de interesse da coletividade, extrapolando, desse modo, a 

abrangência dos conteúdos programáticos da disciplina.  

Os temas transversais ampliam o raio de ação educativa, adequando-se a novos 

processos exigidos pelos paradigmas atuais, aos novos tempos e as novas exigências da 

sociedade contemporânea, do conhecimento, dos serviços e da informação. Isso porque o 

conhecimento não se apresenta estanque, ou compreendido em uma área específica, ele 

perpassa por diversos vieses da construção do saber num processo de colaboração, 

interatividade e transdisciplinaridade. 

Essa concepção pressupõe educadores imbuídos de um verdadeiro espírito crítico, 

aberto para a cooperação, o intercâmbio entre as diferentes disciplinas, o constante 

questionamento ao saber arbitrário e desvinculado da realidade. Por outro lado, exige a prática 

da pesquisa, a troca e sistematização de ideias, a construção do conhecimento, em um processo 
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de indagação e busca permanente. Mas, acima de tudo, pressupõe a clareza dos fins, e a certeza 

dos objetivos da interdisciplinaridade.  

São considerados temas ou assuntos transversais àqueles que ultrapassam a abrangência 

dos conteúdos programáticos formalmente constituídos, abordando questões de ordem ética, 

política cognitiva e pedagógica, que transpassam as ações universitárias. É por meio da 

transversalidade que são abordadas as questões de interesse comum da coletividade, 

independente da área de conhecimento. Para a efetividade das competências a serem 

desenvolvidas no decorrer do curso, destacam-se os temas coadunados com a formação 

humanista e cidadã, comprometida com o desenvolvimento sustentável, com a preservação 

cultural e diversidade, com a inclusão social, metas individuais versus metas coletivas, com a 

competitividade versus solidariedade, o empreendedorismo, a ética corporativista versus ética 

centrada na pessoa. Todos comprometidos com a missão institucional, com a educação e com 

o Projeto Pedagógico Institucional.  

Dessa forma, iremos trabalhar transversalmente temas ou assuntos que ultrapassam a 

abrangência dos conteúdos programáticos formalmente constituídos. Para isso elencamos no 

curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD os seguintes temas a 

seguir:  

 

1º Período 

Tema Transversal: INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL 

Para atender as competências e habilidades do primeiro período, o discente do Curso de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas irá desenvolver atividades, no qual o 

aluno terá de ser capaz de saber apresentar, conscientizar e contextualizar a diversidade, 

heterogeneidade quanto ao futuro exercício da profissão, identificando o processo de 

ensino/aprendizagem como processo humano em construção, fornecendo os métodos e técnicas 

pedagógicas que permitam a transposição do conhecimento para diferentes níveis do ensino. 

As desigualdades sociais são fruto de uma desordem, seja na esfera política, econômica ou 

cultural e traz como reflexo a exclusão de cidadãos, que se encontram à margem da sociedade. 

Dessa forma, o tema transversal “Inclusão Social” permite ao aluno refletir, por meio de estudos 

e pesquisas, sobre o processo de inserção social do sujeito no contexto que o cerca. A inclusão 
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social proporciona uma diminuição nas disparidades sociais, trazendo uma mudança no cenário 

disforme da sociedade. Assim, o objetivo é permitir, a discussão e reflexão sobre a inclusão 

enquanto um excelente benefício para inverter papéis dos sujeitos na sociedade. 

 

2º Período 

Tema Transversal: ÉTICA E EDUCAÇÃO 

Neste período elencamos como tema transversal trabalhado questões de ordem ética, 

política e pedagógica que transpassam as ações universitárias. É por meio da transversalidade 

que são abordadas as questões de interesse comum da coletividade e independente da área de 

conhecimento. 

Falar e fazer educação implica pensar e agir eticamente. A ética se refere a uma postura 

reflexiva sobre as questões dos valores e princípios teóricos e morais. A educação como práxis 

em sua história é marcada pela construção de uma realidade mais justa e solidária. 

Na obra da construção humana, a educação entra como uma tarefa indispensável, 

atuando em um mundo e sobre seres marcados por diversidades incontáveis. Diante deste 

universo de diferenças, de complexidades e de paradoxos, a dimensão axiológica se impõe por 

se tratar de uma ação de sujeitos sobre o contexto circundante e por se dar em um espaço de 

vida de educandos e de educadores. As exigências do saber pedagógico como um saber teórico-

prático, envolvem posturas éticas e morais desde a clarificação das finalidades da educação até 

a sua prática como um compromisso individual e coletivo. 

Entretanto, é preciso ter claro que a busca de uma educação marcada por aspectos éticos 

nunca se dará de uma forma absoluta e completa. De sorte, que se impõe a ideia de se buscar 

uma educação em que os aspectos éticos estejam presentes. 

 

3º Período 

Tema Transversal: GESTÃO SISTEMICA 

Para esse período, busca-se trabalhar como tema transversal Gestão Sistêmica.  Educar, 

deve ir além das teorias e conteúdos, buscando mostrar aos discentes que integrar todos os 

departamentos de uma organização é uma tarefa desafiadora, que exige um bom gestor e uma 

equipe bem preparada, motivada e pronta para atuar em conjunto. Considerando a importância 
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do gestor em planejar, organizar, liderar e controlar, dentro de uma organização que esteja 

preparada para os novos desafios impostos pelo macro ambiente. A principal vantagem da 

gestão sistêmica está na evolução da organização como um todo.  

 

4º Período 

Tema Transversal: CIDADANIA 

Para atender as competências e habilidades deste período, o discente do Curso de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas irá desenvolver atividades centradas 

numa unidade epistemológica e no acompanhamento das concepções de homem, de sociedade 

e de mundo. Assim o tema transversal escolhido para ser desenvolvido ao longo do semestre é 

a Cidadania, pois percebemos a importância de proporcionar aos estudantes a reflexão sobre 

como é construída a realidade social e cultural, bem como perceber o seu papel ativo no 

desenvolvimento de ações e atitudes que desencadeiam fatores que influenciam essa construção 

de realidade. 

 

 

5º Período 

Tema Transversal: RESPONSABIDALIDE SOCIAL ECONÔMICA-

AMBIENTAL 

A questão socioambiental não é compreensível apenas a partir das contribuições da 

Geografia. Necessita de conhecimentos históricos, das Ciências Naturais, da Sociologia, da 

Demografia, da Economia, Ética, entre outros para se entender o meio ambiente e os fatores 

que interferem nas relações entre os seres vivos e entre estes e a sociedade. Neste período, o 

aluno precisa compreender sobre a dimensão da prática profissional no âmbito da 

responsabilidade sócio ambiental como foco na gestão, enfatizando o planejamento de ações; 

construção de argumentações teóricas e científicas; uso adequado de linguagens técnicas e 

científicas; capacidade de compreender a gestão a partir de eixos macrossociais e desenvolver 

uma visão compartilhada dos desafios dos problemas sociais bem como de sua gestão. 
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6.5 Atividades Complementares  

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

implementadores do perfil do formando, possibilitam interação teoria e prática e o incentivo a 

construção de conhecimentos, consubstanciando a flexibilização curricular e a 

interdisciplinaridade por meio da formação complementar do estudante.  

São atividades de extensão que promovem a integração e interação com a comunidade 

e o mercado de trabalho, ampliam horizontes para além da sala de aula, favorecem o 

relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais, além de propiciar 

importantes trocas, tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional.  

Os alunos do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas são 

constantemente estimulados a participar, tanto nos eventos patrocinados pela coordenação do 

curso e instituição como também, fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos 

e atividades independentes e transversais de interesse da formação do profissional tais como: 

atividades acadêmicas à distância, seminários, iniciação a pesquisa, monitorias, programas de 

extensão, vivência profissional complementar, workshops, simpósios, congressos, 

conferências, trabalhos orientados de campo, entre outros.  

A carga horária das Atividades Complementares para o curso é de 100 horas, 

obedecendo aos critérios estabelecidos no Regulamento da Instituição e o seu cumprimento é 

obrigatório para a integralização do currículo. 
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7. CONCEPÇÃO, ESTRUTURA E SISTEMÁTICA DE DESENVOLVIMENTO DA 

MODALIDADE DE EAD NA UNIT 

7.1  Concepção de Educação a Distância da Unit 

A Educação a Distância vem se apresentando, cada vez mais, como uma possibilidade 

concreta de fazer a educação formal, seja ela básica ou superior, ultrapassar os centros urbanos 

possibilitando o acesso a todos. Considera-se que a EAD é parte de um amplo e contínuo processo de 

mudança, que inclui não só a democratização do acesso a níveis crescentes de escolaridade e 

atualização permanente como também a adoção de novos paradigmas educacionais, em que a 

aprendizagem é vista como fenômeno pessoal e social, de formação de sujeitos autônomos, capazes 

de buscar, criar e aprender ao longo de toda a vida e de intervir no mundo em que vivem. 

Nesse cenário de transformações, crescem as pressões por maior qualidade no processo 

educacional e espaços para a construção do saber, espaços estes que não mais se limitam à sala de 

aula enquanto prédio, mais um espaço de aprendizagem cujo ambiente favoreça o conhecimento 

interdisciplinar; um local de trabalho cooperativo, crítico, criativo, aberto à pluralidade cultural, ao 

aperfeiçoamento constante e comprometido com o ambiente físico e social em que estamos inseridos. 

Este ambiente de aprendizagem não necessariamente precisa ser a sala de aula, mas pode ter como 

auxílio às Tecnologias da Informação e Comunicação, que possibilitam em tempo real a 

interatividade e comunicação dos indivíduos. 

Levy  (1999)1 em seu livro Cibercultura, nos faz ver que qualquer reflexão acerca do dever 

dos sistemas de educação e formação na sociedade atual deve apoiar-se numa análise prévia de 

mutação contemporânea da relação com o saber. A seu ver houve uma grande mudança na velocidade 

do surgimento e renovação dos saberes e do “know-how” na nova natureza do trabalho que passa a 

exigir maior necessidade de aprender, trocar e produzir saberes e conhecimentos; na presença de 

tecnologias intelectuais que ampliam, exteriorizam e alteram muitas funções cognitivas: memória, 

imaginação, percepção e raciocínios. 

Considerando a realidade brasileira em relação às demandas reprimidas por cursos superiores 

e as necessidades do Estado Nação de ampliar as ofertas de vagas para este nível de ensino, percebe-

se que a Educação a Distância é a modalidade de educação capaz de atender as exigências impostas 

                                           

1
  LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 
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pela sociedade e pelo fluxo crescente de indivíduos por qualificação. Pode-se afirmar que a Educação 

a Distância não é um modismo, é parte de um amplo e contínuo processo de mudança, inclusive 

respaldada na LDB 9394/96 nos artigos 80 e 87, que inclui não só a democratização do acesso a níveis 

crescentes de escolaridade e atualização permanente, como também a adoção de novos paradigmas 

educacionais. Os programas de EAD implantados no Brasil nos últimos cinco anos têm provocado 

um avanço neste campo. 

Diante das constatações do crescimento da EAD, a Universidade Tiradentes vem atuando 

nesta modalidade de educação desde o ano 2000, partindo do pressuposto que a EAD tem por objetivo 

ampliar a democratização do saber através da possibilidade de atingir a um maior número de pessoas 

que por questões diversas não frequentaram uma graduação. 

A oferta de cursos na modalidade a distância permite outras formas de fazer e pensar a 

educação, além de utilizar estratégias de aprendizagem diferenciadas que entrelaçam objetivos, 

conteúdos, currículos, estudos e reflexões a um determinado perfil de aluno. Neste processo, o aluno 

é entendido como um sujeito cognoscente, cidadão ativo, consciente de seus valores, cuja diversidade 

deve ser respeitada. 

Pensar na execução de um curso a distância é considerar especificidades que farão parte do 

trajeto do curso e que possibilitarão outras formas de aprender. Cursos, disciplinas ou mesmo 

conteúdos oferecidos a distância exigem administração, desenho, linguagem, acompanhamento, 

avaliação, recursos técnicos, tecnológicos e pedagógicos que não são mera transposição do presencial. 

Ou seja, a educação a distância tem sua identidade própria. Conforme Decreto 5.622 de 19 de 

dezembro de 2005, a educação a distância caracteriza-se: 

[...] como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias 

de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos (Art.1). 

Sendo assim, as estruturas curriculares de cursos na modalidade a distância podem apresentar 

diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos.  

Paulo Freire2  (2003) revela-nos que:  

                                           

2  FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Sobre Educação (diálogos). 3. Ed. rev. e ampl. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
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[...] a escola se obriga a mudar. Ela se obriga a deixar de ser um espaço 

preponderadamente fabricador de memórias repetitivas, para ser um espaço 

comunicante e, portanto, criador. E para isso, então ela não poderia jamais deixar de 

ter, como auxiliares extraordinários, todos os meios de comunicação (FREIRE, 

2003, p. 37). 

Fica assim notório que, se na educação presencial é latente as mudanças de paradigma quanto 

à metodologia de ensino e concepção de educação, na Educação a Distância isso se dá de forma ainda 

mais expressiva e significativa, visto que a autonomia tão desejada para o aluno permite interações 

com recursos tecnológicos que por vezes são vistos apenas como entretenimento. O desafio para a 

construção desse novo perfil de aluno estaria no uso de estratégias de aprendizagem capaz de 

possibilitar a construção do saber em consonância com a sociedade na qual o mesmo está inserido. 

Com intuito de privilegiar o trânsito e a circularidade que acontece entre os saberes, visamos 

uma perspectiva interdisciplinar, desenvolvendo flexibilidade cognitiva na aprendizagem, explorando 

a capacidade espontânea de reestruturar o próprio conhecimento diante de situações em constante 

mudança evitando assim, tratar os conteúdos disciplinares como verdades cristalizadas. 

Neste sentido, os conteúdos abrangem os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais, 

sendo que seu tratamento metodológico propiciará o desenvolvimento de situações de aprendizagem 

focadas na resolução de situações problemas e/ou no desenvolvimento de projetos que assegurem a 

interação dos diferentes conhecimentos. 

É a partir deste princípio que a UNIT adota uma metodologia que visa à utilização de recursos 

tecnológicos por entender que o ato de aprender é possível de acontecer em lugares que não estejam 

apenas vinculados a sala de aula. Para materializar tal concepção a Universidade Tiradentes criou a 

Diretoria de Educação a Distância (DED), que é o setor responsável pela coordenação administrativa 

e didático-pedagógica dos cursos a distância, nos níveis de extensão, graduação e pós-graduação. 

Subordinado à Superintendência Acadêmica, o mesmo tem como objetivos desenvolver ações que 

reflitam a abrangência de sua área de trabalho nas seguintes vertentes: 

                                           

3 MORAN, Jose Manuel. O que é um bom curso a distância? In: Integração das Tecnologias da Educação / Secretaria de 

Educação a Distancia. Brasília: Ministério da Educação, Seed, 2005. 
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• Valorizar o papel da Educação a Distância na implantação de uma nova cultura 

educacional, comprometida com a formação do educando em múltiplas linguagens, com a 

ampliação dos espaços educacionais e dos domínios do conhecimento. 

• Desenvolver uma cultura institucional favorável à  incorporação da aprendizagem aberta e 

à distância da UNIT. 

• Contribuir, por meio de disseminação de programas, conhecimentos e  tecnologia aplicada 

à Educação a Distância, para a melhoria da qualidade e ampliação das possibilidades de 

acesso ao ensino superior. 

• Oferecer alternativas de formação e capacitação profissional, propiciando o acesso à 

Educação Universitária a todas as regiões de Estado e da região Nordeste; 

• Buscar e consolidar formas de atender às novas demandas por uma educação mais 

dinâmica, de forma efetiva e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em 

função da ampliação da clientela e de sua viabilidade econômica. 

De acordo com Moran3 (2005), “Um curso considerado “bom” depende de um conjunto de 

fatores previsíveis e de uma “química”, ou seja, de uma forma de juntar os ingredientes de um modo 

especial, que faça a diferença”. Sendo assim, os programas de EAD necessitam de uma administração 

peculiar, pois apresentam características diferenciadas dos programas presenciais, principalmente em 

relação às estratégias. Para tanto, concebeu-se uma estrutura que busca atender às diretrizes 

estabelecidas pela UNIT, possibilitando a democratização do acesso, a garantia da qualidade do 

ensino e o desenvolvimento das atividades pedagógicas, bem como práticas interdisciplinares e 

estágios curriculares. 

 

 

 

7.2  Estrutura e Funcionamento da DED 

Primando pela qualidade dos cursos ofertados e otimização dos recursos institucionais, a 

Diretoria de Educação a Distância (DED) funciona em parceria com os demais setores da instituição, 

em ações coordenadas, garantindo a geração das aulas, gestão da produção, disponibilização e 

distribuição dos materiais didáticos, gestão da rede de telecomunicações, a gestão da logística de 



 

50 

 

operacionalização dos cursos, bem como a gestão da vida acadêmica dos alunos e acompanhamento 

pedagógico do funcionamento dos cursos. 

Dentro desta estrutura estão a Gerência de Ensino que é o setor responsável pela concepção, 

produção, difusão, gestão e avaliação de projetos e experiências em Educação a Distância; a Gerência 

de Tecnologias que é responsável pela produção do material didático impresso e web, vídeos aulas, 

podcast, capacitação dos professores para a utilização das mídias, transmissões das aulas e 

desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e a Gerencia de Operações que é 

responsável pelas atividades de natureza administrativa, envolvendo as áreas de pessoal, finanças, 

infraestrutura, compras e logística do setor, bem como pela supervisão dos gestores de polo de apoio 

presencial. Estas gerencias congregam equipes multidisciplinares representativas das diversas áreas 

de conhecimento, a fim de garantir a oferta de educação a distância da UNIT, nos níveis de extensão, 

graduação e pós-graduação. 

Dentre as equipes multidisciplinares estão: 

Assessoria Técnica – área responsável pelo atendimento de suporte técnico demandado pelos 

usuários na utilização das ferramentas: Softwares WEBEX da Cisco, MAGISTER, AVA, Sistema 

EAD, Sistema de Protocolo, dentre outras. Cabe, também, a essa equipe garantir a acessibilidade e a 

capacitação na utilização dessas ferramentas. Além de identificar as necessidades de customização 

nas diversas ferramentas, visando o atendimento das necessidades dos usuários e o monitoramento 

dos dados acadêmicos no Sistema EAD. 

Assessoria de Planejamento Pedagógico – atua diretamente com os coordenadores dos 

cursos, orienta e capacita os docentes no trabalho de elaboração dos planejamentos pedagógicos, a 

fim de esclarecer formas e critérios fundamentais para a organização dos procedimentos que indicam 

a atuação dos professores; na elaboração, organização e divulgação dos prazos para envio e 

publicação dos formulários de Planejamento Pedagógico; na orientação e acompanhamento do 

planejamento das Aulas Via Satélite; na resposta a solicitações dos Tutores referentes à publicação 

de planejamentos de tutoria, espelhos e recursos para as atividades; em realização de reuniões 

semanais para planejamento das aulas e gerenciamento dos recursos e mídias; na participação em 

reuniões do DED, bem como na divulgação de relatórios para Coordenações de Curso e Gerência. 

Coordenação Pedagógica de Projetos – responsável pelo acompanhamento pedagógico da 

Diretoria de Educação a Distância, cabendo orientar, assessorar e definir estratégias pedagógicas para 
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os cursos ofertados na modalidade a distância, junto aos coordenadores de cursos. Esta coordenação 

supervisiona ainda os trabalhos da Supervisão de Tutoria, Supervisão de Avaliação e Supervisão de 

Conteúdos Midiáticos.  

Supervisão de Tutoria Presencial - é um apoio pedagógico que atende a Coordenadores de 

Curso, Gestores de Polos e Tutores. Sua ação consiste em selecionar (juntamente com as 

coordenações de cursos e gestores de polo) candidatos para o trabalho na tutoria; promover 

capacitação com enfoque no processo de construção do conhecimento teórico-prático e acompanhar 

o desenvolvimento do tutor nas atividades propostas pelo docente da disciplina, bem como orientá-

lo quanto à aplicação de estratégias de estudos. Todos os encaminhamentos, que são tratados com os 

setores citados, colaboram diretamente na qualidade dos serviços prestados aos alunos. 

Supervisão de Avaliação - é o setor responsável pela operacionalização das rotinas 

necessárias para que as avaliações sejam aplicadas nos Polos de Apoio Presencial. Os ritos seguidos 

(correção ortográfica, diagramação, impressão de cartões-respostas, análise das avaliações, envio 

através de malote) são desenvolvidos através de planejamento interno –  com base nos calendários 

acadêmicos. 

Supervisão de Elaboração de Conteúdo Midiático - composto por um pedagogo e um 

comunicólogo, este setor realiza a capacitação do conteudista para que o mesmo possa elaborar os 

textos para o Livro Didático e o Material Informativo Web. O setor também é responsável por analisar 

todo o material construído pelos conteudistas mapeando problemas autorais, conceituais e gramaticais 

e verificando se os elementos essenciais da modalidade de EAD: autonomia, dialogicidade e 

linguagem própria, estão presentes. Após a análise o material é devolvido ao autor para que o mesmo 

possa realizar os ajustes necessários e posteriormente devolve-los ao setor para última análise. 

Produção de Conteúdos Midiáticos - acompanhamento da produção do Material Impresso 

e Conteúdo Interativo das disciplinas. A equipe conta com designers, diagramadores, revisores, 

ilustradores e programadores, desenvolvendo livros e objetos de aprendizagem (jogos, animações e 

simulações) que auxiliam na construção do conhecimento dos alunos no decorrer da sua formação 

acadêmica. 

Supervisão de Estúdios -  a supervisão de estúdio é responsável em garantir as transmissões 

das aulas via satélite para os Polos de Apoio Presencial, assim como capacitar professores e demais 

colaboradores para utilização dos recursos áudios-visuais dos estúdios. 



 

52 

 

A estrutura organizacional do DED conta ainda com os Polos de Apoio Presencial. Os mesmo 

têm o objetivo de servir como espaço para a execução de atividades propostas pelos cursos nos 

aspectos pedagógicos e administrativos. Fazem parte dessa estrutura o gestor do polo, tutores 

presenciais, técnicos –  administrativos, auxiliares de serviços gerais e alunos. Os Polos contam ainda 

com uma estrutura física que viabilizam a pesquisa e o estudo dos alunos 

Através dessa estrutura organizacional, a DED pensa sua proposta pedagógica, seus serviços 

e seus colaboradores, para que a aprendizagem do aluno ocorra com qualidade, eficiência e eficácia. 

O organograma a seguir foi elaborado tendo por meta garantir o pleno funcionamento dos cursos, 

permitindo uma gestão capaz de assegurar os objetivos e as estratégias propostas. 

 

7.3  Metodologia: Sistemática de Desenvolvimento dos Cursos 

A organização didático-pedagógica da Unit fundamenta-se na concepção de educação por 

competências, compreendida como uma trajetória, construída ao longo da vida, em que a formação 

sociotécnica e os valores culturais e éticos são igualmente importantes para a atuação profissional e 

social, os quais inscrevem os avanços da ciência e da tecnologia num contexto cognitivo e ético de 

preocupação com as responsabilidades decorrentes. 

Dessa concepção de educação decorrem os critérios para a elaboração do Projeto Pedagógico 

Institucional e dos Projetos Pedagógicos de Curso, que buscam propor organizações curriculares 

flexíveis e inovadoras no sentido da integração e articulação das áreas de conhecimento, das 

disciplinas científicas, das modalidades e níveis de ensino, e das práticas de ensino, pesquisa e 

extensão. O planejamento integrado das ações pedagógicas na Universidade Tiradentes é fundamental 

para promover a qualidade, a sustentabilidade e a identidade dos cursos e da instituição. 

A organização didático-pedagógica da Unit considera o Estatuto da Universidade e é 

implementada por órgãos colegiados responsáveis pelo planejamento, desenvolvimento, 

acompanhamento e avaliação dos cursos e projetos, para discussão, proposição e deliberação desse 

processo.  

O currículo contempla tanto a organização disciplinar, como outras formas de agrupamento 

dos conteúdos em função das áreas de conhecimento, dos campos de saber e de atuação profissional, 

além das trajetórias acadêmicas, buscando promover a flexibilidade e a mobilidade curricular. É nesse 

contexto que o currículo dos cursos desenvolvidos na modalidade a distância da Universidade 
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Tiradentes foi discutido e construído de forma participativa, adotando uma organização curricular 

baseada em competências. Para Perrenoud 

[...] competência é a aptidão para enfrentar uma família de situações análogas, 

mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos 

cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, informações, valores, 

atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio (2002. p. 19).  

A escolha de adotar o currículo baseado em competência tem a pretensão de promover a 

integração curricular, aliando a teoria com a prática, valorizando as experiências dos estudantes, a 

utilização das tecnologias da informação e comunicação, estimulando a autoaprendizagem, as práticas 

colaborativas, ademais a articulação dos conhecimentos inerentes do profissional com a sociedade. 

Para Grossberg  articulação é  

[...] a produção de identidade no topo das diferenças, de unidades dos fragmentos, 

de estruturas através das práticas. Articulação conecta esta prática com aquele efeito, 

este texto com aquele significado, este significado com aquela realidade, esta 

experiência com aquelas políticas. E essas conexões são elas mesmas articuladas em 

estruturas maiores, etc (1992, p.54). 

São utilizados diversos métodos que pressupõem o aprendizado ativo e participante, que ao 

serem articulados possibilitam a construção de conhecimentos, com o desenvolvimento de reflexões, 

transformações e atuações. O método é aqui entendido na mesma perspectiva de Libâneo (1994), 

como um conjunto de ações desenvolvidas de forma sistematizada pelos professores e também por 

estudantes para obter um resultado planejado. 

Segundo Vilarinho (1985) existem três modalidades básicas de métodos: a do ensino 

individualizado, a do ensino socializado e a do ensino sócio-individualizado, sendo este último 

adotado pelos cursos devido a possibilidade de utilização de métodos que buscam o equilíbrio entre 

os esforços individuais e os processos grupais. Os métodos e/ou princípios utilizados no curso são: 

• Sala de aula invertida que, como o próprio nome já informa, inverte a lógica de organização 

da sala de aula com a disponibilização dos conteúdos a serem trabalhados no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), para acesso em qualquer lugar e horário que o estudante 

desejar. Essa estrutura possibilita melhor aproveitamento do tempo na interação com o 

professor e os colegas para realizar atividades e discussões, sanar dúvidas, oportunizando 

assim a aprendizagem personalizada.  
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• Aprendizagem por pesquisa - Inquiry-basead learning, trata-se de uma forma ativa de 

construção de aprendizagem que pressupõe trabalhos em grupo e atividades individuais 

com enfoque prático e/ou teórico para indagar, pesquisar e analisar, visando buscar 

informações importantes para a compreensão e elaboração de conceitos, processos 

explicativos e princípios de um tema ou objeto. 

• Método dialógico no qual a aprendizagem é construída por meio da interação dialogada 

entre os estudantes e deles com o professor, com o desenvolvimento de reflexões críticas, 

relações e comparações, as quais são baseadas nos conteúdos.  

• Método expositivo no qual são apresentadas de forma oral e com auxilio de recursos 

pedagógicos informações sobre temas que são trabalhados nos componentes curriculares. 

• Aprendizagem Significativa, Interativa e Colaborativa na qual por meio da interação e 

colaboração entre os diferentes agentes, os conteúdos são trabalhados de forma integrada 

e contextualizada, visando promover sentido ao que é discutido a partir do conhecimento 

prévio do estudante.  

• Inovação no uso de Tecnologias da Informação e comunicação que trata da busca de 

melhoria contínua das tecnologias aplicadas no processo de ensino e aprendizagem e nos 

materiais disponibilizados para os estudantes. 

Para o desenvolvimento dos processos formativos, são disponibilizados dois espaços, o físico, 

composto pelos Polos de Apoio Presencial, abertos de segunda-feira a sexta-feira das 13h às 22h e 

nos sábados das 8h às 12h, e o virtual, que é o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), acessado 

via internet sem restrição de horário. 

Os Polos de Apoio Presenciais da Unit são as unidades operacionais da instituição para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos 

ofertados a distância. Os polos oferecem o espaço físico de apoio presencial aos alunos, distribuídos 

na região Nordeste, mantendo as instalações físicas e tecnológicas necessárias, para atender aos 

alunos, como laboratório, biblioteca, entre outras.  

As responsabilidades dos Polos são: disponibilizar equipe de atendimento ao aluno (tutoria, 

biblioteca e secretaria); fornecer infraestrutura física para salas de aula, laboratório de informática e 

Biblioteca. Equipar e manter laboratório de informática; remeter a sede os malotes de avaliações 
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presenciais para a correção e possuir acervo bibliográfico de acordo com os cursos ofertados nos 

respectivos polos.  

A equipe mínima em um polo da Unit EAD é composta por: 1 Gestor de Polo; 1 Tutor 

presencial; 1 Assistente de informática no laboratório de informática; 1 Responsável pela Biblioteca 

e 1 representante da Secretaria.  

São atribuições dos profissionais que compõem a equipe do polo:  

- Gestor de Polo - atuará no desenvolvimento dos trabalhos necessários ao bom andamento 

das atividades no respectivo polo, além de representar a Instituição na condução e gestão 

administrativa do polo de apoio presencial.  

- Tutor presencial – compõe o sistema tutorial da Unit. É responsável pela apresentação da 

Metodologia da Educação a Distância UNIT;  Auxilia no suporte para questões metodológicas de uso 

do AVA.  Eles participam de Capacitação Inicial na Ambientação em EAD e Formação Continuada, 

conduzido pela Supervisão de Tutoria da Unit EAD. 

A estrutura física necessária para funcionamento do polo presencial Unit é formada por: 

Recepção e secretaria; Sala de Coordenação; Salas de Aulas com capacidade de receber, no mínimo, 

o número total de alunos matriculados nas turmas; Laboratório de informática equipado, com acesso 

à internet; Biblioteca com espaço para consulta ao acervo disponível, o qual abrange o portfólio de 

cursos da Unit. Além do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual  estão disponibilizados 

todos os conteúdos e atividades a serem desenvolvidas ao longo da realização do componente 

curricular e os recursos de interação entre estudantes de diferentes polos de Apoio Presencial, 

professor e professor tutor. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) disponibilizado para os estudantes é um 

software multimidiático utilizado para o relacionamento digital, entre os diversos agentes, que 

participam do processo ensino e aprendizagem e que contém documentos institucionais, conteúdos 

em diferentes formatos, atividades, textos complementares e suplementares, informações sobre o 

processo, estatísticas relevantes, trocas de informações entre técnicos, alunos e professores 

envolvidos e coordenadores de cursos.  

Os principais processos de comunicação e a interação pedagógica na dinâmica das disciplinas 

oferecidas acontecem por meio do AVA. Nesse espaço, as relações são mediadas pelo professor, e 

midiatizadas em sua essência. A Internet, para a Unit, se constitui como principal estratégia 
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tecnológica de promoção da interação, comunicação e interatividade, pois sustenta a utilização do 

AVA. A utilização das tecnologias de informação e comunicação como componentes mediadores da 

aprendizagem se efetivam através de componentes didáticos, que requerem mecanismos de 

comunicação multi e bidirecional, através de diálogos permanentes, redes de apoio tutorial e uso 

contínuo de meios de comunicação síncronos, assíncronos e mistos. 

O AVA proporciona acesso aos alunos e aos agentes do Sistema Tutorial, os quais, por meio 

das diferentes interações socioeducativas efetivam a Comunidade Virtual de Aprendizagem Unit. O 

AVA da Unit oferece como características ergonômicas, a boa usabilidade, sua interface amigável e 

a navegação intuitiva. Nele, são disponibilizadas informações, recursos de interação, conteúdos 

adicionais em formato digital, ferramentas gerenciais que dinamizam o processo de ensino-

aprendizagem virtual, bem como oportuniza, através de suas ferramentas, a gestão pedagógica.  

Cada usuário no AVA apresenta um perfil específico, como Coordenador de Curso, Professor, 

Tutor e Aluno. De acordo com as suas funções no processo de ensino-aprendizagem, esses perfis são 

direcionados para acesso às ferramentas e informações disponíveis.  

Os principais recursos disponíveis no AVA, sob o ponto de vista dos estudantes, estão 

descritos a seguir: 

A) Novidades: é a primeira ferramenta que os alunos e professores visualizam. Nesse espaço, 

são publicados os principais avisos referentes à turma; publicações tanto pedagógicas 

(professores) quanto acadêmicas e administrativas (Coordenador do Curso). 

B) Calendário: contém informações fundamentais para o processo, como as datas de entrega 

das atividades, a proposta de organização dos estudos das unidades, as datas de avaliação 

presencial, entre outras. 

C) Visão Geral: apresenta o plano da disciplina contendo as informações como conteúdos, 

unidades, carga horária, referências, sistema de avaliação e critérios de avaliação. 

D) Para Iniciar: Espaço destinado para as principais orientações sobre o semestre e a 

disciplina. Nele são disponibilizados o Roteiro de Estudos, o vídeo da Fala da coordenação 

com explicações do semestre, o vídeo da Apresentação da disciplina com os objetivos e 

apresentação do docente e documentos explicando a sistemática de avaliação e a Produção 

de Aprendizagem Significativa.   
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E) Temas / Atividades: cada disciplina está dividida em temas, conforme seu conteúdo e carga 

horária. Cada tema prevê atividades que orientam o estudo dos alunos e visa a promover a 

aprendizagem colaborativa, a socialização de conhecimentos, a interação entre os 

diferentes componentes da turma, entre outros. Em cada tema são disponibilizados vídeos 

de curta duração, os quais são utilizados de forma integrada aos outros materiais da 

disciplina. A aula, o livro, podcasts, objetos de aprendizagens, fórum com foco no estudo 

colaborativo, o qual permite que os alunos apresentem suas atividades aos colegas e 

participem de debates propostos pelo professor.  Todos os colegas e professor da turma 

podem visualizar as publicações uns dos outros, bem como realizar comentários. Também 

conta com atividade e Avaliações de Autoaprendizagem (AA), de envio obrigatório pelos 

alunos. As AA são acessadas e realizadas em cada tema, uma vez enviadas, ficam 

arquivadas com a finalidade de possibilitar ao aluno acompanhar individualmente o seu 

desempenho nas atividades, verificar as sugestões de melhorias e as necessidades de 

ajustes, bem como o resultado das suas avaliações a distância. 

F) Pasta do professor – espaço de disponibilização de materiais pelos professores para os 

estudantes. 

G) Tema transversal – contem vídeos sobre o tema transversal do semestre.  

H) Para Finalizar: contem uma mensagem de finalização da disciplina com disponibilização 

de questionários de  avaliação da disciplina para serem realizados pelos alunos ao final de 

cada disciplina.  

J) Lista de classe: nessa ferramenta é possível visualizar os dados de todos os participantes da 

turma: professor, alunos e tutores.  

I) Fale com a Coordenação: ferramenta cuja finalidade é a interação direta do aluno com o 

coordenador do curso, para sanar suas dúvidas e realizar sugestões. Essa ferramenta faz 

parte da Sala da coordenação que é um ambiente com informações sobre o curso.  

A seguir apresentaremos a descrição dos componentes, serviços e recursos didáticos 

oferecidos nos cursos de graduação a distância: 

•  Aulas Inaugurais: nas aulas inaugurais são realizadas a apresentação da Instituição e da 

proposta do Curso; apresentação da metodologia de educação a distância (metodologia e 

sistemas de comunicação). 
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•  Ambientação em EAD: apresenta ao aluno a Metodologia Unit EAD, auxilia na 

compreensão da metodologia do ensino a distância, promove a motivação para o estudo e 

facilita a integração dos alunos calouros ao AVA. É um programa de integração e visa 

facilitar a adaptação e aproveitamento de todo o potencial da metodologia Unit EAD. 

•    Livro didático: apresentação do conteúdo a ser trabalhado, elaborado por professor 

conteudista, com aplicação de design instrucional voltado para o perfil da clientela 

selecionada. Contempla os conteúdos abordados nas disciplinas e são entregue nos 

formatos impresso e digital. 

•   Guia do Estudante: guia de orientação para a aprendizagem a distância. Orientação e 

técnicas de auto estudo. Informações acadêmicas e administrativas. Entregue nos formatos 

impresso e digital. 

•  Videoaula: realizadas pelo professor, em tempo assíncrono, durante o período de oferta 

disciplina. Sendo gravadas, permitem aos alunos o acesso assíncrono. Apresentação do 

conteúdo em linguagem audiovisual e também postada no AVA. É utilizado como 

instrumento de entrega dos conteúdos curriculares ou extra-curriculares. 

    Objetos de Aprendizagem: produção requerida nas disciplinas para apresentar os 

conteúdos em uma situação de exemplos práticos, a exemplo de: 

situações/procedimentos/relatos/processos/simulações/jogos educacionais e outros. 

•  Cartas/Mailing eletrônico: mensagens de manutenção do programa, remetidas aos alunos 

nas diversas etapas do curso, informando sobre o andamento da disciplina, propiciando 

motivação para a permanência nas atividades, outrossim tem a finalidade de apresentar 

lembretes sobre a agenda da disciplina. O contato é efetuado via AVA. 

• Avaliação de autoaprendizagem: avaliação online realizada no AVA. 

• Pesquisa de satisfação: questionário aplicado ao final de cada disciplina, para aferir junto 

aos participantes a qualidade dos instrumentos utilizados e o desempenho dos profissionais 

envolvidos.  

Os conteúdos trabalhados nos componentes curriculares do curso são criteriosamente 

escolhidos em sinergia com os objetivos de aprendizagem e levam em consideração os aspectos 

elencados por Pilleti (2004) como fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem: 

 A Validade dos conteúdos para que sejam representativos e atualizados.  
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 A Significação dos conteúdos para que desperte o interesse do estudante e esteja 

relacionado às suas experiências. 

 A Flexibilidade dos conteúdos para que possibilite adaptações e renovações. 

 Utilidade dos conteúdos para que possam ser aplicados no cotidiano social e/ou 

profissional. 

 A Possibilidade de Elaboração Pessoal dos conteúdos para que sejam apropriados e 

transformados de acordo com as suas vivências. 

 O Realismo para que considere as limitações de tempo e recursos disponíveis no 

desenvolvimento dos processos.  

Em suma, a metodologia de Educação a Distância é resultante da pesquisa e do 

desenvolvimento realizados pela Unit. Oferece flexibilidade aos estudantes para definir o ritmo e os 

horários de estudo; produção e entrega de livros didáticos exclusivos por disciplina; produção de 

vídeo aulas; acesso permanente ao acervo bibliográfico; acompanhamento diário por professores 

especialistas, mestres e doutores os quais integram o quadro regular de docentes da Unit; sistema de 

atendimento aos alunos com suporte das 08h00min às 22h00; participação nos programas de bolsas, 

benefícios, projetos de pesquisa e intercâmbios nacionais e internacionais da universidade, em 

equivalência aos alunos do ensino presencial da instituição; além da realização de etapas de avaliação 

presencial com controle de identificação e de sigilo para aplicação de provas. 

 

7.3.1 Agentes Educativos: O Protagonismo Docente e a Mediação do Tutor Presencial 

A presença das  TIC na EAD tornou essa modalidade de ensino mais complexa e flexível, 

proporcionando mais oportunidades de interações entre as pessoas e destas com as informações 

disponibilizadas, ampliando o acesso a informações continuamente atualizadas, favorecendo a 

mediação pedagógica em processos síncronos ou assíncronos, e criando espaços para a representação 

do pensamento e a produção de conhecimento (ALMEIDA, 2009). Por isso pensar na oferta de um 

curso na modalidade EAD implica montar uma equipe com pessoas da área técnica e pedagógica que 

saibam trabalhar juntas e que permitam contribuições significativas no desenho do curso. No caso da 

UNIT o docente e o tutor presencial são peças fundamentais para a mediação pedagógica que é 

considerada como fundamental para que ocorra uma aprendizagem significativa.  
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Vejamos elencar os principais agentes Educativos do curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas EAD: 

Docente - o Corpo Docente do Curso de Pedagogia EAD é constituído por professores com 

titulação de doutor, mestre e especialista, conforme discriminação em anexo, dotados de experiência 

e conhecimento na área da disciplina que lecionam. 

A escolha dos professores, para atuarem na Diretoria de Educação a Distância leva em 

consideração a formação acadêmica e a titulação, como também o aproveitamento das experiências 

profissionais no exercício de cargos ou funções relativas ao universo do campo de trabalho que o 

curso está inserido, valorizando os saberes práticos, teóricos e especializados que contribuem de 

forma significativa para a formação do perfil desejado do egresso do curso. Assim, os docentes atuam 

vinculados às disciplinas dos cursos onde estão alocados, desde a sua concepção e construção até o 

fechamento das mesmas. Vale destacar ainda que, durante o tempo em que a disciplina está no ar, o 

docente exerce também a função de tutor à distância. 

Antes de executar suas atividades, o docente passa por capacitação onde são abordadas as 

seguintes temáticas: metodologias de trabalho, atuação docente, planejamento pedagógico, ambiente 

virtual de aprendizagem, elaboração de conteúdo e instrumento de avaliação. Todos com ênfase para 

a metodologia da modalidade à distância. 

A primeira etapa de organização do trabalho do professor está relacionada à produção do 

Plano de Disciplina, o qual traz informações que direcionam todas as atividades realizadas desde o 

início até a finalização da oferta. Através do Plano de Disciplina, que consta de: ementa, perfil do 

aluno, conteúdos, competências e bibliografias, o professor tem um embasamento para a construção 

do material impresso e web. 

A segunda etapa do trabalho realizado pelo professor do curso corresponde à elaboração-

construção de atividades que servem de instrumentos, cuja estrutura é pré-estabelecida pela 

Assessoria de Planejamento Pedagógico, a fim de potencializar a interação entre os alunos e o 

processo de ensino-aprendizagem. Dentre as atividades estão a Produção de Aprendizagem 

Significativa - PAS, o fórum, a realização de chats, a gravação de podcasts, a elaboração de questões 

de prova para alimentação do Sistema de Gerenciamento de Provas – SGP, a gravação de videoaulas 

e outros objetos de aprendizagem importantes para o desenvolvimento acadêmico do estudante. Essas 

atividades são disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
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A terceira etapa de atividades do professor diz respeito ao momento em que a disciplina é 

ministrada e o acompanhamento no Ambiente Virtual de Aprendizagem. O professor, nesse contexto, 

atua como protagonista uma vez que executa o que foi elaborado no momento de concepção da 

disciplina. Através do AVA o professor dialoga com o aluno de forma a encurtar distâncias 

utilizando-se de recursos que trazem a aplicação dos conteúdos estudados. 

O professor da DED pode trabalhar no regime integral ou parcial, no qual além de realizar 

atividades da disciplina, dão atendimento ao aluno de forma a distância, esclarecendo dúvidas, 

orientando ou estimulando a participação em eventos de extensão e pesquisa do curso. 

Após o encerramento da disciplina, o professor continua desenvolvendo suas atividades, 

especialmente no tocante a correção das provas subjetivas e registro das notas. 

Tutor Presencial – Na DED/UNIT o Tutor atua no Polo de Apoio Presencial junto aos alunos 

promovendo intervenção pedagógica. Essa mediação pedagógica é compreendida, portanto, como o 

processo resultante do planejamento executado pelo tutor, de forma a contribuir para a construção de 

conhecimento dos alunos. 

Niskier (1999) traz algumas ações pertinentes ao papel do tutor, dentre as quais destacamos 

as que se adequam ao modelo da Unit EAD, quais sejam: 

• Comentar os trabalhos realizados pelos alunos.  

• Ajudá-los a compreender os materiais do curso através das discussões e explicações. 

• Responder às questões sobre a instituição.  

• Ajudar os alunos a planejarem seus trabalhos. 

• Supervisionar trabalhos práticos e projetos. 

• Fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais dos cursos e as dificuldades dos 

estudantes.  

• Servir de intermediário entre a instituição e os alunos. 

Para Cechinel (2000), o tutor deve compreender a função de ser “facilitador e mediador da 

aprendizagem, motivador, orientador e avaliador”, visto que o tutor é a primeira pessoa a quem o 

estudante normalmente recorre quando encontra algum tipo de problema. Este perfil de atuação do 

tutor é reforçado por Sá (1998), ao explicitar duas funções importantes do tutor em EaD: 

• A informativa, provocada pelo esclarecimento das dúvidas levantadas pelos alunos. 
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• A orientadora, que se expressa ajudando nas dificuldades e na promoção do estudo e 

aprendizagem autônoma. 

A partir dos referenciais teóricos expostos, categorizamos as seguintes dimensões de 

mediação do tutor, no modelo de EAD da Universidade Tiradentes: 

• Mediação acadêmica: exercendo o papel de ligação com a instituição.  

• Mediação motivacional: estabelecendo uma relação de empatia com os alunos, 

permanecendo sensível às suas necessidades e criando vínculos que despertem no aluno o 

sentimento de pertencimento à instituição.  

• Mediação tecnológica: é ainda função do tutor orientar os alunos quanto ao uso das 

ferramentas tecnológicas, especialmente o AVA. 

Para tanto, o professor tutor possui atribuições de grande relevância nos momentos presenciais 

dos cursos de graduação EAD: 

 Aula Inaugural: ocorre no início de cada semestre letivo e destina-se à apresentação da 

equipe e da metodologia. Neste momento o tutor também se apresenta à turma e explica 

sua função. 

 Encontro Presencial: ocorre com a presença do tutor presencial que acompanha os alunos 

nas transmissões das aulas via satélite. A frequência dos alunos no encontro é obrigatória, 

visto que são nesses momentos em que também são desenvolvidas as atividades de 

aprendizagem que são elaboradas pelos professores das disciplinas. 

 o Plantões de Tutoria Presencial: Estes momentos são destinados para que os alunos o 

procurem o tutor para dirimir dúvidas, ampliar a discussão dos conteúdos das disciplinas 

e possibilitar mais uma oportunidade de interação com o mesmo. Para tanto, devem ser 

comunicados no polo os dias e horários em que o tutor estará de plantão para cada turma; 

 Avaliação: seguindo orientação do Ministério da Educação (MEC), as provas devem 

ocorrer na forma presencial. São aplicadas pelo professor tutor, sendo uma avaliação por 

disciplina, de forma individual e sem consulta. 

 Estágio Supervisionado: o tutor é responsável por dois momentos deste processo. O 

primeiro, diz respeito, a visita técnica realizada pelo tutor ao espaço de atuação do 

discente para acompanhamento e avaliação das instalações da parte concedente do 

estágio, averiguando se está adequada à formação cultural e profissional do aluno. É 
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investigado se o campo de estágio oferece instalações seguras, compatíveis e que 

proporciona a aprendizagem social, profissional e cultural do aluno. A segunda se refere 

à supervisão do estágio, momento em que o tutor supervisiona e avalia a atuação do 

discente no campo. Nesta supervisão aspectos como assiduidade, pontualidade, domínio 

de conteúdo, metodologias e avaliação adotados nas aulas são avaliados pelo tutor, no 

papel de supervisão de campo. 

Além disso, o tutor tem como atribuição o acompanhamento nos momentos presenciais 

obrigatórios, tais como: avaliações, aulas práticas em laboratórios  e orientam os estudantes quanto à 

utilização do laboratório de informática, com acesso à internet, semanalmente, como fonte de 

pesquisa e estudo, bem como das bibliotecas virtual e física, disponíveis respectivamente no Sistema 

Magister e nos polos, que ajudam na pesquisa dos conteúdos das disciplinas. Eles também fomentam 

a utilização do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) pelos estudantes, para interagirem com os 

docentes e a coordenação do curso, uma vez que estas atividades complementam-se entre si e 

integram a aprendizagem do aluno.   

É importante destacar a busca constante de uma relação de parceria e colaboração entre os 

professores responsáveis pelas disciplinas e os tutores. Esta interlocução é fundamental para o 

desenvolvimento das atividades que devem ocorrer nos polos de apoio presencial. A atuação desses 

dois profissionais, professor e tutor não acontece isoladamente, pois se dá em conjunto com uma 

equipe que trabalha em função dos alunos. É o chamado Sistema Tutorial da Unit EAD. Fazem parte 

dessa equipe: o coordenador do curso, o professor, o gestor do polo, o tutor presencial, além de 

assessores técnicos e acadêmicos. 

Para atuar como tutor na DED, desempenhando as atividades supraditas, os candidatos passam 

por um processo de seleção, divulgado previamente no site institucional da UNIT. Para serem 

aprovados devem atender aos seguintes requisitos: graduação na área do curso, especialização, residir 

no município do Polo de Apoio Presencial, ter experiência em docência. Todos os aprovados na 

seleção, antes do início das atividades, são capacitados em relação ao modelo UNIT EAD, 

metodologia a distância e o papel da tutoria na Educação a Distância.  

O processo formativo do corpo de tutores da Unit EAD é contínuo e dinâmico, ocorrendo 

essencialmente em quatro dimensões: 
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1. Formação inicial (através de transmissão via satélite) – é a primeira capacitação que o 

tutor recebe ao ingressar na instituição, fornece as informações principais para que ele 

conheça nosso modelo de EAD e possa iniciar os trabalhos. 

2. Formação continuada (através de transmissão via satélite) – sempre que necessário, são 

marcados outros momentos para o diálogo com os tutores, seja para reforçar as 

informações passadas anteriormente, seja para fornecer novas. 

3. Formação continuada (Orientações Semanais de Tutoria) – são momentos formativos 

entre o professor da disciplina em oferta e os professores tutores que estarão atuando nos 

polos. São discutidas questões acerca das atividades (PAS) e leituras propostas pelos 

professores, andamento das aulas via satélite e avaliações. 

4. Formação continuada (via SALA DO TUTOR/ AVA): neste espaço virtual o professor 

tutor encontra todos os documentos, manuais, tutoriais e vídeos com as informações 

necessárias para seu trabalho diário. Além disso, encontra na SALA DO TUTOR os 

calendários de todos os cursos e materiais formativos, com textos e fóruns para discussões 

sobre temas ligados a sua atuação. 

Todo este processo tem por meta a mediação da aprendizagem, fazendo os links entre 

estudante–professor, estudante–estudante e, estudante–AVA. Espera-se ainda que o tutor, além de 

possuir domínio da política educativa da instituição, possua conhecimento atualizado das disciplinas 

sob sua responsabilidade. Estas habilidades devem estar aliadas à necessidade de dinamismo, visão 

crítica e global, capacidade para estimular o aluno à busca de conhecimento e familiaridade com as 

tecnologias de informação e comunicação. 

 

7.3.2 Estratégias de Dinamização da Aprendizagem 

Na educação a distância nada é mais significativo que trabalhar com problemas reais, adotar 

posições variadas de interpretação, estimular vivências que tragam a realidade para o debate, articular 

os conhecimentos procedimental, atitudinal e formativo para representar os conhecimentos. É na 

perspectiva de desenvolver habilidades através de estratégias que permitam projetar, analisar, 

sintetizar, mobilizar experiências e informações, que contribuam com a formação do egresso, que o 

DED propõe as seguintes estratégias de aprendizagem: 
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Produção de Aprendizagem Significativa (PAS) – É uma estratégia didática, composta por 

um conjunto de ações relacionadas com situações da vida e/ou profissional, que possibilita a 

consolidação dos objetivos de aprendizagem, contribuindo para a circulação e troca de saberes entre 

os envolvidos. Esta atividade é desenvolvida pelos estudantes, de forma processual e contínua, ao 

longo da disciplina, sob a assistência e orientação do professor, visando à construção do 

conhecimento, isto é, a produção intelectual do aluno. Ele tem como objetivos principais auxiliar, de 

forma colaborativa, cooperativa, contextualizada e interdisciplinar, na consolidação, significação, 

aplicação e socialização dos conhecimentos adquiridos e promover o desenvolvimento de 

competências (saberes, habilidades e valores). Desse modo, representa uma oportunidade de 

avaliação processual, tanto de aspectos quantitativos, quanto qualitativos, como o envolvimento dos 

estudantes na atividade, a criatividade, a concentração, a interação entre os componentes do grupo, a 

mobilização de conhecimentos de outras disciplinas, entre outros. 

A Produção de Aprendizagem Significativa pode ser dividida em até 03 (três) etapas, sendo a 

apresentação uma das etapas obrigatórias dessa atividade. Esse instrumento exigi uma reflexão 

pessoal do estudante sobre o desenvolvimento da atividade proposta. O produto final da PAS deve 

ser postado no Ambiente Virtual da disciplina até o dia da prova presencial para ser corrigida pelo 

professor por meio de rubrica disponibilizada da disciplina. Esta atividade tem caráter obrigatório 

pelo fato de compor o processo avaliativo de cada uma das disciplinas que integram o Curso, valendo 

10 pontos com peso 2 na média. 

 

MECANISMO DE INTERAÇÃO 

Os cursos contemplam a mediação pedagógica por meio de mecanismos de interação, a saber: 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

• FÓRUNS: o Fórum é uma ferramenta de discussão que serve para proporcionar a interação 

entre alunos, professores tutores e professores sobre os conteúdos pro- postos nos 

componentes curriculares da disciplina, com o objetivo de revisar estes conteúdos, 

dirimindo dúvidas, que tenham surgido durante seus estudos individuais, ou após 

realização das tutorias e/ou aulas transmitidas via-satélite. Para definição dos temas de 

debates/discussões, o professor faz um planejamento no qual constam questionamentos ou 
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afirmativas motivadoras para as discussões entre alunos, professores tutores e professores, 

que devem ocorrer a cada semana do período letivo da disciplina. 

• CHAT: o Chat é uma ferramenta que permite a troca de informações através de mensagens 

escritas, síncrona, e com propósito comunicativo notadamente educacional. Sua 

apresentação na plataforma se da através de salas de “bate-papo” divididas por temáticas, 

agendadas e divulgadas previamente, viabilizando a troca de informações sobre os 

conteúdos pedagógicos. 

• ENVIAR MENSAGEM: o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) possibilita a todos 

os seus usuários a opção de trocar mensagens entre si, mesmo que eles não possuam o 

mesmo perfil, ou seja, alunos, professores tutores e professores conseguem se comunicar 

através dessa ferramenta de e-mail interno, sendo possível um acompanhamento de todas 

as interações realizadas. 

• ROTEIRO DE ESTUDOS: o Roteiro de Estudos é uma ferramenta que possibilita ao 

docente cadastrar as atividades de estudo, por tema, que deverão ser executadas pelo aluno, 

a fim de que o mesmo tenha um melhor aproveitamento da disciplina. Esse recurso ajuda 

o aluno a organizar suas atividades de estudo e consequente- mente ter um bom êxito na 

aprendizagem da disciplina. 

• AGENDA: a agenda é um recurso do Ambiente Virtual de Aprendizagem que possibilita 

ao aluno ter conhecimento das datas mais importantes que envolvem as disciplinas de seu 

curso. Nesse mecanismo são contemplados dados sobre a 2ª chamada, o cronograma da 

disciplina, o chat, o encontro presencial (Aula Via Satélite), o encontro presencial 

(Tutoria), o fórum de discussão, a prova presencial e o resultado da disciplina. 

• SALA DA COORDENAÇÃO: a sala da Coordenação é um espaço interativo no AVA, que 

objetiva promover interação coordenação/aluno. Nesta interface, os estudantes têm acesso 

um Mural de Avisos, denominado “Fique por Dentro”, FAQ e também poderá esclarecer 

dúvidas com o coordenador do curso, por meio de mensagens, postadas na ferramenta “Fale 

com a Coordenação”, além de participar de chats. 

• FALE COM O PROFESSOR: é  um espaço no AVA que os alunos podem utilizar para 

cadastrar suas dúvidas de conteúdo. As dúvidas cadastradas são respondidas pelo professor 
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da disciplina em até 2 dias úteis. Através deste espaço é possível acompanhar todas as 

dúvidas enviadas e cadastrar novas dúvidas. 

• FALE COM O SUPORTE TÉCNICO: é uma ferramenta que os alunos podem utilizar para 

cadastrar suas dúvidas técnicas, relativas à utilização das ferramentas Magister e AVA e 

suas funcionalidades. Através dela é possível acompanhar todas as dúvidas enviadas e 

cadastrar novas dúvidas. 

 

7.4  Integração Ensino/ Pesquisa/ Extensão 

O Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD da Universidade Tiradentes entende 

que à articulação entre ensino, pesquisa e extensão são princípios básicos para a formação 

profissional. Nessa direção, incentiva o corpo docente a desenvolver práticas pedagógicas 

interdisciplinares e extraclasses, que não se restrinjam ao âmbito da sala de aula e a exposições 

teóricas.  

Partindo do pressuposto de que o processo de ensino-pesquisa-extensão é indissociável, torna-

se imprescindível a adoção desses três elementos em todas as atividades desenvolvidas pelos docentes 

e discentes da Instituição em suas atividades acadêmicas previstas nas disciplinas integrantes do 

currículo do Curso de Pedagogia EAD.  

A integração dos princípios articuladores das funções universitárias ocorre por meio do 

desenvolvimento do componente curricular práticas interdisciplinares I, II e III que parte do eixo das 

disciplinas universais, bem como ao longo do curso. 

A formação diversificada do profissional da Educação garante a articulação de 

ensino/pesquisa/extensão nas três grandes áreas do conhecimento (ciências exatas, ciências 

biológicas e ciências humanas), produzindo conhecimentos e participando do desenvolvimento sócio-

regional.  

De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) a pesquisa deve acontecer no 

cotidiano, considerando o conjunto de atividades acadêmicas orientadas para o desenvolvimento e 

manutenção do espírito de pesquisa, cuja articulação com o ensino e extensão acontece a partir de 

núcleos de pesquisa, que são similares aos núcleos geradores de extensão.  

Objetivando incentivar a iniciação científica a instituição oferece regularmente bolsas de 

iniciação científica, como parte do processo participativo do aluno nas atividades regulares de ensino 
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e pesquisa. Nessa perspectiva, foi implantado o Programa de Bolsas de Iniciação Científica da 

Universidade Tiradentes - PROBIC-Unit, do qual participam professores e alunos da instituição.  

Além desse programa, a instituição conta ainda com bolsas do Programa de Bolsa de Iniciação 

Científica – PIBIC, e Programa de Bolsa de Iniciação Científica Júnior – PIBICJr, do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 

Com a finalidade de colocar o discente em contato com a realidade da profissão o Curso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD juntamente com a Universidade Tiradentes promove 

várias atividades de extensão, como: Jornada Pedagógica, Semana Acadêmica dos cursos e Semana 

de Extensão, Semana de Pesquisa, todos realizados anualmente.  

A participação do curso tem a finalidade de integrar o corpo docente, discente e a população 

realizando ações que permitem desenvolver na prática os conhecimentos adquiridos na Academia.  

 

7.5  Programas / Projetos/ Atividades de iniciação científica 

Objetivando incentivar a iniciação científica a instituição oferece regularmente bolsas de 

iniciação científica, como parte do processo participativo do aluno nas atividades regulares de ensino 

e pesquisa. Nessa perspectiva, foi implantado o Programa de Bolsas de Iniciação Científica da 

Universidade Tiradentes - PROBIC-Unit, do qual participam professores e estudantes da instituição 

As bolsas de iniciação científica foram implantadas inicialmente através de um programa 

mantido com recursos próprios e organizado através de critérios e normas que se pautaram pela 

transparência e acuidade, através de Editais amplamente divulgados na Instituição. 

Além desse programa a Universidade Tiradentes conta ainda com bolsas do Programa de 

Bolsa de Iniciação Científica - PIBIC e Programa de Bolsa de Iniciação Científica Júnior - PIBICJr 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq. 

O Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) oferece oportunidade ao aluno de ingressar na 

pesquisa se engajando em projetos de pesquisas dos professores e pesquisadores do ITP como 

estagiários ou bolsistas remunerados ou não. 

A título de aprofundamento da atividade de pesquisa, a Universidade Tiradentes oferece ainda 

os cursos de mestrado em Saúde e Ambiente e em Engenharia de Processos, mestrado em 

Biotecnologia, mestrado em Educação, doutorado em Biotecnologia Industrial e doutorado em 
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Engenharia de Processos aprovados pela CAPES, possibilitando a oportunidade de especialização e 

aprofundamento dos estudos para os egressos do Curso de Pedagogia. 

 

7.6  Interação Teoria e Prática 

7.6.1 Princípios e Orientações quanto as Práticas Pedagógicas 

As ações de ensino (em diversas modalidades e níveis), de pesquisa (em suas diversas 

instâncias institucionais) e de extensão, estão direcionadas ao atendimento de concepções definidas 

na missão institucional e princípios gerais do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e contribuem 

para a operacionalização de tais elementos, constituindo referencial didático-pedagógico para Curso 

de Pedagogia da Educação a Distância. 

Nessa direção, as práticas didáticas privilegiam o aprimoramento e aplicação de habilidades 

e competências claramente identificadas, caracterizada pelo exercício de ações que possibilitam e 

estimulam a aplicação dos saberes, conhecimentos, conteúdos e técnicas para intervenção na 

realidade profissional e social, na resolução de problemas e nos encaminhamentos criativos 

demandados por fatores específicos, tais como: 

•   Tomada de decisão. 

•   Enfrentamento e resolução de problemas. 

•   Pensamento crítico e criativo. 

•   Domínio de linguagem. 

•   Construção de argumentações técnicas. 

•   Autonomia nas ações e intervenções. 

•   Trabalho em equipe. 

•   Contextualização de entendimentos e encaminhamentos. 

A aquisição de competências e conhecimentos fundamentados em conteúdos consagrados é 

essencial para o entendimento conceitual da área de conhecimento ou atuação, cuja efetivação ocorre 

por meio das seguintes premissas, que se encontram explicitada no Projeto Pedagógico Institucional: 

Interdisciplinaridade; Transversalidade; Promoção de Eventos; Orientação para a Apreensão de 

Metodologias; Utilização de Práticas Ativas/Ênfase na Aprendizagem; Utilização de Recursos 

Tecnológicos Atuais; Concepção do Erro como Etapa do Processo; Respeito às características 

Individuais. 
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Considerando os preceitos acima mencionados, o Curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas da Educação a Distância por meio de um conjunto de conhecimentos e saberes articulados 

nas unidades de aprendizagem, objetiva a formação de um profissional apto a atuar como agente 

crítico e transformador.  

Neste contexto é de suma importância a oferta das disciplinas Projeto Integrador I, e II. A 

finalidade das mesmas é possibilitar, aos alunos em formação, a construção e consolidação de 

conhecimentos e experiências, essenciais à atuação do profissional. Nesta perspectiva, as disciplinas 

Projeto Integrador I e II são desenvolvidas ao longo do curso, prevendo a reflexão dos discentes em 

atividades que permitem associar e refletir a teoria e a prática. 

As disciplinas de Projeto Integrador I e II têm como finalidade promover a articulação das 

diferentes áreas do saber, numa perspectiva interdisciplinar, possuindo tempo e espaço curricular 

específicos, acontecendo no 4º e 5º períodos do curso, envolvendo procedimentos de observação e 

reflexão de questões relativas ao cotidiano profissional.  

As disciplinas de Projeto Integrador I e II, contribuem para a formação da identidade do 

profissional crítico e reflexivo, e são implementadas de forma articulada com as demais disciplinas 

do currículo, que consentirão a verificação da aprendizagem do aluno ao longo do semestre e, ao 

mesmo tempo, a avaliação, por parte do professor dos saberes, fazeres e atitudes desenvolvidas pelos 

alunos, bem como permitirão sua auto avaliação diante do processo ensino-aprendizagem. 

  

7.6.2 Interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade busca estabelecer um diálogo constante das unidades programáticas 

de um mesmo ou de diferentes campos do saber, cujas práticas possibilitam a diminuição da 

fragmentação dos conhecimentos e saberes, em prol de um conhecimento relacional e aplicado. 

Sua prática exige a troca e sistematização de ideias, a integração de diferentes componentes 

curriculares para a construção do conhecimento, em um processo de indagação e busca permanente; 

logo, no processo de formação do profissional de tecnologia, a interdisciplinaridade representa 

categoria central, considerando a possibilidade de compartilhamento de conhecimentos e saberes que 

subsidiem na compreensão das relações sociais e culturais e que possibilitem a superação de ideias já 

concebidas.  
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A formação diversificada do profissional de Análise e Desenvolvimento de Sistemas garante 

a articulação de ensino/pesquisa/extensão nas várias áreas do conhecimento, produzindo 

conhecimentos e participando do desenvolvimento sócio regional, levadas a cabo através de 

atividades de extensão, a exemplo da SEMEX (Semana de Extensão), SEMPESQ (Semana de 

Pesquisa), Semana de Informática na Educação (INFOEDUC), Semana das Licenciaturas EAD, entre 

outros. 

Visando a disseminação da área de tecnologia o curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas na modalidade EAD ainda realiza palestras e eventos em parcerias com 

outras Coordenações, tais como: SEMINFO – Semana de Informática em parceria com a 

Coordenação dos Cursos Presenciais de Computação. Além da realização dessas semanas de 

extensão, o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD ainda realiza 

seminários interdisciplinares, enfatizando as áreas de informática e gestão . 
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8. PRÁTICAS PROFISSIONAIS E ESTÁGIO 

8.1  Estágio Extracurricular  

O Estágio Supervisionado Extracurricular, destinado a alunos regularmente matriculados no 

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIT, tem sua base legal na Lei 11.788 de 25 

de setembro de 2008, § 2º do Art. 2º, que define estágio extracurricular como “aquele desenvolvido 

como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória”.  

A caracterização e a definição do estágio requerem obrigatoriamente a existência de um 

contrato entre a Universidade Tiradentes e pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

coparticipantes do Estágio Supervisionado Extracurricular, mediante assinatura de Termo de 

Compromisso celebrado com o educando e com a parte concedente, em que devem estar acordadas 

todas as condições, dentre as quais: matrícula e frequência regular do educando e compatibilidade 

entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso; e 

acompanhamento da instituição e da parte concedente. 

O acompanhamento do referido estágio ocorrerá através da Central de Estágio da Instituição 

– UNIT Carreiras, e a validação como atividade complementar será norteada pelos procedimentos e 

normas previstas na Portaria Institucional que estabelece o Regulamento das Atividades 

Complementares. 

No que se refere a oportunidade de estágio ou emprego, a UNIT Carreiras, espaço dedicado 

aos alunos da graduação, pós-graduação e egressos da Unit com foco na capacitação profissional, no 

gerenciamento e divulgação de oportunidades profissionais e de estágios, na orientação individual ao 

plano de carreira e na interação social por meio das redes sociais. O Serviço é destinado aos alunos e 

egressos da UNIT, de forma gratuita, que desejam colocação ou recolocação no mercado de trabalho, 

bem como empresas parceiras que buscam profissionais para seus quadros. 

Sempre atuando de forma estratégica, o UNIT Carreiras disponibiliza vagas de empregos e 

estágios, por meio de parcerias com renomadas empresas de dentro e fora do Estado, além de oferecer 

diversos serviços visando a capacitação profissional. 

O objetivo do UNIT Carreiras é orientar nossos alunos e egressos quanto ao planejamento da 

carreira e capacitá-los para o desenvolvimento das competências necessárias exigidas pelo mercado 

de trabalho. A UNIT Carreiras aliou-se ao site VAGAS.com, empresa de tecnologia especializada em 

soluções online para gestão de processos de recrutamento e seleção de pessoas e líder no segmento 
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de recrutamento no Brasil, para oferecer vagas de estágio e emprego exclusivas aos alunos e egressos 

da Unit. Além de promover palestras e treinamentos, tendo como público-alvo alunos e egressos da 

UNIT.  

 

8.2 Atividades Práticas Supervisionadas Extraclasse - APESEC 

Em consonância com a legislação, a Unit contemplou através da Portaria Interna nº 013 de 11 

de fevereiro de 2009, as Atividades Práticas Supervisionadas - APS, institucionalizando e 

normatizando-as como trabalho acadêmico ou discente efetivo, que pode e deve ser contabilizado na 

carga horária total do curso.  

Nesse contexto, o conceito de aula consubstancia-se no conceito de atividade acadêmica 

efetiva para além da sala de aula, levando a promoção e desenvolvimento de atividades acadêmicas 

sob a orientação e supervisão docente, em horários e espaços diferentes dos encontros presenciais. 

Dentre as atividades inseridas em todos os componentes curriculares, encontram-se: visitas técnicas 

orientadas, atividades na biblioteca, estudos de caso, seminários, oficinas, aulas práticas de campo ou 

laboratório, trabalhos individuais ou em grupo, pesquisas, dentre outros.  

 As Atividades Práticas Supervisionadas - (APS) são incluídas como componentes do trabalho 

acadêmico efetivo, através de sua inserção nos Planos Integrados de Trabalho pelos professores. Entre 

as atividades desenvolvidas, citam-se: estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, 

elaboração de projetos, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos e seminários, 

dentre outras. Cabe ressaltar que as APS detalhadas nos Planos Integrados de Trabalho das 

disciplinas, são submetidas à apreciação do NDE e Coordenação do Curso, a quem compete o 

acompanhamento de seu desenvolvimento. 

Tais atividades propiciam aos discentes a participação ativa na construção do conhecimento, 

o desenvolvimento da autonomia intelectual e acadêmica e a constante interação entre o conteúdo 

trabalhado e a realidade social, propiciando o desenvolvimento das competências e habilidades 

necessárias para sua atuação profissional.  

A UNIT, objetivando a reflexão do trabalho teórico-metodológico e aprimoramento da práxis 

docente, promove no início de cada período letivo a Jornada de Mobilização Pedagógica, para que os 

docentes desenvolvam e insiram nos seus Planos de Ensino, atividades que propiciem uma excelente 
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formação profissional aos egressos atendendo ao perfil profissional proposto no Projeto Pedagógico 

de Curso.  

 

8.3 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, não se aplica o Trabalho 

de Conclusão de Curso. 
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9. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO  

9.1 Avaliação do Processo Ensino e Aprendizagem  

Consonante aos princípios defendidos no Projeto Pedagógico Institucional e pela prática 

acadêmica, a sistemática de avaliação do processo ensino/aprendizagem concebida pela Universidade 

Tiradentes, no Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD resguarda a 

contextualização da avaliação para estimular o desenvolvimento de habilidades e competências, 

através de técnicas e metodologias de intervenção em situações possíveis de atuação. 

 A avaliação não é utilizada para punir ou premiar o aluno, ela é um instrumento que verifica 

a intensidade ou nível de aprendizagem, permitindo ao docente planejar intervenções pedagógicas 

que possibilitem a superação de dificuldades e dos desvios observados. Neste processo, valoriza-se a 

autonomia, a participação e o desenvolvimento de habilidades e competências focadas em 

possibilidades reais de aprendizado previstas no planejamento das disciplinas e unidades 

programáticas, num processo contínuo.  

A avaliação da aprendizagem vai levar em consideração que o conhecimento é um processo 

e que, para conhecer, é necessário transformar o objeto e a si mesmo. Fala-se em construção do 

conhecimento, no sentido de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que ele se constitui pela 

interação do sujeito com o meio físico e social, com o simbolismo humano e com o mundo das 

relações sociais. 

O objetivo da avaliação está voltado para a construção do conhecimento, a compreensão e o 

desenvolvimento da capacidade do aluno para resolver problemas referentes aos assuntos, fórmulas 

e métodos que lhe foram efetivamente ensinados. 

Segundo o que consta no Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, (que revoga os 

Decretos no 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta o artigo 80 da Lei 9.394 de 20./12./96, 

e o Decreto no 2.561, de 27 de abril de 1998), as avaliações, em cursos a distância, deverão ocorrer: 

no processo de ensino e aprendizagem e por meio de exames presenciais. Acredita-se que tal 

exigência é legítima e visa assegurar o rigor e a segurança necessários à promoção dos alunos. Desta 

forma, cada disciplina irá dispor de um sistema de acompanhamento e avaliação do desempenho do 

aluno em uma perspectiva processual e, adicionalmente, prever, pelo menos, uma avaliação 

presencial. 
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O artigo 4º deste Decreto prevê que a avaliação do desempenho do estudante para fins de 

promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados ocorrerá no processo, 

mediante: I - cumprimento das atividades programadas; e II - realização de exames presenciais. 

 

9.1.1 Sistema de Avaliação da UNIT EAD 

A abordagem pedagógica concebida pela UNIT EAD reconhece a necessidade de promoção 

da contínua e progressiva autonomia do sujeito cognoscente e elege, portanto, a abordagem 

humanística, o sócio-construtivismo e o trabalho cooperativo para a construção do conhecimento, 

como pressupostos pedagógicos. 

Dessa forma, são privilegiadas as estratégias que estimulam o autoconhecimento e o 

autodesenvolvimento dos estudantes, bem como a promoção da interação entre as partes envolvidas, 

de maneira a possibilitar a construção coletiva do conhecimento. 

As avaliações da aprendizagem em cursos de educação a distância têm caráter processual e 

cumulativo e deve considerar o princípio da interdisciplinaridade e as diretrizes legais que 

regulamentam os cursos a distância. 

Nessa perspectiva, o acompanhamento do desempenho do aluno, parte do processo de 

avaliação de aprendizagem, é feito pelos professores responsáveis pelas disciplinas, através de 

atividades obrigatórias, a serem desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem durante toda a 

execução das disciplinas. 

Os instrumentos de avaliação da UNIT EAD buscam promover um processo contínuo e 

formativo de avaliação, para a consolidação de conhecimentos, bem como de habilidades, posturas e 

atitudes, adequadas à formação acadêmica e profissional pretendida. Para tanto, a modalidade de 

educação a distância da Universidade Tiradentes, consonante aos princípios explícitos no Projeto 

Pedagógico Institucional e às especificidades da natureza metodológica,  desenvolve a seguinte 

sistemática de avaliação do processo ensino e aprendizagem e seus instrumentos avaliativos são: 

A - Medida de Eficiência que tem o objetivo de promover a aprendizagem de modo 

processual, possibilitando ao aluno reflexão dos conteúdos estudados e compartilhamento 

da aprendizagem com outros alunos. A Medida de Eficiência é composta de: 

• Produção de Aprendizagem Significativa: instrumento de natureza subjetiva, a ser 

realizado de forma processual e contínua, ao longo da disciplina, sob a assistência e 
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orientação do professor. Desenvolvido em etapas, tem como objetivos principais auxiliar, 

de forma colaborativa, cooperativa, contextualizada e interdisciplinar, na consolidação, 

significação, aplicação e socialização dos conhecimentos adquiridos e promover o 

desenvolvimento de competências (saberes, habilidades e valores). Desse modo, 

representa uma oportunidade de avaliação processual, tanto de aspectos quantitativos, 

quanto qualitativos. 

• Avaliação de Autoaprendizagem: instrumento de natureza objetiva, de seleção 

randômica e de autocorreção pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

desenvolvido em etapas, de acordo com os temas do material didático da disciplina. 

B - Prova Presencial - instrumento composto de questões objetivas e  subjetivas, envolvendo 

operações mentais variadas (compreensão, reconhecimento, identificação, interpretação, 

aplicação, associação, análise, síntese e inferência, entre outras) e mobilizando conteúdos 

dos materiais didáticos da disciplina. Tem o objetivo de consolidar os conhecimentos 

adquiridos. 

 

9.1.2 Aferição do Rendimento Acadêmico 

A UNIT EAD utiliza um sistema de avaliação padronizado para todos os seus cursos de 

licenciatura, bacharelado e de tecnologia. Dentro do referido sistema, a aferição do rendimento 

acadêmico do estudante, em cada um dos componentes curriculares, está assim distribuída: 

 

Disciplinas regulares:  

Instrumentos Avaliativos 
Nota da 

Avaliação 

Peso na 

Média 

Prova Presencial 

(PP) 

Questões Objetivas 

Questões subjetivas 
0,0 a 10,0 7 

Medida de 

Eficiência  

Produção de Aprendizagem 

Significativa (PAS) 
0,0 a 10,0 2 

Avaliação de 

Autoaprendizagem (AA) 
0,0 a 10,0 1 

 

Estas notas fornecem a Média Final da Disciplina dada pela fórmula: 

  MF = (PP x 7) + (PAS x 2) + (AA x 1) / 10 
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É importante salientar os componentes curriculares Laboratório Virtual, Projetos Integradores 

I e II em função das suas especificidades e instrumentos avaliativos, possuem sistemática e 

cronograma de avaliação diferenciado e divulgado no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Em síntese, com relação à aferição do rendimento acadêmico, o aluno da UNIT EAD estará: 

 APROVADO quando:  Obtiver Nota Final da Disciplina igual ou superior a 6 (seis); 

 

 REPROVADO quando: Não obtiver o mínimo de 50% de frequência; Obtiver Nota Final 

da Disciplina menor que 6 (seis).  

Os estudantes que tenham o mínimo de frequência exigida, que é de 50%, e possuam a Média 

Final igual ou superior a 4,0 (quatro) pontos, e inferior a 6,0 (seis) pontos no componente curricular, 

terão direito a fazer a Prova Final, não sendo necessário nenhum tipo de requerimento, visto que o 

Magister alocará, automaticamente, todos os alunos que estiverem nos critérios descritos. 

 

Prova Final 

A Prova Final é a oportunidade de recuperar, dentro do período que a disciplina foi cursada, 

a média obtida pelo estudante. Ela é composta por uma avaliação que abrange todo o conteúdo do 

componente curricular a ser recuperado, que vale de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. Para conseguir a 

aprovação, é necessário atingir no mínimo 6,0 (seis) pontos, resultante da soma aritmética da Média 

Final com a nota obtida na Prova Final, conforme fórmula a seguir: 

Nova Média Final = (Média do Componente Curricular + Prova Final) / 2 

O estudante será considerado: 

 APROVADO quando:  Obtiver Média Final da Disciplina igual ou superior a 6 (seis); 

 REPROVADO quando:  Obtiver Nota Final da Disciplina menor que 6 (seis). 

 

Obs.: os componentes curriculares Laboratório Virtual, Projetos Integradores I e II não 

possuem prova final, devido às especificidades das disciplinas e de seus instrumentos avaliativos. 

 

9.2 Mecanismo de Integralização 
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9.2.1  Recuperação de Disciplina 

O Processo de Recuperação de Disciplinas oferece aos alunos, efetivamente matriculados, a 

oportunidade de recuperar disciplinas cursadas que tenham sido reprovadas. O acompanhamento ao 

discente será realizado por um docente vinculado ao curso de graduação do discente ou não, este 

poderá estar trabalhando com mais de uma disciplina para a orientação durante uma semana. 

Essa semana é denominada semana de revisão de conteúdos prevista em cronograma 

disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

O discente terá ferramentas de estudo e acompanhamento do Processo de Recuperação de 

Disciplinas, estas serão as mesmas que ele já faz uso de uma disciplina regular do seu curso, alguns 

exemplos: chat, fórum, podcast, verificação de aprendizagem, arquivos para downloads, dúvidas de 

conteúdo, sala da Coordenação etc.  

Em relação às aulas transmitidas via satélite, estas estarão à disposição no AVA para que o 

discente possa assisti-las a qualquer momento para ampliar seus estudos durante o período de oferta 

da disciplina no Processo de Recuperação de Disciplinas. 

Qualquer dúvida de conteúdo deverá ser questionada ao docente da disciplina no AVA, 

durante a semana de revisão de conteúdos. As Verificações de Aprendizagem serão realizadas da 

mesma forma que são realizadas na disciplina regular, com acesso pelo AVA e questões de múltipla 

escolha com tempo de cinquenta minutos por tentativa, onde para cada tema proposto na disciplina o 

discente possui duas chances para realizar sua verificação de aprendizagem. Maiores informações 

sobre o Processo de Recuperação de Disciplinas podem ser obtidas nos documentos denominados 

Guia Geral e Regulamento do Processo de Recuperação de Disciplinas. 

Os livros de todas as disciplinas do seu curso estão à disposição na Biblioteca Online para 

consulta durante os estudos da oferta da(s) disciplina(s) do Processo de Recuperação de Disciplina. 

As interações no Fórum de Discussão e Rota da Consolidação da Aprendizagem das 

disciplinas já cursadas pelo discente podem ser novamente observadas para uma revisão, bastando 

para isso o discente acessar as “Disciplinas Cursadas”. 

O processo avaliativo é composto além das verificações de aprendizagem acima descritas 

temos a avaliação a qual denominamos de Prova Presencial, onde esta é aplicada no Polo de Apoio 

Presencial que o discente fez a escolha durante o processo de matricula no Processo de Recuperação 

de Disciplinas. A avaliação poderá ser realizada em duas datas conforme cronograma divulgado no 
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AVA, porém temos um limite máximo de avaliação por data proposta valor esse igual a três 

disciplinas. 

Outro elemento avaliativo é o Produção de Aprendizagem Significativa, o qual é individual e 

a data de entrega está definida no cronograma do Processo de Recuperação de Disciplinas 

disponibilizado no AVA. Para maiores informações podem ser consultados os documentos 

específicos do Processo de Recuperação de Disciplinas: Guia Geral e Regulamento. 

 

9.2.2 Matrícula Acima do Limite de Créditos 

A UNITEAD disponibiliza ainda outro Mecanismo de Integralização Curricular, disponível 

no processo de renovação de matrícula, denominado Matricula Acima do Limite de Créditos. 

Tal mecanismo oferece a oportunidade do estudante se matricular em até 3 disciplinas não 

cursadas, já ofertadas na turma, além das previstas no período atual, utilizando a mesma metodologia 

adotada no curso regular, com a flexibilidade de ser realizada em qualquer polo ou curso, que tenha 

vaga disponível na turma. 

 

 

9.3 Articulação da Autoavaliação do Curso com a autoavaliação Institucional 

Com o objetivo de instaurar um processo sistemático e contínuo de autoconhecimento e 

melhoria do seu desempenho acadêmico a Universidade Tiradentes iniciou em 1998 o Programa de 

Avaliação Institucional Contínua (PAIC), envolvendo toda a comunidade universitária, coordenado 

por uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) cuja composição contempla a participação de 

segmentos representativos da comunidade acadêmica, tais como: docentes, discentes, coordenadores 

de cursos, representantes de áreas, funcionários técnico-administrativo e representante da sociedade. 

A autoavaliação institucional é entendida como um processo de autocrítica da Instituição, 

como política de avaliar-se para garantir a qualidade da ação universitária e para prestar contas à 

sociedade da consonância dessa ação com as demandas científicas e sociais da atualidade.  

A operacionalização da autoavaliação institucional consta da elaboração e aplicação de 

questionários eletrônicos para aferição da eficiência e da efetividade dos procedimentos 

administrativos nas relações da estrutura administrativo organizacional, da função do coordenador, 

do apoio didático pedagógico, da biblioteca, laboratórios, infraestrutura, responsabilidade social, 
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secretaria e condições gerais da instituição com todos os segmentos partícipes. Esta operacionalização 

permite a materialização da identificação das potencialidades e fragilidades, subsidiado pelas 

dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES 

envolvendo todos os segmentos partícipes em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso.  

Dessa forma, a CPA além de acompanhar a autoavaliação institucional, cuida de verificar se 

nos Projetos Pedagógicos dos cursos há contemplação das dimensões do SINEAS e o atendimento 

do instrumento de avaliação de curso. 

Além da aplicação e acompanhamento da coleta de dados da Autoavaliação Institucional, a 

CPA entendeu a relevância da avaliação sistematizada dos cursos, na figura dos discentes, docentes 

e da gestão acadêmica, desse modo foi elaborado pela CPA, instrumento que é aplicado a cada 

semestre letivo, com o objetivo de perceber o curso através do olhar do aluno e do docente, tendo 

como foco a melhoria da qualidade do ensino. Os resultados dessas avaliações são disponibilizados 

no portal Magister a comunidade acadêmica e amplamente divulgados pela instituição.  

Além disso, o Projeto Pedagógico é avaliado a cada semestre letivo por meio de reuniões 

sistemáticas da Coordenação com o Núcleo Docente Estruturante, Colegiado de Curso, corpo 

docente, corpo discente, direção e técnicos dos diversos setores envolvidos. Essa ação objetiva avaliar 

e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso - PPC, identificando fragilidade para que possam ser 

planejadas novas e estratégicas e ações, com vistas ao aprimoramento das atividades acadêmicas, 

necessárias ao atendimento das expectativas da comunidade universitária.  

Aspectos como concepção, objetivos, perfil profissiográfico, currículo, ementas, conteúdos, 

metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, recursos didáticos, laboratórios, infraestrutura física 

e recursos humanos são discutidos por todos que fazem parte da unidade acadêmica, visando alcançar 

os objetivos propostos, e adequando-os ao perfil profissiográfico do egresso. 

Essas ações visam à coerência dos objetivos e princípios preconizados e sua consonância com 

o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes Curriculares Nacionais e as reflexões 

empreendidas com base nos relatórios de avaliação externa, além de formar profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento econômico, social e político do Estado, da Região e do País. 

Dentro desse contexto, o resultado da Avaliação Nominal Docente e da Gestão Acadêmica é 

compartilhado com a Diretoria de Graduação que de posse dos resultados, repassa-os para a 

Coordenação de Curso e Colegiado, e fazem uma análise dos mesmos, visando sanar as deficiências 
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apontadas, em busca da excelência do curso. Nestes instrumentos são observados os seguintes 

indicadores de qualidade do processo de ensino-aprendizagem: 

 Domínio de conteúdo; 

 Prática docente (didática); 

 Cumprimento do conteúdo programático; 

 Relacionamento com os alunos; 

 Elaboração do plano de curso; 

 Pontualidade e assiduidade (sala de aula, reuniões e entrega dos trabalhos 

acadêmicos); 

 Utilização de recursos didáticos e multimídia; 

 Atividades de pesquisa e extensão; 

 Participação em eventos; 

 Atendimento as solicitações do curso; 

 Relacionamento com os discentes. 

O envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção, aprimoramento e 

avaliação do PPC vêm imbuídos do entendimento de que a participação possibilita o aperfeiçoamento 

do mesmo. Nessa direção, cabe ao Colegiado, a partir da dinâmica em que o Projeto Pedagógico é 

vivenciado, acompanhar a sua efetivação e coerência junto ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional e Projeto Pedagógico Institucional, constituindo-se etapa fundamental para o processo 

de aprimoramento. 

A divulgação, socialização e transparência do PPC contribuem para criação de consciência e 

ética profissional no aluno e no professor, levando-os a compreender que fazem parte da Instituição 

e a desenvolverem ações coadunadas ao que preconiza o referido documento.  

 

9.4 ENADE 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é considerado elemento de extrema 

relevância para a avaliação do curso. Nessa direção, a Coordenação, Colegiado e NDE realizam 

análise detalhada dos resultados dos Relatórios do Curso e da Instituição, Questionário 

Socioeconômico, Auto Avaliação Institucional do Curso, identificando fragilidades e 
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potencialidades, com a finalidade de atingir metas previstas no planejamento estratégico institucional, 

bem como, elevar o conceito do mesmo e da instituição junto ao Ministério da Educação.  

Visando conscientizar os alunos da importância da avaliação, a Unit implantou o Projeto 

ENADE que tem como objetivo obter conceito 05 (cinco) em todos os cursos até 2020. O projeto é 

composto de várias atividades de orientação e preparação, nos aspectos acadêmicos e psicológicos. 

Nessa direção, é feita parceria com a Clínica de Psicologia da instituição, fornecendo apoio e 

motivação para a realização do exame.  

Como a Instituição possui a política de autoavaliar-se, é realizada a análise dos resultados para 

identificar seus pontos fortes e fracos e, com base nestas informações, são traçadas as ações de 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Nessa direção, desenvolve ações e estratégias no âmbito do curso, visando esclarecer, orientar 

e preparar o discente para avaliação através de reuniões e visitas em sala de aula, enfatizando a 

importância da avaliação. Além disso, são realizadas reuniões com o corpo docente para discussão 

sobre metodologia de ensino de temas que integram o conteúdo específico por área de conhecimento. 
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10. PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE NO PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

A participação do corpo docente e discente com o Projeto Pedagógico do curso é obtida pela 

reflexão das ações com vistas a uma conduta pedagógica e acadêmica que possibilite a consecução 

dos objetivos nele contidos, bem como da divulgação do PPI, ressaltando a importância dos 

documentos como agentes norteadores das ações da instituição, dos cursos e das atividades 

acadêmicas.  

A participação de todos (docentes e discentes) no processo de construção, execução e 

aprimoramento do PPC vem imbuída da concepção de que a participação possibilita o seu 

aperfeiçoamento e a sua divulgação, socialização e transparência contribuem para criação de 

consciência e ética profissional, do estudante e do professor com vistas a compreensão e 

desenvolvimento de ações coadunadas ao que preconiza o referido documento.  

Nessa direção, as instâncias consultivas e deliberativas como Núcleo Docente Estruturante, 

Colegiado de Curso, Coordenação e Corpo Docente são constantemente envolvidas nas decisões 

acadêmicas. 

Os discentes também são estimulados a participar de monitoria remunerada ou voluntária, 

projetos de pesquisa, projetos de extensão, estágios extracurriculares e eventos acadêmicos. Essas 

ações contribuem para a formação de um profissional com visão crítica, empreendedora, criativa e 

comprometida com a transformação social e com o desenvolvimento regional.  

Os professores do curso participam sistematicamente de reuniões acadêmicas e 

administrativas, nas quais são discutidas e deliberadas questões peculiares à vida universitária, 

objetivando o aprimoramento das atividades. Desses fóruns participam também o diretor de 

graduação, diretora de Pós-graduação e Pesquisa, coordenador de extensão, além da Superintendência 

Acadêmica, Superintendência Administrativa e demais representantes de órgãos que se relacionam 

direta e indiretamente com as atividades acadêmicas, com o objetivo de desenvolver integralmente 

as funções universitárias de ensino/pesquisa/extensão.  

Os professores e estudantes são ainda representados, mediante processo eleitoral, no Conselho 

Superior de Ensino Pesquisa e Extensão - CONSEPE e no Conselho Superior de Administração - 

CONSAD, com a alternância de representantes anualmente. 

10.1 Núcleo Docente Estruturante  
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Seguindo as determinações do MEC, foi criado o Núcleo Docente Estruturante, órgão 

consultivo que responde diretamente pelo Projeto Pedagógico do Curso, atuando na sua elaboração, 

implantação, implementação, acompanhamento, atualização e consolidação.  

 O Núcleo Docente Estruturante é constituído membros do corpo docente do curso, eleitos 

para um mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a recondução. A nomeação é efetuada pela 

Reitoria para executar suas atribuições e atender a seus fins, tendo o coordenador do curso como seu 

presidente. 

São realizadas pela coordenação juntamente com o NDE, o colegiado e os docentes do curso 

discussões para atualização e adequação das ementas e programas das unidades de aprendizagem a 

partir das competências a serem construídas pelo estudante, identificando os conteúdos capazes de 

desenvolvê-las, sistematizada na forma de ementas das disciplinas curriculares, considerando a 

produção recente na área. Os conteúdos curriculares possuem componentes relevantes, atualizados e 

coerentes com os objetivos do curso e o perfil do egresso, contando com coerência na carga horária 

para o seu desenvolvimento, incluindo atividades complementares, são definidas e articuladas com o 

processo global de formação. 

Nesse sentido, são elaborados, os Programas de Aprendizagem a partir de reuniões por área 

de conhecimento, cujas referências maiores residem no Projeto Pedagógico do Curso, que inclui o 

perfil desejado do profissional em face das novas demandas sociais do século XXI, assim como nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, no Projeto Pedagógico Institucional (PPI/UNIT) e nas 

características sociais e culturais do aluno do curso. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: 

 contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

 zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo;  

 indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas 

com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

 zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação; 
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 deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, observando os indicadores de qualidade 

determinados pelo MEC e pela Instituição. 

Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de tempo parcial ou integral 

com titulação acadêmica de especialistas, mestres e doutores e formação acadêmica na área de 

atuação do curso.  

Fazem parte do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas: 

Professor Titulação Regime de Trabalho 

Jenifer Vieira Toledo Mestre Integral 

Fernanda Gomes Silva Mestre Integral 

Fabio Gomes Rocha Mestre Integral 

Igor Oliveira Vasconcelos Mestre Integral 

Júlio César Santos Lima Especialista Integral 

 

10.2 Colegiado 

O Colegiado do curso constitui-se instância de caráter consultivo e deliberativo, cuja 

participação dos professores e estudantes ocorre a partir dos representantes titulares e suplentes, os 

quais possuem mandatos e atribuições regulamentados pelo Regimento Interno da Universidade 

Tiradentes.  

O Colegiado de Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é composto 

pelo Coordenador do Curso, que o presidirá e por representantes docentes que desempenham 

atividades no curso, indicados pelo coordenador e referendado pela Reitoria. Conta também com 

representantes do corpo discente, regularmente matriculados no Curso e indicados pelo Centro 

Acadêmico competente.  

Todos os membros do Colegiado de Curso possuem um mandato de 01 (um) ano, podendo 

ser reconduzido, a exceção do seu presidente, o Coordenador do Curso, membro nato.  

O comprometimento do corpo docente e discente ocorre através da participação dos 

professores e alunos no que se refere principalmente à determinação da conduta pedagógica e 

acadêmica mais adequada para alcançar os objetivos acadêmicos.  

Constituem atribuições do Colegiado do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas em EAD: 



 

87 

 

 Apreciar e deliberar sobre sugestões de interesse do curso apresentadas por docentes e 

discentes. 

 Programar anualmente a provisão de recursos humanos, materiais e equipamentos para o 

curso submetendo sua deliberação à Pró-Reitoria Adjunta competente. 

 Aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias para o ensino, 

bem como programas e planos propostos pelo corpo docente para as disciplinas do curso. 

 Analisar irregularidades e aplicar sanções previstas no regime disciplinar, no Regimento 

Geral e outras normas institucionais, no que se refere ao Corpo Docente e Corpo Discente, 

no âmbito de sua competência. 

 Aprovar planos de atividades a serem desenvolvidas pelo curso, submetendo-os à Pró- 

Reitoria Adjunta competente. 

 Aprovar projetos de pesquisa, de pós-graduação e de extensão relacionados ao curso, 

submetendo-os à apreciação e deliberação das respectivas Pró-Reitorias Adjuntas. 

 Deliberar sobre atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso proceder a sua 

avaliação periódica. 

 Definir e propor estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para a melhoria de 

qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no curso, encaminhando-as às 

Pró-Reitorias respectivas. 

 Decidir quanto a recursos interpostos por alunos do curso contra atos de docentes naquilo 

que se relacione com o exercício da docência. 

 Analisar e decidir sobre recurso de docente contra atos de discentes relativos ao exercício 

da docência. 

 Deliberar sobre projeto pedagógico do curso, observando os indicadores de qualidade 

institucionais e os definidos pelo MEC. 

 Colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos do interesse do curso. 

 Analisar e decidir pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação de disciplinas, 

mediante requerimento expresso dos interessados. 

 Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela administração superior da 

Universidade Tiradentes. 
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O comprometimento do corpo docente e discente ocorre através da participação dos 

professores e alunos no que se refere principalmente à determinação da conduta pedagógica e 

acadêmica mais adequada para alcançar os objetivos acadêmicos.  

Fazem parte do Colegiado do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 

Professor Titulação Regime de Trabalho 

Titular - Jenifer Vieira Toledo Mestre Integral 

Titular - Pablo Marques Menezes Mestre Parcial 

Titular - Rafael Oliveira Vasconcelos Mestre Parcial 

Suplente - Igor Oliveira Vasconcelos Mestre Integral 

Suplente - Fabio Gomes Rocha Mestre Integral 

 

Discente  Matrícula 

Titular – Felix Silva Santos 1157177007 

Suplente -  Sammy da Silva Chalegre 1167123007 

 

10.3 Corpo Social  

CORPO DOCENTE 

O Corpo Docente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD 

é constituído por profissionais dotados de experiência e conhecimento na área da disciplina que 

leciona. 

A seleção professores leva em consideração a formação acadêmica e a titulação, bem como o 

aproveitamento das experiências profissionais no exercício de cargos ou funções relativas ao universo 

do campo de trabalho que o curso está inserido, valorizando o saber prático, teórico e especializado 

que contribui de forma significativa para a formação do perfil desejado do egresso do curso. 

A Instituição dispõe de um Plano de Carreira do Magistério Superior que tem como objetivo 

estimular o alcance das metas e missão de cada curso, bem como de programa de qualificação 

docente, motivando-os para o exercício do magistério superior, aperfeiçoando o exercício 

profissional. 
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O Plano de Carreira da Instituição contempla ascensão profissional horizontal (promoção sem 

mudar de função, entretanto com aumento nos rendimentos) e vertical (crescimento profissional em 

cargo e rendimento), bem como motivar o corpo docente e ser justo com os profissionais nos aspectos 

de qualificação profissional e dedicação à instituição - tempo de atividade como professor 

universitário na IES. 

Segundo o art. 96 do Regimento Interno da Instituição, são deveres dos Professores: 

 Dirigir e orientar a atividade docente, de pesquisa e de extensão de sua disciplina, 

executando integralmente, e com o melhor critério didático, o programa aprovado pelo 

Colegiado de Curso. 

 Ministrar as aulas da disciplina de sua responsabilidade na forma como foram distribuídas 

e nos horários determinados. 

 Realizar aulas práticas, quando for o caso, dirigindo exercícios de aplicação a casos 

concretos, arguindo e orientando debates, acompanhando os alunos em visitas de interesse 

na formação profissional do discente. 

 Acatar as disposições estatutárias, regimentais, além de outras normas em vigência na 

instituição. 

 Observar e fazer observar regulamentos e demais disposições quanto à frequência dos 

alunos às aulas e atividades escolares. 

 Submeter os alunos aos estágios e às provas ou testes regulamentares com a respectiva 

atribuição de notas de avaliação. 

 Enviar ao Coordenador de Curso, após a realização de provas, testes e/ou atividades e 

trabalhos escolares, as notas atribuídas aos alunos, bem como as respectivas notas finais. 

 Anotar devidamente os Diários de Classe, devolvendo-os, após as aulas, devidamente 

preenchidos e assinados, á Coordenadoria do Curso. 

 Sugerir ao Coordenador de Curso ações necessárias ao aperfeiçoamento do curso e da 

disciplina de sua responsabilidade, bem como para as ações de pesquisa e extensão 

atribuídas ao curso. 

 Participar de reuniões do Colegiado, quando dele fizer parte ou for convidado, além de 

outras reuniões e eventos de interesse do curso. 
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 Indicar bibliografia, solicitar livros e periódicos do interesse da disciplina, verificando 

periodicamente a condição do acervo na biblioteca. 

 Zelar pela boa imagem institucional, evitando comentários de qualquer espécie, dentro ou 

fora de sala de aula que denigram a Universidade ou qualquer membro da comunidade 

acadêmica. 

 Exercer outras atribuições determinadas pela instituição no âmbito de sua competência. 

O Curso é composto por docentes com titulação de doutor, mestre e especialista, conforme 

discriminação a seguir: 

Professor Titulação Regime de Trabalho 

Daniel Neves Pinto Mestre Integral 

Fabio Gomes Rocha Mestre Integral 

Fernanda Gomes Silva Mestre Integral 

Hortencia de Abreu Gonçalves Doutora Parcial 

Igor Oliveira Vasconcelos Mestre Integral 

Isabel Cristina Barrreto Silva Doutora Integral 

Jenifer Vieira Toledo Mestre Integral 

Jorge Renato Johann Doutor Parcial 

Julio Cesar Santos Lima Especialista Integral 

Otavio Cordeiro Siqueira de Oliveira Mestre Parcial 

Pablo Marques Menezes Especialista Parcial 

Rafael Oliveira Vasconcelos Mestre Parcial 
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11. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

Selecionado a partir de critérios coerentes com as atividades profissionais que irão 

desempenhar, o corpo administrativo e pedagógico do curso são selecionados, considerando os 

conhecimentos específicos e necessários a atuação, com vistas ao bom andamento dos trabalhos 

acadêmicos. Desse modo, vislumbra-se nesses profissionais a formação, experiência e atuação 

compatível com a função.  

O quadro funcional que dá assistência às atividades administrativas ao curso de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é composto por: 

 

11.1 Coordenador 

A Coordenação do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na 

Modalidade a Distância tem a responsabilidade direta e imediata com as questões acadêmicas 

do curso, tais como: projeto pedagógico, oferta das disciplinas, elaboração e avaliação do 

material didático e questões que envolvem o andamento dos alunos no curso.  

A Coordenação do curso é exercida em regime de tempo integral pela Coordenadora 

Jenifer Vieira Toledo - Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), Pós-graduanda em Gerência de Projetos em Engenharia de Software pelo Centro 

de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF), Graduada em Ciência da Computação pela 

Faculdade Governador Ozanam Coelho (FAGOC). Tem experiência de 3 anos e meio em 

Coordenação de Cursos: Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Sistemas para 

Internet, Informática Licenciatura e Redes de Computadores da Universidade Tiradentes; 05 

anos como docente da Universidade Tiradentes;  6 anos nas áreas de assessoria em manutenção 

de software, 2 anos como Analista de Sistemas e Processos de Negócios, entre outras atividades 

diversas da área de informática. É também articulista da revista Engenharia de Software 

Magazine e membro do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Tecnologia da Informação e 

Comunicação – GPITIC e do Grupo de Pesquisa Educação, Tecnologias e Contemporaneidade 

– GPETEC. 

Compete a Coordenadora do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas / EAD, 

segundo o Art. 53 do regimento da UNIT, as seguintes funções: 
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 Convocar e presidir reuniões do Colegiado, coordenar suas atividades, promover a 

lavratura de ata dos trabalhos. 

 Levantar o quantitativo de vagas para monitoria e submetê-lo à apreciação do 

Colegiado antes de encaminhá-lo ao órgão competente para deliberação. 

 Encaminhar mensalmente o relatório de frequência e avaliação de monitores ao órgão 

competente. 

 Elaborar e encaminhar, ao final de cada semestre, relatório de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão às respectivas Pró-Reitorias Adjuntas, após análise e aprovação 

do Colegiado. 

 Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos órgãos 

da administração superior. 

 Coordenar trabalhos de pessoal docente e técnico-administrativo lotado no curso, 

visando à eficácia do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 Elaborar a oferta semestral de disciplinas e atividades de Trabalhos Finais de 

Graduação - TFG's e Estágios, vagas e turmas do curso. 

 Promover a avaliação e informar semestralmente á Pró-Reitoria Adjunta competente 

o desempenho dos docentes. 

 Informar ao Departamento de Recursos Humanos - DRH, o desempenho do pessoal 

técnico-administrativo do curso. 

 Encaminhar aos órgãos competentes os processos organizados na secretaria do curso 

com as deliberações e providências adotadas pelo Colegiado do curso. 

 Articular-se com as demais Coordenadorias de Cursos no que se refere à oferta de 

disciplinas comuns a vários cursos. 

 Elaborar e manter atualizado o projeto pedagógico do curso, juntamente com o corpo 

docente e a representação discente, submetendo-o à aprovação do Colegiado; 

 Adotar ad referendum do Colegiado providências de caráter urgente e de interesse do 

curso. 

 Coordenar os trabalhos em processos de revisão de provas, indicar relator e compor 

banca avaliadora, fazendo observar os prazos fixados. 

 Promover eventos artísticos, sociais e culturais de interesse do curso. 
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 Estimular a produção de artigos e ensaios pelos docentes para publicação em jornais 

e revistas. 

 Informar aos docentes e discentes sobre o Exame Nacional de Cursos visando adoção 

de providências para o melhor desempenho dos alunos. 

 Orientar e supervisionar trabalhos docentes relacionados aos registros acadêmicos 

para fins de cadastro de informações dos alunos nos prazos do Calendário de 

Atividades de Graduação. 

 Supervisionar atividades de Estágio e Trabalho Final de Graduação - TFG, 

submetendo relatório semestral ao Colegiado do curso. 

 Elaborar plano anual de atividades de ensino, pesquisa e extensão submetendo-o à 

aprovação do Colegiado. 

 Exercer outras atribuições que lhe forem designadas pelos órgãos superiores da 

Universidade Tiradentes. 

 

11.2 Corpo Técnico-Administrativo e Pedagógico 

Dentro das políticas da instituição, são selecionados profissionais com formação 

adequada às atividades que irão desenvolver, atendendo e cumprindo todas as ações necessárias 

ao bom andamento dos trabalhos acadêmicos. Assim, vislumbra-se nesse profissional o 

atendimento, conforme mencionado, de todas as necessidades em função também da 

experiência e atuação já adquirida no mercado de trabalho.  

Além da atuação do Coordenador do Curso, há uma equipe multidisciplinar no Diretoria 

de Educação a Distância que dar sustentabilidade a execução da atividade do curso. Esta equipe 

na área pedagógica é formada por: Assessoria de Planejamento Pedagógico, Coordenação 

Pedagógica de Projetos de Graduação, Supervisão de Tutoria, Supervisão de Avaliação, 

Supervisão de Elaboração de Conteúdos Midiáticos, estes setores, contribuem na execução de 

estruturas pedagógicas que permitem ao Coordenador do Curso exercer sua função. Outra 

equipe que participa do processo dos cursos a distância é a Coordenação de Tecnologias 

Educacionais que é formada por profissionais das mais diversas áreas que executam atividades 

de produção do material didático impresso e web, vídeos aulas, podcast, capacitação dos 
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docentes para a utilização da mídia vídeo, transmissão das aulas e desenvolvimento do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. Esta coordenação permite que os recursos 

midiáticos utilizados pelo DED cheguem aos alunos na forma de interação, colaboração e 

cooperação. 

O Corpo Técnico Administrativo e Pedagógico nos Polos de Apoio Presencial são os 

gestores dos polos, auxiliares administrativos e auxiliares de serviços gerais. A DED conta 

ainda com a Supervisão Administrativa que cuida das atividades de natureza administrativa 

envolvendo as áreas de pessoal, finanças e compras do setor; participa da elaboração de normas 

de procedimentos, formulários e instrumentos diversos relativos à administração e supervisiona 

gestores de Polo de Apoio Presencial em toda logística administrativa, assim como trabalha de 

forma integrada com a gerência, buscando proporcionar aos colaboradores uma administração 

unificada. 

 

12. ATENDIMENTO AO DISCENTE 

12.1 Acompanhamento e orientação discente 

A Unit empreende sua Política de orientação e acompanhamento ao Discente, 

oferecendo condições favoráveis à continuidade dos estudos independentemente de sua 

condição física ou socioeconômica. Tais preceitos estão contemplados nos documentos 

institucionais e em particular no PPI, quando expressa: “A educação como um todo deve ter 

como objetivo fundamental fazer crescer as pessoas em dignidade, autoconhecimento, 

autonomia e no reconhecimento e afirmação dos direitos da alteridade (principalmente 

entendidos como o direito à diferença e à inclusão social)”. 

A implementação desse princípio, se consubstanciou na elaboração de políticas e 

programas, dentre os quais se destacam: Financiamento da educação: PROUNI, PRAVALER, 

e bolsas de desconto ofertadas pela própria instituição; Apoio Pedagógico: Programa de 

Formação Complementar e de Nivelamento Discente, Política de Monitoria, Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica, Programa de Inclusão Digital, Programa de Avaliação 

Institucional Contínua – PAIC, Política Geral de Extensão, Política de Publicações Acadêmicas 

e Política de Estágio; Apoio médico e psicopedagógico: Departamento Médico, Programa de 
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Acompanhamento de Egressos e o Núcleo de Atendimento Pedagógico e Psicossocial – 

NAPPS. 

O aluno que estuda na modalidade a distância, além de ter o acompanhamento do 

NAPPS, tem nos Polos de Apoio Presencial a figura do Professor Tutor presencial que dá apoio 

ao processo de ensino-aprendizagem. 

Há também o acompanhamento a distância, realizado pelo docente no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem que permite ao aluno, compartilhar suas dúvidas, acertos e dificuldades em 

relação aos estudos.  

Na “tutoria online” o aluno poderá a qualquer momento e lugar entrar em contato com 

os professores para sanar dúvidas ou pedir orientação de estudo, sendo este um canal de 

interação constante entre alunos/professores. 

  

12.2 Núcleo de Atendimento Pedagógico e Psicossocial 

Criado com a finalidade de atender ao corpo discente, integrando-os à vida acadêmica, 

a Unit oferece um serviço que objetiva acolhê-lo e auxiliá-lo a resolver, refletir e enfrentar seus 

conflitos emocionais, bem como suas dificuldades em nível pedagógico. O Núcleo de 

Atendimento Pedagógico e Psicossocial - NAPPS é constituído por uma equipe multidisciplinar 

que busca contribuir para o desenvolvimento e adaptação da vida acadêmica do aluno, a partir 

de uma visão integradora dos aspectos emocionais e pedagógicos.   

Nessa perspectiva, desenvolve ações, dentre as quais: atendimento individualizado, 

destinado a estudantes com dificuldade de relacionamento interpessoal e de aprendizagem, 

envolvendo a escuta do docente quanto a situação problemática, visando a identificação das 

áreas (profissional, pedagógica, afetivo-emocional e/ou social), acompanhamento extraclasse 

para estudantes que apresentam dificuldades em algum componente curricular, mediante 

reforço personalizado desenvolvido por professores das diferentes áreas, encaminhamento para 

profissionais e serviços especializados, caso seja necessário, a exemplo da Clínica de 

Psicologia, vinculada ao curso de Formação de Psicólogo da instituição. O estudante poderá 

dirigir-se ao NAPPS mediante interesse próprio, bem como ser encaminhado pela coordenação 

do curso.  
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12.3 Formação Complementar e Nivelamento Discente  

A Universidade Tiradentes, comprometida com a aprendizagem dos estudantes, 

desenvolve o Programa de Formação Complementar e de Nivelamento discente, cujos objetivos 

são:  

 Oferecer, através de disciplinas especiais e/ou atividades de extensão, conteúdos 

básicos e complementares a todos os cursos da instituição.  

 Promover a ampliação de conhecimentos por meio da constante atualização do 

processo formativo. 

 Contribuir para a flexibilização curricular. 

 Possibilitar o exercício da reflexão em grupos heterogêneos quanto à formação básica 

e complementar. 

As ações de nivelamento discente propiciam o acesso aos conhecimentos básicos em 

disciplinas fundamentais ao desenvolvimento dos estudos acadêmicos, contemplando as áreas 

de EAD, linguagens e códigos, matemática, ciências da natureza e humanas e suas respectivas 

tecnologias, de forma que os discentes acompanhem os estudos acadêmicos. Já as atividades de 

Formação Complementar, favorecem a complementaridade e atualização dos conhecimentos 

necessários ao acadêmico nas diversas áreas de formação.  

 

12.3.1 Ambientação EAD 

Para melhor familiarizar o aluno à modalidade de Educação a Distância, é oferecido, 

antes do início das atividades letivas, um curso de “Ambientação em EAD”, mostrando ao aluno 

as especificidades de um curso em EAD, a dinâmica de estudo, os recursos disponíveis para a 

pesquisa e a plataforma tecnológica que será utilizada como meio de colaboração, interação e 

cooperação entre alunos/alunos e alunos/professores. 

O curso possui uma carga horária de quarenta horas, distribuídas durante o primeiro 

semestre letivo e estas horas são integralizadas através de atividades online pelo AVA – 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. No primeiro momento, os docentes estarão on-line 

efetuando o acolhimento necessário através de orientações virtuais, estimulando-os a navegar 

pelo ambiente, além de auxiliá-los na solução de dúvidas. Fazem parte dessa integralização de 

horas do curso, as atividades presenciais que são realizadas nos Polos de Apoio Presencial com 
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os tutores, efetuando atividades e estudos dirigidos planejados pelos docentes do curso de 

Ambientação em EAD. 

Além das atividades presenciais e online, os alunos ainda recebem orientações semanais 

dos conteúdos, que são realizadas pelos docentes do curso de ambientação por meio de 

transmissão em dias programados para cada curso durante duas semanas, conforme calendário 

acadêmico. 

Os alunos no curso de Ambientação em EAD, para adquirirem os certificados, passam 

por um processo avaliativo, realizam atividades presenciais e online, objetivando o 

cumprimento das metas propostas. Além disso, observa-se a evolução de navegabilidade do 

estudante no Ambiente Virtual de Aprendizagem, aferida através de sua participação nas 

atividades virtuais, tais como sua participação nos fóruns de discussão, chats e seminários com 

assuntos relativos aos temas do curso. 

Visando auxiliar o aluno em todo o processo do curso de nivelamento, a DED produziu 

um material didático impresso intitulado Guia do Estudante contendo assuntos inerentes à 

educação a distância, conceitos básicos de informática e a utilização do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

 

12.3.2 Programa de Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa 

O Programa de Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa (PALP) consiste em uma 

atividade de nivelamento que visa ao aprofundamento de conteúdos relacionados à disciplina 

de língua portuguesa, no que tange aos aspectos voltados para a gramática normativa, atendendo 

aos quesitos concernentes a: ortografia, coesão, coerência, concordância nominal e verbal, 

acentuação, pontuação e produção textual.  

O objetivo primordial do curso é oferecer instrumentos aos alunos para que possam 

aperfeiçoar os seus conhecimentos em relação aos aspectos de convenções da escrita, bem como 

textuais. Desse modo, almeja-se que o discente possa ter acesso aos elementos basilares 

necessários para o uso proficiente da língua portuguesa, exigidos no ambiente acadêmico. Ao 

ingressar na universidade, o aluno necessita apropriar-se da escrita acadêmica, conforme se 

preconiza em tal nível de formação. O PALP será oferecido semestralmente e paralelamente às 
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atividades letivas, a todos os alunos alocados na Diretoria de Educação a Distância, da 

Universidade Tiradentes. 

 

12.3.3  Curso de Extensão em Formação Cidadã 

O curso de extensão em Formação Cidadã tem o objetivo de contribuir para uma 

formação que, além de permitir o exercício profissional com excelência, propõe a discussão de 

temáticas relevantes que nos cercam cotidianamente. O referido curso propicia uma visão 

crítica da sociedade, além de perspectivas que possibilitam a compreensão das constantes 

transformações pelas quais ela passa.  

Desse modo, são tecidas discussões que versam sobre democracia, ética, cidadania, vida 

urbana e rural, avanços tecnológicos e relações de trabalho, cultura e arte, 

tolerância/intolerância, relações de gênero, ecologia, globalização e políticas públicas. Tais 

conteúdos permitem fortalecer a formação discente, no que tange aos aspectos voltados para 

uma visão geral e atual de mundo. 
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13. FORMAS DE ACESSO AOS REGISTROS ACADÊMICOS  

Os docentes e discentes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem acesso 

ao Portal Magister, disponibilizado pela Universidade. Esse portal objetiva facilitar o 

acompanhamento dos registros acadêmicos, tais como: faltas, notas, conteúdos e atividades das 

disciplinas, calendários letivos, históricos, avisos, ofertas por curso, avaliação dos docentes, 

extensão, calendário das atividades, Programa de Disciplina além de outros serviços. 

No Portal Magister os docentes têm acesso ao cadastro do cronograma e programa da 

disciplina, material de aula, fórum e chat, relatórios de notas e frequência por unidade 

programática, reserva de salas para reposições de aula e dados acadêmicos, dentre outros. 

Desse modo, os docentes têm a possibilidade de acompanhar, cadastrar e atualizar por 

meio de sua senha e matrícula (individual) as atividades promovidas pela Unit e pelos diversos 

componentes curriculares durante todo o curso, favorecendo o processo de comunicação e inter-

relação dos componentes acadêmicos. Também os discentes podem acompanhar sua vida 

acadêmica e modificar seus dados cadastrais. 
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14. PROGRAMAS DE DISCIPLINAS  

14.1 Dimensionamento da carga horária das disciplinas 

As disciplinas e a carga horária foram projetadas com base nos objetivos gerais e 

específicos do curso, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil profissional do 

egresso que a Unit deseja e as necessidades do mercado, além da missão de formar um 

profissional apto a trabalhar e desempenhar com qualidade suas atividades na área. Desta forma, 

a carga horária de cada disciplina foi definida para suprir essas necessidades, formando um 

profissional em informática, apto a desenvolver suas atividades de maneira crítica, reflexiva e 

ética. 

 

14.2 Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas 

O NDE juntamente com o colegiado, docentes e discentes atualizam e adequam as 

ementas e programas das unidades de aprendizagem a partir das competências a serem 

construídas pelo estudante, identificando os conteúdos capazes de desenvolvê-las, 

sistematizada na forma de ementas das disciplinas curriculares, considerando a produção 

recente na área.  

Nesse sentido, são elaborados, os programas de aprendizagem a partir de reuniões por 

área de conhecimento, cujas referências principais residem no Projeto Pedagógico do Curso, 

que inclui o perfil desejado do profissional em face das novas demandas sociais do século XXI, 

assim como nas Diretrizes Curriculares Nacionais, no Projeto de Pedagógico Institucional 

(PPI/UNIT) e nas características sociais e culturais do aluno do curso.  

Os programas das disciplinas são detalhados no Plano de Disciplina que são analisados 

pela Coordenação Pedagógica de Projetos de Graduação EAD, Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), Colegiado e Coordenação de Curso. 

O Plano de Disciplina é disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem, para 

que os alunos possam ter conhecimento do que será trabalhado no decorrer da disciplina. 
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14.3 Adequação, atualização e relevância da bibliografia  

A bibliografia que acompanha os programas de aprendizagem constantes do Projeto 

Pedagógico do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas  é fruto de um 

esforço coletivo do seu corpo docente no sentido de selecionar, dentre a literatura das 

respectivas áreas que participam da formação do profissional em informática. 

 Os livros e periódicos recomendados, tanto em termos de uma bibliografia básica 

quanto da complementar são definidas à luz de critérios como: 

 Adequação ao perfil do profissional em formação, a partir da abordagem teórica e/ou 

prática dos conteúdos imprescindíveis ao desenvolvimento das competências gerais 

e específicas considerando os diferentes contextos; 

 Atualização das produções científicas diante dos avanços da Ciência e da Tecnologia, 

priorizando as publicações dos últimos 05 anos, incluindo livros e periódicos, 

enriquecidos com sites específicos rigorosamente selecionados, sem desprezar a 

contribuição dos clássicos; 

 Disponibilidade no acervo da Biblioteca da Unit. 
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PROGRAMAS DE DISCIPLINAS E SEUS COMPONENTES PEDAGÓGICOS 

 

1º PERÍODO 

U N I T Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Metodologia Científica 

CÓDIGO 

H202891 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA:  

Metodologia Científica e técnicas de estudo: Finalidade e importância; Organização dos 

estudos; Técnicas de sublinhar e esquema; Resumos e fichamento. Trabalhos acadêmico-

científicos: Pesquisa científica/Ética e Pesquisa; Pesquisa bibliográfica e normas de referências; 

citações e notas de rodapé, Artigo e Relatório técnico-científico; Monografia e Seminário. 

Conhecimento, Ciência e Método: O Conhecimento; A Ciência; Métodos de abordagens; 

Métodos de procedimentos. Elaboração do Projeto de Pesquisa: Tema e problema de pesquisa; 

Questões, hipóteses e objetivos da pesquisa; Técnicas de coleta de dados; Estrutura do projeto 

de pesquisa. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Proporcionar ao aluno do curso superior condições suficientes para elaboração e 

apresentação de trabalhos acadêmicos e científicos, na relação teoria-prática e no 

desenvolvimento do raciocínio analítico, sistemático, crítico e reflexivo. 

▪ Compreender a importância da ciência, suas características e relevância social. 

▪ Entender o método científico, tipos, características e finalidades no âmbito da ciência. 

▪ Proporcionar conhecimentos teóricos e técnicos que possibilitem a elaboração de um 

projeto de pesquisa. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Elaborar e apresentar trabalhos acadêmicos e científicos de acordo com 

procedimentos metodológicos e Normas da ABNT. 

▪ Aplicar métodos e técnicas na pesquisa científica. 

▪ Utilizar o conhecimento científico. 
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▪ Elaborar projetos de pesquisa. 

▪ Aplicar a linguagem científica. 

▪ Utilizar o raciocínio analítico, sistemático, crítico e reflexivo. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE  I 

Eixo Temático: Procedimentos Didáticos, Acadêmicos e Científicos 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Metodologia Científica e Técnicas de Estudo Trabalhos Acadêmico-Científicos 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

Finalidade e importância Pesquisa científica / Ética e Pesquisa 

     

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Organização dos estudos 

Pesquisa bibliográfica e normas de 
referências, citações e notas de 

rodapé 

     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Técnicas de sublinhar e esquema Artigo e Relatório técnico-científico 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Resumos e fichamento Monografia e Seminário 

UNIDADE II 

Eixo Temático : Ciência, Cientificidade e Método Científico 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Conhecimento, Ciência e Método Elaboração do Projeto de Pesquisa 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 
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O Conhecimento Tema e problema de pesquisa 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

A Ciência 
Questões, hipóteses e objetivos da 

pesquisa 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

Métodos de abordagens Técnicas de coleta de dados 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Métodos de procedimentos Estrutura do projeto de pesquisa 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.        

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.   

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  
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▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida.  

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente. 

▪  Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 

elaboração de trabalhos na graduação.10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

Científica. São Paulo: Prentice Hall, 2014. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico.     23. ed., rev. e atual., 

12. reimpr. São Paulo,  SP: Cortez, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 

metodologia científica .   reimp. Petrópolis, RJ: Vozes, [2015]. 

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa científica.     2. ed., 

reimpr. São Paulo, SP: Avercamp, 2014. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica.  7. ed., 8. impr. São Paulo,  SP: Atlas, 2016. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e 

conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia científica. 4. ed. Aracaju, SE: UNIT, 2011 .  (Série 

Bibliogáfica UNIT). 

RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-

graduação. 7. ed. São Paulo, SP: Loyola, 2013. 154 p. 

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-

prática. 17. ed. São Paulo, SP: Papirus, 2013. 127 p. 
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BOAVENTURA, Edivaldo. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese.   7. 

reimpr. São Paulo,  SP: Atlas, 2014. 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa:  

propostas metodológicas.    Petrópolis, RJ: Vozes, [2014]. 

 
E-BOOK: 

DEMO, Pedro . Introdução à metodologia da ciência, 2ª edição, 1985. Minha Biblioteca. 

Web. 19 August 2013. 

CBO. CBO - Metodologia Científica, 2ª edição, 2011. Minha Biblioteca. Web. 19 August 

2013. 

MATTAR NETO, João Augusto Mattar. Metodologia Científica na Era da Informática - 3ª 

Edição, 2008.Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013. 

MALHEIROS, Bruno Taranto. Série Educação - Metodologia da Pesquisa em Educação. 

LTC, 06/2011. 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica, 3ª edição. Atlas, 

10/2012. 

 
 
 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Introdução a Computação 

CÓDIGO 

F200875 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA: 

Contextualização da Informática: História da computação: passado, presente e futuro; 

Aplicações da informática; Componentes Básicos do Computador; Classificação dos 

Computadores. O Funcionamento do Computador: Componentes do Hardware; Classificação 

dos Softwares; Sistemas Numéricos; Tabelas de Representação e Tabela ASCII. O Computador 

e o Processamento de Dados: Armazenamento e estruturas de dados; Arquivos e Registros; 

Modalidades de processamento de dados; Sistemas Operacionais: funções e aplicações. Redes 

de Computadores e o Mercado de Trabalho da Informática: Comunicação de Dados e Noções 

de Redes de Computadores; Internet; Informática e o Mercado de Trabalho: Profissões; 

Informática e o Mercado de Trabalho: Certificações e Entidades Reguladoras. 
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OBJETIVOS: 

▪ Conceituar aprendizagem, identificando as características. 

▪ Compreender quais são os elementos essenciais na relação professor-aluno. 

▪ Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre os conceitos de computação, hardware 

e software. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Saber identificar e fazer busca nas fontes de informações relevantes para a 

Informática, inclusive as disponíveis nas modalidades eletrônica e remota, que 

possibilitem a contínua atualização técnica, científica, humanística e pedagógica. 

▪ Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o conhecimento da informática 

relevante para a comunidade. 

▪ Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, 

políticos e éticos relacionados às aplicações da Informática na sociedade. 

▪ Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação em prol do 

processo de ensino da Informática. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE  I 

Eixo Temático: A Informática numa Abordagem Tecnológica 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Contextualização da Informática O Funcionamento do Computador 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

História da computação: passado, presente e 
futuro 

Componentes do Hardware 

     

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Aplicações da informática Classificação dos Softwares 
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CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Componentes Básicos do Computador Sistemas Numéricos 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Classificação dos Computadores 
Tabelas de Representação e Tabela 

ASCII 

 

UNIDADE II 

Eixo Temático: O Processamento de Dados do Computador e sua Aplicação no Mercado de 
Trabalho 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

O Computador e o Processamento de Dados 

Redes de Computadores e o 
Mercado de Trabalho da 

Informática 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Armazenamento e estruturas de dados 
Comunicação de Dados e Noções de 

Redes de Computadores 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Arquivos e Registros Internet 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

Modalidades de processamento de dados 
Informática e o Mercado de 

Trabalho: Profissões 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Sistemas Operacionais: funções e aplicações 

Informática e o Mercado de 
Trabalho: Certificações e Entidades 

Reguladoras 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 
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atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.      

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online. 

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, durante os momentos de tutoria, de modo a assegurar 

uma avaliação processual assistida.  

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Auto-avaliação Discente. 

▪  Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática.     8. ed., 12. reimpr. São Paulo,  

SP: Pearson Prentice Hall, 2013. 

NORTON, Peter. Introdução à informática.      São Paulo,  SP: Makron, 2014 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática:  conceitos básicos.   9. ed., 2. tirag.  Ribeirão 

Preto, SP: Elsevier, c2014 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na empresa. 5. ed. São Paulo,  SP: Atlas, 2009. xxvi, 245 

p.    ISBN 9788522457403. minha biblioteca 

MARÇULA, Marcelo, FILHO, Pio Benini. Informática - conceitos e aplicações, 4th Edição. 

Erica , 01/2014.  

BROOKSHEAR, J. Glenn. Ciência da Computação: Uma Visão Abrangente, 11th edição. 

Bookman, 04/2013. VitalSource Bookshelf Online minha biblioteca 

NUNES, Daltro J. Introdução a abstração de dados - série livros didáticos informática ufrgs 

- 21. Bookman, 01/2012. VitalSource Bookshelf Online. 

IDANKAS, Rodney José. Série Concursos Públicos - Informática - Questões Comentadas - 

CESPE, 2ª edição. Método, 04/2013. 

BARGER, Robert N. Ética na computação - uma abordagem baseada em casos. LTC, 11/2010. 

HETEM Jr, Annibal. Fundamentos de Informática - eletrônica digital. LTC, 04/2010.  

BROOKSHEAR, J. Glenn. Ciência da computação: uma visão abrangente, 11th Edição. 

Bookman, 04/2013. 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Sistema de Informação 

CÓDIGO 

F2000271 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA: 

Fundamentos dos Sistemas de Informação: Conceitos de Sistemas de Informação; 

Componentes e Atividades dos Sistemas de Informação; Tipos de Sistemas de Informação; 

Empresas e Sistemas de Informação. Tecnologias da Informação: Tecnologia de Hardware; 

Tecnologia de Software; Tecnologia de Dados (Banco de Dados); Tecnologia de Redes de 

Computadores. Sistemas de Informação nas Empresas: Sistemas de Informação Interfuncionais; 

Comércio Eletrônico; Sistemas de Informação Colaborativos; Sistemas de Informação para 

Apoio à Decisão Gerencial. Desenvolvimento e Administração: Desenvolvimento de Sistemas 

de Informação; Administração de Sistemas de Informação; Segurança em Sistemas de 

Informação; Questões Éticas e Sociais em Sistemas de Informação. 
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OBJETIVOS: 

▪ Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre os conceitos de Sistemas e suas 

relações com a Computação. 

▪ Fornecer aos alunos as principais informações para a identificação, entendimento e 

aplicação de sistemas de informação computadorizados que são desenvolvidos para 

a informatização das organizações. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o conhecimento de Sistemas de 

Informação relevante para a comunidade. 

▪ Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, 

políticos e éticos relacionados às aplicações da Informática na sociedade. 

▪ Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação em prol do 

processo de ensino da Informática. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE  I 

Eixo Temático: Sistemas de Informação como Ferramenta Tecnológica 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Fundamentos dos Sistemas de Informação Tecnologias da Informação 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

Conceitos de Sistemas de Informação Tecnologia de Hardware 

 
 

    

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Componentes e Atividades dos Sistemas de 
Informação 

Tecnologia de Software 

     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Tipos de Sistemas de Informação 
Tecnologia de Dados (Banco de 

Dados) 
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CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Empresas e Sistemas de Informação 
Tecnologia de Redes de 

Computadores 

 

UNIDADE  II 

Eixo Temático: Sistemas de Informação Aplicado aos Negócios 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Sistemas de Informação nas Empresas Desenvolvimento e Administração 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Sistemas de Informação Interfuncionais 
Desenvolvimento de Sistemas de 

Informação 

 
 

    

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Comércio Eletrônico 
Administração de Sistemas de 

Informação 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

Sistemas de Informação Colaborativos 
Segurança em Sistemas de 

Informação 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Sistemas de Informação para Apoio à Decisão 
Gerencial 

Questões Éticas e Sociais em 
Sistemas de Informação 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 
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desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.        

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.    

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online . 

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida.  

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente. 

▪  Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MATTOS, Antonio Carlos M. Sistemas de informação: uma visão executiva.   2.ed. 3. tirag. 

São Paulo,  SP: Saraiva, 2014 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 9. ed., 3. 

reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2013. 428 p.  

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. Administração de sistemas de informação.     

15. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CÔRTES, Pedro Luiz. Administração de sistemas de informação.     5. tiragem. São Paulo,  

SP: Livraria Saraiva, 2014. 503 p Minha biblioteca 
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BATISTA, Emerson Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o 

gerenciamento - 2ª edição, 2nd Edição. Saraiva, 01/2009. Minha biblioteca 

CRUZ, Tadeu . Sistemas de informações gerenciais, 4ª edição. Atlas, 05/2014. Minha 

biblioteca.  

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de informação e informática: guia 

prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento estratégico das 

organizações, 4ª edição. Atlas, 08/2011. VitalSource Bookshelf Online.Minha biblioteca. 

BALTZAN, Paige, PHILLIPS, Amy. Sistemas de informação - Série A. AMGH, 01/2012. 

MINHA BIBLIOTECA. 

AUDY, Jorge Nicolas, ANDRADE, Gilberto de, CIDRAL, Alexandre. Fundamentos de sistemas de 

informação. Bookman, 04/2011. Minha biblioteca. 

 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Fundamentos em Sistemas 
Operacionais 

CÓDIGO 

H200786 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

Introdução aos Sistemas Operacionais: História dos Sistemas Operacionais; Tipos de 

Sistemas Operacionais; Funções de Sistemas Operacionais; Estruturas de Sistemas 

Operacionais. Gerenciamento de Processos: Conceitos Fundamentais de Processos; Tipos de 

Processos; Comunicação entre Processos; Escalonamento de Processos. Funções Essenciais de 

um Sistema Operacional: Gerência de Múltiplos Processadores; Gerência de Memória; 

Memória Virtual; Gerência de Dispositivos de Entrada e Saída. Segurança de Sistemas 

Operacionais: Sistemas de Arquivo; Princípios se Segurança de Sistemas Operacionais; Cases 

Windows; Cases Linux. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Propiciar noções fundamentais sobre Sistemas Operacionais. 

▪ Estimular o processo de pesquisa de maneira que o aluno possa entender o projeto de 

um Sistema Operacional e esteja apto a analisá-lo criticamente. 
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▪ Analisar questões fundamentais do projeto de Sistemas Operacionais pela aplicação 

de técnicas de estudo e pesquisa, objetivando a elaboração de trabalhos científicos. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Compreender a evolução histórica dos Sistemas Operacionais. 

▪ Conhecer os principais tipos de Sistemas Operacionais e suas características. 

▪ Conhecer os princípios de funcionamento dos Sistemas Operacionais. 

▪ Entender o projeto de cada um dos módulos que compõem um Sistema Operacional. 

▪ Selecionar um Sistema Operacional, através da análise de suas características. 

▪ Utilizar adequadamente um Sistema Operacional. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Eixo Temático: Princípios e Estruturas de Sistemas Operacionais 

 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Introdução aos Sistemas Operacionais Gerenciamento de Processos 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

História dos Sistemas Operacionais 
Conceitos Fundamentais de 

Processos 

     

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Tipos de Sistemas Operacionais Tipos de Processos 

     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Funções de Sistemas Operacionais Comunicação Entre Processos 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Estruturas de Sistemas Operacionais Escalonamento de Processos 

BLOCO TEMÁTICO 2 
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Eixo Temático: Funcionamento de Sistemas Operacionais 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Funções Essenciais de um Sistema Operacional Segurança de Sistemas Operacionais 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Gerência de Múltiplos Processadores Sistemas de Arquivo 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Gerência de Memória 
Princípios de Segurança de Sistemas 

Operacionais 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

Memória Virtual Cases Windows 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Gerência de Dispositivos de Entrada e Saída Cases Linux 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.        

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online. 

▪ Avaliação.   
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, durante os momentos de tutoria, de modo a assegurar uma 

avaliação processual assistida.  

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

▪  Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente. 

▪  Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais.     

5. ed. reimp. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2014. 

ALVES, William Pereira. Sistemas operacionais.     3. reimp. São Paulo,  SP: Érica, 2015. 160 

p. 

TANENBAUM, Andrew S., 1944. Sistemas operacionais modernos.     4. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Prentice Hall, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGME, Greg. Sistemas operacionais 

com Java.     7. ed. rev. atual. 2. tirag. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2008. 673 p. 

SILBERSCHATZ, Abraham, GALVIN, Peter Baer, GAGNE, Greg. Fundamentos de 

Sistemas Operacionais, 9ª edição. LTC, 07/2015. 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. Sistemas operacionais.  3ª. ed. 8. reimp. 

São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014. 760 p.  

OLIVEIRA, Rômulo S., CARISSIMI, Alexandre S., TOSCANI, Simão S. Sistemas 

operacionais - Vol. 11 - 4ª edição. Bookman, 01/2010. minha biblioteca 
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TANENBAUM, Andrew S., WOODHULL, S. Sistemas operacionais: projetos e 

implementação - o livro do minix. 3. ed. Bookman, 01/2008. 

MACHADO, Francis Berenger, MAIA, Luiz Paulo. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 

LTC, 09/2011.   

 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Organização e Arquitetura de 
Computadores 

CÓDIGO 

F200891 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA: 

Introdução à Arquitetura de Computadores: níveis de abstração do hardware; histórico 

da arquitetura de computadores; recursos de hardware; recursos de software. Organização dos 

Sistemas de Computação: processadores; arquitetura Risc x Cisc; arquiteturas paralelas; 

paralelismo de instruções. Introdução à Organização dos Sistemas de Computação: memórias; 

dispositivos de entrada e de saída; processos de montagem de microcomputadores. A Interface 

do Hardware: instruções em linguagem de máquina; endereçamento; programação Assembly. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Propiciar conhecimentos teóricos e práticos sobre organização de computadores. 

▪ Estabelecer condições de interpretação de estruturas arquiteturais de computadores. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Nivelar os conceitos básicos sobre Hardware.  

▪ Conhecer os conceitos sobre a estrutura de funcionamento e as principais partes de 

um computador. 

▪ Dominar e aplicar os recursos essenciais de um computador e seus recursos 

operacionais. 
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EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE  I 

Eixo Temático: Arquitetura Computacional 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Introdução à Arquitetura de Computadores 
Organização dos Sistemas de 

Computação 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

Níveis de Abstração do Hardware Processadores 

     

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Histórico da Arquitetura de Computadores Arquitetura Risc x Cisc 

     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Recursos de Hardware Arquiteturas Paralelas 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Recursos de Software Paralelismo de Instruções 

UNIDADE II 

Eixo Temático: Organização do Sistema Computacional 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Introdução à Organização dos Sistemas de 
Computação 

A Interface do Hardware 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Memórias 
Formatos de Instruções em 

Linguagem de Máquina 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Dispositivos de Entrada Modos de Endereçamento 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 
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Dispositivos de Saída 
Tipos de Instruções em linguagem 

de máquina 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Processo de Montagem de Microcomputadores 
Noções de Programação em 

Assembly 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.        

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida.  

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  
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▪  Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores.     8. ed., 4. reimpr. São 

Paulo,  SP: Pearson Prentice Hall, 2013. 624 p 

TANENBAUM, Andrew S., 1944-. Organização estruturada de computadores.     6. ed. São 

Paulo,  SP: Pearson Education do Brasil Ltda., 2013. 605 p.  

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores - série livros didáticos 

informática ufrgs Vol.8 - 4 ª edição. Bookman, 01/2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de computadores: uma 

abordagem quantitativa.    Rio de Janeiro: Elsevier/Campus., c2014. xvii, 494 p. 

PATTERSON, David A., HENNESSY John L. Arquitetura de computadores – uma 

abordagem quantitativa, 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 

MONTEIRO, Mário A. Introdução à organização de computadores. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2007. 

NULL, Linda, LOBUR, Julia. Princípios básicos de arquitetura e organização de 

computadores. ArtMed, 01/2010. minha biblioteca. 

MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de redes de computadores, 2ª edição. LTC, 09/2013. 

PAIXÃO, Renato Rodrigues. Arquitetura de Computadores - PCs. Érica, 06/2014. 

VitalSource Bookshelf Online. EBOOK (minha biblioteca). 

ENGLANDER, Irv. A Arquitetura de hardware computacional, software de sistema e 

comunicação em rede, 4ª edição. LTC, 02/2011. minha biblioteca. 

BAER, Jean-Loup. Arquitetura de microprocessadores - do simples pipeline ao 

multiprocessador em chip. LTC, 02/2013. minha biblioteca. 
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2º PERÍODO 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Lógica Matemática 

CÓDIGO 

F200719 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

Proposições: Conceito de proposições; Proposições simples e compostas; Negação e conjunção; 

Disjunção, condicional e bicondicional. Tabelas-verdade: tabela-verdade; Construção da 

tabela-verdade; Tautologia, contradição e contigência; Implicação e equivalência lógica. 

Método dedutivo: Álgebra das proposições; Método dedutivo; Demonstração condicional; 

Demonstração indireta. Sentenças abertas e Álgebra de Boole: Sentenças abertas; Quantificador 

universal e existencial; Álgebra dos conjuntos; Álgebra de Boole. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Capacitar o aluno a pensar de forma lógica de acordo com o perfil necessário para a 

análise e o desenvolvimento de sistemas. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 Aprender regras de construção e validação de proposições. 

 Aplicar o conhecimento de conectivos para formar testes aprimorando o pensar 

lógico. 

 Gerenciar criação e validação de tabelas-verdade. 

 Apropriar-se de técnicas de demonstração condicional e indireta para validação de 

proposições. 

 Aprender regras de álgebra de conjuntos e álgebra de Boole para aplicação em 

cenários de desenvolvimento de software. 
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EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE  I 

Eixo Temático: Proposições e tabelas-verdade 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Proposições Tabelas-verdade 

 
 

    

CONTEÚDO 1 
 

CONTEÚDO 5 

Conceitos de Proposições Tabela-verdade 

 
 

    

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Proposições simples e compostas Construção de tabela-verdade 

 
 

    

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Negação e Conjunção 
Tautologia, contradição e 

contigência 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Disjunção, condicional e bicondicional Implicação e equivalência lógica 

 

UNIDADE  II 

Eixo Temático: Métodos e Álgebras 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Método dedutivo 
Sentenças abertas e álgebra de 

Boole 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Álgebra das Proposições Sentenças Abertas 

 
 

    

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 
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Método Dedutivo Quantificador universal e existencial 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

Demonstração condicional Álgebra dos conjuntos 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Demonstração indireta Álgebra de Boole 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.       

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online. 

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual 

assistida.  
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▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer 

ao aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Venerchi de. Fundamentos 

da programação de computadores: algoritmos, pascal, C/C ++ e java.   3. ed. 4. reimpr. 

São Paulo,  SP: Pearson Prentice Hall, 2013. 569 p. 

ALENCAR FILHO, Edgar de. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel, 2015. 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos.   9. ed., 2. tirag.  Ribeirão 

Preto, SP: Elsevier, c2014.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KMETEUK FILHO, Osmir; FAVARO Silvio, Noções de Lógica e Matemática Básica. 2005 

SOUZA, João Nunes de. Lógica para ciência da computação: fundamentos da linguagem. 

9ª ED. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015 esgotado 

PAIXÃO, Walter. Aprendendo a raciocinar: (lógica para iniciantes). São Paulo, SP: 

Humanitas, 2007. 

Filho, Carlos Alberto F. Bispo | Luiz B. Castanheira | Oswaldo Melo S. Introdução à Lógica 

Matemática. Cengage Learning Editores, 08/2017. VitalSource Bookshelf Online minha 

biblioteca 

BARONETT, Stan. Lógica: uma introdução voltada para as ciências. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2009. 564 p. 

BARBIERI FILHO, Plínio, HETEM JUNIOR., Annibal. Fundamentos de informática - 

lógica para computação. LTC, 12/2012. VitalSource Bookshelf Online. 

SOARES, Edvaldo. Fundamentos de lógica, 2ª edição. Atlas, 03/2014. 

MENEZES, Paulo Blauth. Matemática discreta para computação e informática - Vol.16 - 

Série Livros Didáticos Informática UFRGS, 4th Edição. Bookman, 03/2013.  

LIMA, DE, Diana Maia, GONZALEZ, Luis Eduardo Fernandes. Matemática aplicada à 

informática - Série Tekne. Bookman, 01/2015.  
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U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Introdução à Programação 

CÓDIGO 

F200883 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

Resolução de problemas através da Lógica: Introdução à resolução de problemas; 

Conceitos básicos de algoritmos estruturados; Resolução de problemas com fluxogramas; 

Portugol - Elementos básicos de Algoritmos. Algoritmos com pseudocódigo: Estruturas de 

controle; Resolução de problemas com Algoritmos; Implementação de algoritmos em 

simuladores; Estruturas de Dados Homogêneas – Vetores. A linguagem Java e seu ambiente: 

Histórico da Linguagem Java; Elementos da linguagem; Elementos da linguagem; Estrutura 

básica de um programa. A programação Java: Comandos de entrada e saída; Estruturas de 

controle; Construção de programas complexos; Vetores em Java. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre os conceitos de Programação de 

Computadores suas relações. 

▪ Fazer com o aluno domine técnicas de desenvolvimento de algoritmos para que 

possam ser aplicados na resolução de problemas já com a linguagem de programação 

Java. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Ter domínio de conhecimento técnico para traduzir em algoritmo estruturado a 

lógica de solução de problemas. 

▪ Ter capacidade para utilizar uma metalinguagem que possa servir como modelo 

para qualquer linguagem de programação. 

▪ Estabelecer raciocínio lógico.  

▪ Ter capacidade de abstração.  

▪ Ter capacidade para solucionar problemas computacionais com linguagens de 

programação. 
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EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE  I 

Eixo Temático: Resolução de Problemas com Algoritmos 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Resolução de problemas através da Lógica Algoritmos com pseudocódigo 

 
 

    

CONTEÚDO 1 
 

CONTEÚDO 5 

Introdução a resolução de problemas Estruturas de controle 

 
 

    

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Conceitos básicos de algoritmos estruturados 
Resolução de problemas com 

Algoritmos 

 
 

    

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Resolução de problemas com fluxogramas 
Implementação de algoritmos em 

simuladores 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Portugol - Elementos básicos de Algoritmos 
Estruturas de Dados Homogêneas – 

Vetores 

 

UNIDADE  II 

Eixo Temático: Linguagem de Programação Java 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

A linguagem Java e seu ambiente A programação Java 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Histórico da Linguagem Java Comandos de entrada e saída 
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CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Elementos da linguagem Estruturas de controle 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

O ambiente de desenvolvimento  
Construção de programas 

complexos 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Estrutura básica de um programa Vetores em Java 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.       

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online. 

▪ Encontros presenciais. 

▪ Avaliação.  

  

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  
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▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, durante os momentos de tutoria, de modo a assegurar 

uma avaliação processual assistida.  

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente. 

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Venerchi de. Fundamentos 

da programação de computadores: algoritmos, pascal, C/C ++ e java.   3. ed. 4. reimpr. 

São Paulo,  SP: Pearson Prentice Hall, 2013 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para 

desenvolvimento de programação de computadores. 28. ed. São Paulo: Érica, 2016. 320 p. 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java TM: como programar. 8. ed. 1. reimpr. São Paulo, SP: 

Pearson Prentice Hall, 2011. 

GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 

estruturas de dados.     38. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 216 p.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DASGUPTA, SANJOY, Algoritmos, Rio de Janeiro, McGraw Hill, 2009 

ARNOLD, Ken, GOSLING, James, HOLMES, David. A Linguagem de Programação Java, 

4ª edição. Bookman, 01/2007. VitalSource Bookshelf Online. 

Projeto de algoritmos: Fundamentos, análise e exemplos da internet GOODRICH, Michael 

T.; TAMASSIA, Roberto 

SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C, 1ª edição. Saraiva, 

08/2013.  

GOODRICH, Michael T., TAMASSIA, Roberto. Estruturas de dados & algoritmos em java, 

5th Edição. Bookman, 01/2013. 

SCHILDT, Herbert, SKRIEN, Dale. Programação com Java: Uma Introdução Abrangente. 

AMGH, 07/2013. VitalSource Bookshelf Online. 
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EDELWEISS, Nina, LIVI, Maria Castro. Algoritmos e programação com exemplos em 

Pascal e C - Série Livros Didáticos UFRGS - Volume 23, 1st Edição. Bookman, 01/2014. 

AGUILAR, Luis Joyanes. Fundamentos de programação: algoritmos, estruturas de dados e 

objetos, 3rd Edição. AMGH, 01/2008. 

 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Banco de Dados I 

CÓDIGO 
F201316 

 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

Banco de Dados e Sistema Gerenciador de Banco de Dados: Evolução dos Sistemas de Banco 

de Dados; Sistema Gerenciador de Banco de Dados; Arquitetura de Aplicações com Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados; Principais Componentes de um Sistema Gerenciador de Banco 

de Dados. Modelagem de Dados: Modelo Entidade-Relacionamento; Modelagem de Dados 

utilizando Modelo Entidade-Relacionamento; Modelo Relacional; Projeto de Banco de Dados 

Relacional. SQL – DDL e DML: Introdução ao SGBD Oracle e SQL; Tipos de Dados e 

Definição de Tabelas; Restrições de Integridade e Indexação; SQL: Select – From – Where. 

SQL – DML: SQL: Junções; SQL: Agregação, Agrupamento e Conjuntos; SQL: Subconsultas; 

SQL: Inclusão, Alteração e Exclusão. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Aprender o conceito e arquitetura básica de um SGBD (Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados). 

▪ Compreender a importância de um SGBD para o desenvolvimento de aplicações. 

▪ Aprender a forma de organização dos dados em um SGBD através da aplicação do 

Modelo Relacional. 

▪ Aprender a linguagem SQL para construção e manipulação de dados em um SGBD. 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Compreender os conceitos de Banco de Dados e as necessidades da utilização de um 

SGDB (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) no desenvolvimento de software.  

▪ Compreender os modelos de organização das informações nos SDGBDs que 

permitem o tratamento dos dados armazenados. 

▪ Criar soluções de armazenamento de dados utilizando SGBDs proporcionando as 

condições necessárias para o desenvolvimento de um software. 

▪ Realizar manipulação de dados (consulta, inclusão, alteração e exclusão), 

armazenados em um SGBD, de forma a atender as necessidades para o 

desenvolvimento de um software. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Eixo Temático: Banco De Dados e Modelagem de Dados 

     

     

TEMA 1  TEMA 2 

Banco de dados e sistema gerenciador de 
Banco de Dados 

 Modelagem de Dados 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Evolução dos Sistemas de Banco de Dados  Modelo Entidade-Relacionamento 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados  
Modelagem de Dados utilizando Modelo 

Entidade-Relacionamento 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 

Arquitetura de Aplicações com Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados 

 Modelo Relacional 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 

Principais Componentes de um Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados 

 Projeto de Banco de Dados Relacional 
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BLOCO TEMÁTICO 2 

Eixo Temático: Linguagem SQL 

     

     

TEMA 3  TEMA 4 

SQL – DDL e DML  SQL - DML 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

Introdução ao SGBD Oracle e SQL  SQL: Junções 

     

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 

Tipos de Dados e Definição de Tabelas  
SQL: Agregação, Agrupamento e 

Conjuntos 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 

Restrições de Integridade e Indexação  SQL: Subconsultas 

     

CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

SQL: Select – From – Where  SQL: Inclusão, Alteração e Exclusão 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.      

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  

▪  Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALVES, William Pereira. Banco de dados: teoria e desenvolvimento.    São Paulo,  SP: Érica, 

2014. 286 p. 

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados.     6. ed. 3. reimp. 

São Paulo,  SP: Pearson Addison Wesley, 2014 

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de 

dados. 6 ed. São Paulo, SP: Makron books, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DATE, Christopher J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. 8ª Edição, Rio de Janeiro: 

Campus, 2004. 

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados, 6ª edição. Bookman, 04/2011.  

CARDOSO, Vírginia M. Sistemas de banco de dados, 1ª Edição, 1st Edição. Saraiva, 03/2008. 

SOARES, Walace. PHP 5 - Conceitos, programação e integração com banco de dados, 7th 

Edição. Erica , 06/2013.  

SETZER, Valdemar W; SILVA, Flávio Soares Corrêa da. Banco de dados: aprenda o que são, 

melhore seu conhecimento. São Paulo: E. Blücher, 2005. 

RAMAKRISHNAN, Raghu, GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de 

dados. AMGH, 01/2008. 
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MACHADO, Felipe Rodrigues. Banco de Dados - Projeto e Implementação, 3rd edição. 

Érica, 06/2014 

 
 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Engenharia de Software I 

CÓDIGO 

F200778 
 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA: 

Introdução a Engenharia de Software: Softwares e o Ciclo de Vida de Sistemas; Processos de 

Software; Metodologias de Desenvolvimento de Software; Metodologias Ágeis. Gerência de 

Requisitos: Tipos de Requisitos; Elicitação de Requisitos; Especificação de Requisitos; 

Gerenciamento de Requisitos; Ferramentas para Gerenciamento de Requisitos. Projeto 

Orientado a Objetos: Objetos e Classes de Objetos; Processo de projeto Orientado a Objetos; 

Evolução de Projeto; Projeto com Reuso. Mudanças de Software: Evolução de Programas; 

Manutenção de Software; Evolução de Arquitetura; Reengenharia de Software.  

 

OBJETIVOS: 

▪ Desenvolver habilidades de análise e utilização das tecnologias e metodologias 

modernas de Engenharia de Software com o intuito de aplicá-las aos mais variados 

contextos. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Aprender as metodologias de desenvolvimento de software modernas com vistas à 

aplicação da melhor técnica aos projetos de software. 

▪ Gerenciar requisitos de software com o intuito de minimizar futuros retrabalhos e 

mudanças no software. 

▪ Aplicar o conhecimento de processos de projetos orientado a objetos para adequar a 

engenharia de software orientado a objetos. 

▪ Apropriar-se de técnicas de evolução e manutenção de software para garantir a 

qualidade de software após a sua finalização. 
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EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Eixo Temático: Princípios da Engenharia de Software – Processos e Análise 

     

     

TEMA 1  TEMA 2 

Introdução à Engenharia de Software  Gerência de Requisitos 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Softwares e o Ciclo de Vida de Sistemas  Classificação de Requisitos 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

Processos de Software  Elicitação e Especificação de Requisitos 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 

Metodologias de Desenvolvimento de Software  Gerenciamento de Requisitos 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 

Metodologias Ágeis  
Ferramentas para Gerenciamento de 

Requisitos 

 

BLOCO TEMÁTICO 2 

Eixo Temático: Projeto Orientado a Objetos e Mudanças de Software 

     

     

TEMA 3  TEMA 4 

Projeto Orientado a Objetos  Mudanças de Software 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

Objetos e Classes de Objetos  Evolução de Programas 

     

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 

Processo de projeto orientado a objetos  Manutenção de Software 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 
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Evolução de Projeto  Evolução de Arquitetura 

     

CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

Projeto com Reuso  Reengenharia de Software 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.      

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online. 

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  

▪  Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

WAZLAWICK, R. S. Engenharia de Software: conceitos e práticas, Rio de Janeiro, Elsevier, 

2013. 

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões.   

3. ed., reimpr. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. 5. reimpr. São Paulo,  SP: Addison 

Wesley, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional.   8. ed. São 

Paulo,  SP: AMGH, 2016 

ENGHOLM JUNIOR, Helio. Engenharia de Software na Prática. São Paulo: Novatec, 2010. 

MEDEIROS, Ernani. Desenvolvendo software com UML 2.0 definitivo. Pearson [EBOOK] 
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Desenvolvimento de Software I: conceitos básicos - Série Tekne, 1st Edição. Bookman, 

01/2014. 

PRESSMAN, Roger, MAXIM, Bruce. Engenharia de Software. 8th edição. AMGH, 

01/2016.  

PRIKLADNICKI, Rafael, WILLI, Renato, MILANI, Fabiano. Métodos ágeis para 

desenvolvimento de software, 1st Edição. Bookman, 01/2014. 

SCHACH, Stephen R. Engenharia de software, 7ª edição. ArtMed, 09/2010.  

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Qualidade de Software 

CÓDIGO 

F201383 
 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

Introdução à Qualidade de Software, Qualidade de Produto de Software, Qualidade de 

Processo de Software, Organismos Normativos e Métricas de Software; Modelos de Qualidade 

de Software: PSP, TSP, CMMI e MPS.BR. Normas de qualidade ISO; Processo de Garantia da 

Qualidade e Processos Relacionados: Garantia da Qualidade, Verificação, Validação; Outros 
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Aspectos Relacionados a Processos de Software: Ferramentas; Melhoramento de Código; 

Gerenciamento de configuração e Planejamento e acompanhamento de projetos. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Capacitar o aluno para avaliar qualitativamente um software de acordo com as 

normas e modelos de qualidade de processo e produto de software. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Aprender os principais conceitos inerentes à qualidade de software. 

▪ Analisar os modelos de qualidade de software, com vistas à aplicação deles em 

estudos de caso. 

▪ Aprofundar os conhecimentos em qualidade de software com técnicas de garantia da 

qualidade. 

▪ Apropriar-se do uso de ferramentas e técnicas de qualidade de software. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Eixo Temático: Princípios da Qualidade de Software: Normas e Modelos 

     

     

TEMA 1  TEMA 2 

Introdução à Qualidade de Software  Modelos de Qualidade 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Conceitos básicos de qualidade de software  Modelo PSP 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

Normas e organismos normativos  Modelo de Qualidade CMMI 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 

Qualidade de produto x Qualidade de processo  Modelo de Qualidade MPS.BR 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 
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Visão geral de métricas de software  Normas de Qualidade ISO 

 

BLOCO TEMÁTICO 2 

Eixo Temático: Processos de Garantia da Qualidade de Software 

     

     

TEMA 3  TEMA 4 

Garantia da Qualidade  Mudanças de Software 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

Conceitos de garantia da qualidade  Qualidade de código 

     

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 

Verificação e validação  Programação defensiva e outras técnicas 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 

Teste de Software  Diagramas importantes 

     

CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

Ferramentas de teste de software  Ferramentas de melhoria de código 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.      

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente. 

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARTIÉ, Alexandre. Garantia da Qualidade De Software. São Paulo: Campus, 2002. 

KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de software: aprenda as 

metodologias e técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software.   2. ed. 6. reimp. 

São Paulo, SP: Novatec, 2015. 395 p. 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional.   8. ed. São 

Paulo,  SP: AMGH, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABNT NBR ISO/IEC 25062:2011 Engenharia de software — Requisitos e avaliação da 

qualidade de produto de software (SQuaRE) — Formato comum da indústria (FCI) para 

relatórios de teste de usabilidade 

ABNT NBR ISO/IEC 15504-4:2008 Tecnologia da informação - Avaliação de processo Parte 

4: Orientação no uso para melhoria do processo e determinação da potencialidade do 

processo. 

ABNT NBR ISO/IEC 15504-3:2008 Tecnologia da informação - Avaliação de processo Parte 

3: Orientações para realização de uma avaliação. 

NBR ISO/IEC9126-1 Engenharia de software - Qualidade de produto - Parte 1: Modelo de 

qualidade. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Junho, 2003. 
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Norma NBR ISO/IEC 12119 - Tecnologia de Informação - Pacotes de Software - Teste e 

Requisitos de Qualidade, ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de 

Janeiro, 1998. 

SCHACH, Engenharia de Software: Os Paradigmas Clássico e Orientado a Objetos. São 

Paulo: McGraw Hill, 2009. 

SOFTEX, MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro – Guia Geral, Versão 1.2, 

2007.
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3º PERÍODO 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Programação Orientada a Objetos 

CÓDIGO 

F201693 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

  

EMENTA: 

Introdução à Linguagem Java: Visão geral da plataforma Java; Variáveis; Operadores e 

Conversões; Comandos de entrada e saída. Estruturas de Controle e Modularização: Comandos 

de Seleção; Comandos de Repetição; Desvio de fluxo e operadores especiais; Modularização. 

Classes Básicas e Estrutura de dados: Principais Classes do Pacote java.lang ; Principais Classes 

do Pacote java.util; Vetores; Coleções. Arquivos: Classe File e Streams para Arquivos; 

Arquivos Textos; Arquivos Binários; Arquivos de Acesso Aleatório. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Desenvolver soluções computacionais utilizando uma linguagem de programação de 

acordo com os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo da disciplina.  

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Planejar e desenvolver sistemas baseados na Linguagem Java. 

▪ Domínio do desenvolvimento de programas usando a Linguagem Java. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Eixo Temático: Princípios da Programação em Java 

 
 

 
 

  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Introdução à Linguagem Java 
Estruturas de Controle e 

Modularização 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 
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Visão Geral da Plataforma Java Comandos de Seleção 

     

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Variáveis Comandos de Repetição 

     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Operadores e Conversões 
Desvio de Fluxo e Operadores 

Especiais 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Comandos de Entrada e Saída Modularização 

   

BLOCO TEMÁTICO 2 

Eixo Temático: Java API 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Classes Básicas e Estruturas de Dados Arquivos 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Principais Classes do Pacote java.lang Classe File e Streams para Arquivos 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Principais Classes do Pacote java.util Arquivos Textos 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

Vetores Arquivos Binários 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Coleções Arquivos de Acesso Aleatório 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 
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atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.        

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual 

assistida.  

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente. 

▪  Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer 

ao aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java TM: como programar. 8. ed. 1. reimpr. São Paulo, SP: 

Pearson Prentice Hall, 2011. 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Venerchi de. Fundamentos 

da programação de computadores: algoritmos, pascal, C/C ++ e java.   3. ed. 4. reimpr. 

São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2013 
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MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos:  lógica para 

desenvolvimento de programação de computadores.   28. ed., rev. e atual. São Paulo,  SP: 

Érica, 2016. 328 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DASGUPTA, SANJOY, Algoritmos, Rio de Janeiro, McGraw Hill, 2009. 

ARNOLD, Ken, GOSLING, James, HOLMES, David. A Linguagem de Programação Java, 

4ª edição. Bookman, 01/2007. VitalSource Bookshelf Online. 

GOODRICH, Michael T., TAMASSIA, Roberto. Estruturas de dados & algoritmos em java, 5th 

Edição. Bookman, 01/2013. 

Projeto de algoritmos: Fundamentos, análise e exemplos da internet GOODRICH, Michael T.; 

TAMASSIA, Roberto. 

SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C, 1ª edição. Saraiva, 08/2013 

SCHILDT, Herbert, SKRIEN, Dale. Programação com Java: Uma Introdução Abrangente. 

AMGH, 07/2013. VitalSource Bookshelf Online. 

EDELWEISS, Nina, LIVI, Maria Castro. Algoritmos e programação com exemplos em 

Pascal e C - Série Livros Didáticos UFRGS - Volume 23, 1st Edição. Bookman, 01/2014.  

AGUILAR, Luis Joyanes. Fundamentos de programação: algoritmos, estruturas de dados e 

objetos, 3rd Edição. AMGH, 01/2008. 
 
 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Estrutura de Dados  

CÓDIGO 

F201685 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA: 

Conceitos Básicos de Estrutura de Dados em Memória: Ponteiro, Alocação Dinâmica e 

Tipos abstratos de dados; Listas Lineares sequenciais e encadeadas; Recursão; Algoritmos 

comentados. Estruturas de Dados Simples: Listas simplesmente encadeadas; Deques; Listas 

duplamente encadeadas; Algoritmos comentados. Estruturas de Dados Restritas: Pilhas; Filas; 

Árvores binárias e árvores binárias de busca; Remoções de nós em ABB. Pesquisa e 

Classificação: Pesquisa Linear; Mergesort; Quicksort; Comparação entre mecanismos de 

classificação. 
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OBJETIVOS: 

▪ Definir e diferenciar as Estruturas de Dados genéricas fundamentais, tais como filas, 

pilhas, listas encadeadas. 

▪ Manipular estruturas de dados através do emprego de algoritmos. 

▪ Selecionar e construir estruturas de dados adequadas para aplicações específicas, bem 

como modelar estas aplicações. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ O aluno estará apto a escolher a Estrutura de Dados mais adequada para a resolução 

do problema. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Eixo Temático: Introdução A Estruturas De Dados. 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Conceitos Básicos de Estrutura de Dados em 
Memória 

Estruturas de Dados Simples 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

Ponteiro, Alocação Dinâmica e Tipos abstratos de 
dados. 

Listas simplesmente encadeadas 

     

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Listas Lineares sequenciais e encadeadas Deques 

     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Recursão Listas duplamente encadeadas 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Algoritmos comentados Algoritmos comentados 

BLOCO TEMÁTICO 2 
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Eixo Temático: Estruturas de dados restritas, pesquisa e classificação. 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Estruturas de Dados Restritas Pesquisa e Classificação 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Pilhas Pesquisa Linear 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Filas Mergesort 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

Árvores binárias e árvores binárias de busca Quicksort 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Remoções de nós em ABB 
Comparação entre mecanismos de 

classificação 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.       

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.    

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online. 

▪ Avaliação.   
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual 

assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer 

ao aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

WIRTH, N. Algoritmos e Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e 

Científicos Editora S.A., 1999. 255  

GOODRICH, Michael T., TAMASSIA, Roberto. Estruturas de Dados & Algoritmos em 

Java, 5th edição. Bookman, 01/2013. VitalSource Bookshelf Online. 

GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 

estruturas de dados.     38. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 216 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

EDELWEISS, Nina, GALANTE, Renata. Estruturas de Dados. Bookman, 04/2011. 

VitalSource Bookshelf Online. 

HORSTMANN, C. Conceitos de Computação com Java. Tradução de Edson Furmankiewicz. 

5ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 720 p.  

SZWARCFITER, Jayme Luiz, MARKENZON, Lilian. Estruturas de Dados e Seus 

Algoritmos, 3ª edição. LTC, 07/2010. VitalSource Bookshelf Online. 

PEREIRA, Silvio Lago. Estruturas de Dados em C - Uma Abordagem Didática. Érica, 

06/2016. VitalSource Bookshelf Online. 
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DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. Tradução de Edson Furmankiewicz. 

8ª. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 1144 p. 

KOFFMAN, Elliot B., WOLFGANG, Paul T. Objetos, Abstração, Estrutura de Dados e 

Projeto Usando C++. LTC, 05/2008.  

AGUILAR, Luis Joyanes. Fundamentos de Programação: Algoritmos, estruturas de dados e 

objetos, 3rd edição. AMGH, 01/2008. 

 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Linguagem de Programação 

CÓDIGO 

F201707 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

Conceito de linguagem de programação, paradigmas de linguagens de programação, tipos 

de dados, verificação de tipos e escopos, estrutura de controle de dados, estrutura de controle 

de fluxo, manipulação de exceções, subprogramas, variáveis, constantes, operadores e 

expressões, estruturas de repetição, vetores e matrizes, funções, fundamentos da orientação a 

objetos, linguagens orientadas a objetos, quatro pilares da orientação a objetos: abstração, 

encapsulamento, herança e polimorfismo, aprofundando na orientação a objetos: construtores, 

modificadores de acesso, classe abstrata, método abstrato e interfaces. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Tornar os estudantes capazes de visualizar soluções computacionais para problemas 

através da construção de programas, em linguagem de alto nível estruturada. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Familiarizar o estudante com o modelo sequencial de computação.  

▪ Apresentar conceitos básicos de linguagens de programação.  

▪ Facilitar o estudante no aprendizado de linguagens procedurais como C. 

▪ Treinar o aluno no processo básico de desenvolvimento de software (concepção, 

edição, execução e teste de programas de computador). 
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EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

C O N T E Ú D O  P R O G R A M Á T I C O  

BLOCO TEMÁTICO 1 

Linguagens de Programação 

     

     

TEMA 1  TEMA 2 

Introdução a linguagens de programação  Estruturação de programas 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Conceito de linguagem de programação  Estrutura de controle 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

Paradigmas de linguagens de 

programação 
 Estrutura de controle de fluxo 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 

Tipos de dados  Manipulação de exceções 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 

Verificação de tipos e escopos  Subprogramas 
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BLOCO TEMÁTICO 2 

Aprofundando nos Principais Paradigmas de Programação 

     

     

TEMA 3  TEMA 4 

Linguagens Procedurais  Linguagens Orientadas a Objetos 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

Variáveis, Constantes, Tipos, Operadores, 

Seleção e Repetição 
 Conceitos básicos da Orientação a Objetos 

     

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 

Vetores e Matrizes  

Quatro pilares da Orientação a Objetos: 

Abstração, Encapsulamento, Herança e 

Polimorfismo 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 

Funções  

Aprofundando na Orientação a Objetos: 

Construtores, Modificadores de Acesso, 

Classe Abstrata, Método Abstrato e 

Interfaces 
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CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

Recursividade e Ordenação  
Orientação a Objetos, exemplos em outras 

Linguagens 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.       

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.    

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ O Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida.  

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  
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▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SEBESTA, R. W. Conceitos de linguagens de programação. 9. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2011. 792p. 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Venerchi de. 

Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, pascal, C/C 

++ e java.   3. ed. 4. reimpr. São Paulo,  SP: Pearson Prentice Hall, 2013 

DEITEL, H. M.,; DEITEL, P. J. Java TM: como programar. 8. ed. 1. reimpr. São Paulo, SP: 

Pearson Prentice Hall, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASANOVA, Marco A; GIORNO, A. C; FURTADO, L. Antonio. Programação em lógica e 

a linguagem PROLOG.2006. 

ARNOLD, Ken, GOSLING, James, HOLMES, David. A Linguagem de Programação Java, 

4ª edição. Bookman, 01/2007.  

FOWLER, Martin. UML Essencial: Um Breve Guia para Linguagem Padrão, 3ª edição. 

Bookman, 08/2011. 

NULL, Linda, LOBUR, Julia. Princípios Básicos de Arquitetura e Organização de 

Computadores. ArtMed, 01/2010.  

LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões - Uma Introdução Á Análise e ao Projeto 

Orientados a Objetos e Desenvolvimento Irativo. Bookman, 08/2011. 

Ucker, Allen, Noonan, Robert. Linguagens de Programação: Princípios e Paradigmas, 2nd 

edição. AMGH, 01/01/2009.  
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U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Engenharia de Software II 

CÓDIGO 

F201677 

CRÉDITOS 

 

04 

CARGA HORÁRIA 

 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

RUP: Conceitos iniciais; Fases; Disciplinas; Iterações e melhores práticas. 

Metodologias ágeis: Manifesto ágil; Programação Extrema; Scrum; RUP x Metodologias 

Ágeis. UML: Diagramas de comportamento: Fundamentos da UML; Diagrama de casos de uso; 

Diagrama de atividades e máquina de estados; Diagramas de interações. UML: Diagramas de 

estrutura: Diagrama de classes; Diagrama de objetos e componentes; Diagramas de instalação, 

estruturas compostas e pacotes; Ferramentas de desenvolvimento UML. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Apropriar-se dos conceitos das metodologias ágeis e da UML, com vistas a aplicá-

los no processo de análise de software. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 Aprender as metodologias de desenvolvimento de software modernas com vistas à 

aplicação da melhor técnica aos projetos de software. 

 Gerenciar requisitos de software com o intuito de minimizar futuros retrabalhos e 

mudanças no software. 

 Aplicar o conhecimento de processos de projetos orientado a objetos para adequar 

a engenharia de software orientado a objetos. 

 Apropriar-se de técnicas de diagramação da análise de software. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

C O N T E Ú D O  P R O G R A M Á T I C O  

BLOCO TEMÁTICO 1 

Metodologias de desenvolvimento de software 
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TEMA 1  TEMA 2 

RUP 
 

Métodos ágeis 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Conceitos iniciais 
 

Manifesto ágil 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

Fases 
 

Programação Extrema 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 

Disciplina 
 

Scrum 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 

Iterações e melhores práticas  
 

RUP x Metodologias Ágeis. 

BLOCO TEMÁTICO 2 

UML 
     

     

TEMA 3  TEMA 4 

Diagramas de comportamento 
 

Diagrama de estrutura 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

Fundamentos da UML 
 

Diagrama de classes 

     

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 
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Diagrama de casos de uso 
 

Diagrama de objetos e componentes 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 

Diagrama de atividades e máquinas de estados 
 Diagrama de instalação, estruturas compostas e 

pacotes 
     

CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

Diagrama de interações 
 

Ferramentas de desenvolvimento UML 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.       

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online. 

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  
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▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, durante os momentos de tutoria, de modo a assegurar 

uma avaliação processual assistida pelo tutor presencial.  

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente. 

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer 

ao aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

WAZLAWICK, R. S. Engenharia de Software: conceitos e práticas, Rio de Janeiro, Elsevier, 

2013. 

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões.   

3. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 1248 p. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. 5. reimpr. São Paulo,  SP: Addison 

Wesley, 2014. verificar passar para básica 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional.   8. ed. São 

Paulo,  SP: AMGH, 2016 

MEDEIROS, Ernani. Desenvolvendo software com UML 2.0 definitivo. Pearson [EBOOK] 

OKUYAMA, Fabio Yoshimitsu, MILETTO, Evandro Manara, NICOLAO, Mariano. 

Desenvolvimento de Software I: conceitos básicos - Série Tekne, 1st Edição. Bookman, 

01/2014. 

PRIKLADNICKI, Rafael, WILLI, Renato, MILANI, Fabiano. Métodos ágeis para 

desenvolvimento de software, 1st Edição. Bookman, 01/2014. 

SCHACH, Stephen R. Engenharia de software, 7ª edição. ArtMed, 09/2010.  

LARMAN, Craig. UML e Padrões. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

SBROCCO, José Henrique Teixeira Carvalho, MACEDO, Paulo de. Metodologias Ágeis - 

Engenharia de Software sob Medida. Érica, 06/2012. VitalSource Bookshelf Online. 

FOWLER, Martin. UML Essencial. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
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U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Banco de Dados II 

CÓDIGO 

F201359 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA: 

Criação de Banco de Dados e ACID: Transações; ACID; Instalação de um SGBD; 

Ligação de Bancos de Dados com as IDEs. Gerência de Requisitos: Tipos de Requisitos; 

Elicitação de Requisitos; Especificação de Requisitos; Gerenciamento de Requisitos; 

Ferramentas para Gerenciamento de Requisitos. Projeto Orientado a Objetos: Objetos e Classes 

de Objetos; Processo de projeto Orientado a Objetos; Evolução de Projeto; Projeto com Reuso. 

Mudanças de Software: Evolução de Programas; Manutenção de Software; Evolução de 

Arquitetura; Reengenharia de Software. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Desenvolver habilidades de administração de banco de dados. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Aprender os conceitos internos do Banco de Dados. 

▪ Gerenciar memória e otimizar o funcionamento do Banco de Dados. 

▪ Aplicar o conhecimento de Banco de Dados para o desenvolvimento de aplicações 

avançadas de negócios inteligentes. 

▪ Apropriar-se de técnicas de desenvolvimento de validações internas no Banco de 

Dados. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

C O N T E Ú D O  P R O G R A M Á T I C O  

BLOCO TEMÁTICO 1 

Administração de banco de dados 
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TEMA 1  TEMA 2 

Criação de banco de dados e ACID 
 

Administração de banco de dados 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Transações 
 Dicionários de dados, configuração de memória e 

parâmetros de inicialização 
     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

ACID 
 
Processamento e Otimização de Consultas 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 

Instalação de um SGBD 
 

Segurança de SGBDs 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 

Ligação de bancos de dados com as IDEs 
 
Backup, recuperação e replicação de dados. 

BLOCO TEMÁTICO 2 

Desenvolvimento avançado em banco de dados 
     

     

TEMA 3  TEMA 4 

Desenvolvimento em banco de dados 
 

Business Inteligence 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

Validações e estruturas temporárias 
 

Data Warehouse 

     

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 

Exceções 
 

OLAP 
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CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 

Procedimentos, funções e pacotes 
 

Business Inteligence 

     

CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

Triggers 
 

Data Mining 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.       

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.    

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida.  

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  
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▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ELMASRI, Ramez. NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6.ed. São Paulo: 

Pearson, 2014.  

DATE, C.J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

Esgotado 

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de 

dados. 6 ed. São Paulo, SP: Makron books, 2012. 861 p. esgotado 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Castro, Leandro Nunes D., Daniel Ferrari. Introdução à Mineração de Dados: Conceitos 

Básicos, Algoritmos e Aplicações. Saraiva, 03/2016. VitalSource Bookshelf Online. 

ALVES, William Pereira. Banco de Dados. Érica, 06/2014. VitalSource Bookshelf Online. 

MANNINO, Michael V. Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e Administração de Banco 

de Dados, 3rd edição. AMGH, 01/2014. VitalSource Bookshelf Online 

CARDOSO, Vírginia M. Sistemas de banco de dados, 1ª Edição, 1st Edição. Saraiva, 03/2008. 

SOARES, Walace. PHP 5 - Conceitos, programação e integração com banco de dados, 7th 

Edição. Erica , 06/2013.  

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados, 6ª edição. Bookman, 04/2011. 

SETZER, Valdemar W.; SILVA, Flávio Soares Corrêa da. Banco de dados: aprenda o que são, 

melhore seu conhecimento. São Paulo: E. Blücher, 2005. 

MACHADO, Felipe Rodrigues. Banco de Dados - Projeto e Implementação, 3rd edição. Érica, 

06/2014. 

RAMAKRISHNAN, Raghu, GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de 

dados. AMGH, 01/2008. 
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4º PERÍODO 

 

U N I T Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Filosofia e Cidadania 

CÓDIGO 
H202840 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA:  

Evolução do Conhecimento: Conhecimento filosófico, Grandeza do Conhecimento, As 

Relações homem-mundo, O homem cidadão; Filosofia, Ideologia e Educação: Processo de 

ideologização, Escola e Sociedade, Ciência e valores, Educação e Transformação; Ética e 

Cidadania: Ética e Moral, O compromisso ético, A construção da cidadania, A 

Pluradimensionalidade Humana; Ação Educativa e Cidadania: Educação, ética e labor, Ética e 

trabalho, Ética e Ação, A Integralidade do homem na Sociedade. 

 

OBJETIVO:  

 Apropriar-se de conhecimentos teórico-históricos acerca da evolução do 

conhecimento humano, com vistas a estabelecer relações entre os aspectos 

filosóficos, ideológicos e educacionais no contexto de uma sociedade cidadã e ética. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 Evidenciar uma ampla compreensão do processo de desenvolvimento do 

conhecimento humano e da sua origem através das diferentes leituras de mundo, da 

interpretação filosófica, até chegar à ciência contemporânea. 

 Perceber a sutileza dos processos de ideologização que movem e manipulam os 

pensamentos, os comportamentos e os movimentos históricos do mundo 

contemporâneo compreendendo a importância de uma educação emancipatória como 

propulsora de criticidade. 

 Identificar a ética como uma postura filosófica na construção de um novo homem e 

de uma nova sociedade. 

 Refletir sobre cidadania como valor e como exigência na construção de uma 

sociedade sustentável, em que a educação assume um papel fundamental. 
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EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE  I 

EIXO TEMÁTICO: ASPECTOS FILOSÓFICOS, IDEOLÓGICOS E 

EDUCACIONAIS 

 
 

 
  

   

TEMA 1 
 

TEMA 2 

Evolução do Conhecimento Filosofia, Ideologia e Educação 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

Conhecimento filosófico Processo de ideologização 

     

CONTEÚDO 2 
 

CONTEÚDO 6 

Grandeza do Conhecimento Escola e Sociedade 

     

CONTEÚDO 3 
 

CONTEÚDO 7 

Relações homem-mundo Ciência e valores 

     

CONTEÚDO 4 
 

CONTEÚDO 8 

O homem cidadão Educação e Transformação 

UNIDADE II 

EIXO TEMÁTICO: ÉTICA, CIDADANIA E SOCIEDADE 

 
 

 
  

   

TEMA 3 
 

TEMA 4 

Ética e Cidadania Ação Educativa e Cidadania 

     

CONTEÚDO 9 
 

CONTEÚDO 13 

Ética e Moral Educação, ética e labor 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

O compromisso ético Ética e trabalho 

     

CONTEÚDO 11 
 

CONTEÚDO 15 

A construção da cidadania Ética e Ação 
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CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

A Pluradimensionalidade Humana 
A Integralidade do homem na 

Sociedade 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  O modelo online, 

aliando acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

 Intervenções nos Fóruns.   

 Produção de Aprendizagem Significativa.     

 Acompanhamento Online.  

 Avaliação. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

 A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

 Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

 Avaliação Qualitativa e Auto-avaliação Discente.  

 Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência:   introdução ao jogo e suas regras.   19. ed. São 

Paulo,  SP: Loyola, 2015  
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CHAUÍ, Marilena de Souza; GUIZZO, João; MINEY, José Roberto. Convite à filosofia.  14. 

ed., 7. impr. São Paulo,  SP: Ática, 2015.   

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia:   dos pré-socráticos a 

Wittgenstein.   16. reimpr. Rio de Janeiro, RJ: J. Zahar, 2014.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar:  (+ qualidade total na 

educação).   14. ed. São Paulo,  SP: Papirus, 2014.  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando:   introdução 

à filosofia.   3. ed., rev. São Paulo,  SP: Moderna, 2007. 

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação.     30. reimp. São Paulo,  SP: Cultrix, 2014. 

BIANCHETTI, Lucídio (Org.); FREIRE, Ida Mara  (Org.). Um olhar sobre a 

diferença:   interação, trabalho e cidadania.   12. ed., 5. reimpr. Campinas, SP: Papirus, 

2015. 222 p 

JOHANN, Jorge Renato; BARRETO, Osório Alves; SILVA, Uverland Barros 

da  UNIVERSIDADE TIRADENTES (UNIT). Filosofia e cidadania.     2. ed. Aracaju, SE: 

UNIT, 2010.  

MORIN, Edgar. Ciência com consciência.  15. ed. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2013. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. Brasília, DF: Cortez, 

2015. 

REALE, Miguel. Introdução à Filosofia, 4ª edição. Saraiva, 07/2002. [Minha Biblioteca]. 

CARDELLA, Haroldo Paranhas; CREMASCO, José Antonio. Ética profissional simplificada 

, 1ª edição, 2011. Minha Biblioteca. Web.  

MÁTTAR NETO, João Ausgusto. Filosofia e Ética na Adminstração, 2ª edição, 2009. Minha 

Biblioteca. Web. 24 October 2013. 

SAUNDERS, Clare ; MOSSLEY, David ; ROSS, George MacDonald ; LAMB, Danielle 

;CLOSS, Julie . Como Estudar Filosofia, 2009. Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013. 

STEGMÜLLER, Wolfgang. A Filosofia Contemporânea - Introdução Crítica, 2ª edição, 2012. 

Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013. 
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U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

               DISCIPLINA: Gerência de Projetos 

CÓDIGO 

F201715 
 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

A disciplina apresentará conceitos de planejamento (planos, projetos, programas). 

Elaboração do plano do projeto. Ciclo de vida do projeto. Gerência de escopo, tempo, custos, 

qualidade. Recursos humanos, comunicações e riscos do projeto. Mecanismo de 

acompanhamento e gerenciamento de projetos.  

 

OBJETIVOS: 

▪ Permitir que o aluno esteja apto a utilizar as boas práticas indicadas pelo PMI através 

do Guia PMBOK para a elaboração e execução de projetos de tecnologia da 

informação. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Compreender os conceitos básicos de Gestão de Projetos. 

▪ Identificar as diferentes disciplinas de Gestão de Projetos. 

▪ Empregar estratégias e metodologias de planejamento e monitoramento de projetos. 

▪ Desenvolver habilidades de planejamento e execução de projetos. 

 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Gerenciamento, planejamento e monitoramento de Projetos 

     

     

TEMA 1  TEMA 2 
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Introdução ao Gerenciamento de Projetos  Planejamento e Monitoramento de projetos 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Conceitos e Definições 
 

Execução 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

Estratégias de projetos 
 

Monitoramento 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 

Estruturas organizacionais 
 

Avaliação 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 

Processos do Gerenciamento de Projetos 

 

 

Ferramentas de Gerenciamento de Projetos 

 

BLOCO TEMÁTICO 2 

Gestões e Capacitação em Gerenciamento de Projetos 

     

     

TEMA 3  TEMA 4 

Gestões do Gerenciamento de Projetos  Capacitação em Gerenciamento de Projetos 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

Gestão da Integração e Gestão do escopo 
 

Elementos do Conhecimento e Experiência 
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CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 

Gestão dos prazos e Gestão dos custos 
 

Escritório de Projetos 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 

Gestão da qualidade e Gestão de riscos 
 Competência e carreira em Gerenciamento 

de Projetos 

     

CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

Gestão de pessoas e Gestão da comunicação 
 

Certificação em Gerenciamento de Projetos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns. 

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.    

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online. 

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  
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▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.   

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

IMPLEMENTANDO o gerenciamento organizacional de projetos: um guia de práticas. 

Saraiva, 2013. 

KEELLING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. 3. tiragem. São Paulo: 

Saraiva Siciliano S/A, 2006. 293 p. 

MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 3. ed. 6. impr. São Paulo, SP: Atlas, 

2009. xvi, 242 p 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PHILLIPS, Joseph. Gerência de projetos de tecnologia da informação: no caminho certo, do 

início ao fim. 8. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elservier, c2003. 449 p. 

MOLINARI, Leonardo. Gestão de Projetos: teoria, Técnicas e Práticas . Editora Erica, Rio de 

Janeiro, 2010.  

AMARAL, Daniel Capaldo. Gerenciamento ágil de projetos - Aplicação em produtos 

inovadores - 1ª edição. Saraiva, 03/2007. VitalSource Bookshelf Online 

HARPER-SMITH, Patrick, DERRY, Simon. Via Expressa para o Sucesso em 

Gerenciamento de Projetos - Tudo que Você Precisa para Acelerar sua Carreira. Bookman, 

01/2011. VitalSource Bookshelf Online 

JUNIOR, RABECHINI, Roque, CARVALHO, Marly Monteiro (organizadores). 

Gerenciamento de projetos na prática: casos brasileiros. Atlas, 09/2006. 

XAVIER, Carlos Magno Silva. Gerenciamento de Projetos, 2ª Edição. Saraiva, 11/2008. 

VitalSource Bookshelf Online. 

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo - 2ª edição, 2nd 

edição. Saraiva, 05/2009. VitalSource Bookshelf Online 
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U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

               DISCIPLINA: Projeto Integrador I 

CÓDIGO 

F201456 
 

CRÉDITOS 

06 

CARGA HORÁRIA 

120h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA:  

Parte I: REGULAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR I: Disposições Preliminares: 

Finalidade do Projeto Integrador; Características do Projeto Integrador; Objetivos do Projeto 

Integrador; Campo de pesquisa e a integralização do Projeto Integrador. 

Estrutura Administrativa: Atendimento aos alunos: atividades propostas; Atribuições da 

Coordenação de curso; Atribuições e responsabilidades do Professor da disciplina, do Tutor 

presencial, dos alunos e do Supervisor de campo. Avaliação e frequência do Projeto Integrador. 

Parte II: MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO 

PROJETO INTEGRADOR I: Etapas do Projeto Integrador I: Apresentação e objetivo do 

Projeto Integrador; Finalidade e justificativa do Projeto Integrador; Interdisciplinaridade no 

Projeto Integrador; Etapas do Projeto Integrador. Estrutura do Projeto Integrador I: Normas de 

elaboração do Projeto Integrador; Procedimentos de elaboração do Projeto Integrador: estrutura 

do projeto; Elementos que compõe o Projeto Integrador: pré-textuais; textuais e pós-textuais; 

Avaliação do Projeto Integrador: critérios e composição da nota final. 

 

OBJETIVOS: 

 Formar analistas e desenvolvedores de software, que entendam toda a complexidade 

e dinâmica dessa área de atuação, privilegiando o aprimoramento e aplicação de 

habilidades e competências claramente identificadas. 

 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 Projetar software empregando modelos internacionais.   

 Documentar projeto de software empregando UML.  

 Desenvolver produto de software para Web, funcional atendendo aos padrões 

internacionais de qualidade e segurança de software.   

 Testar software, validando sua qualidade e documentando seus resultados. 



171 

 

171 

 

 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

BLOCO TEMÁTICO 1 

REGULAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR I 

 

 

 

  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Disposições Preliminares Estrutura Administrativa 

     

CONTEÚDO 1 
 

CONTEÚDO 5 

Finalidade do Projeto Integrador Atendimento aos alunos: atividades propostas 

     

CONTEÚDO 2 
 

CONTEÚDO 6 

Características do Projeto Integrador Atribuições da Coordenação de curso 

     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Objetivos do Projeto Integrador 
Atribuições e responsabilidades do Professor da 

disciplina e dos alunos  

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Campo de pesquisa e a integralização do Projeto 

Integrador 
Avaliação do Projeto Integrador 
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BLOCO TEMÁTICO 2 

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO PROJETO INTEGRADOR I 

 

 

 

  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Etapas do Projeto Integrador I Estrutura do Projeto Integrador I 

     

CONTEÚDO 9 
 

CONTEÚDO 13 

Apresentação e objetivo do Projeto Integrador Normas de elaboração do Projeto Integrador 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Finalidade e justificativa do Projeto Integrador 
Procedimentos de elaboração do Projeto 

Integrador: estrutura do projeto 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

Interdisciplinaridade no Projeto Integrador 
Elementos que compõe o Projeto Integrador: pré-

textuais; textuais e pós-textuais 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Etapas do Projeto Integrador 
Avaliação do Projeto Integrador: critérios e 

composição da nota final 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 
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curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns. 

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.    

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online. 

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MANZANO, J. A. N. G.; TOLEDO, S. A. Guia de Orientação e Desenvolvimento de Sites 

- HTML, XHTML, CSS e JavaScript/JScript. 1. Ed. Saõ Paulo: Érica, 2008.  

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Venerchi de. 

Fundamentos da programação de computadores:  algoritmos, pascal, C/C ++ e java.   

3. ed. 4. reimpr. São Paulo,  SP: Pearson Prentice Hall, 2013 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, P. A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed., 

11. reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014. 162 p. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SCHILDT, Herbert, SKRIEN, Dale. Programação com Java: Uma Introdução Abrangente. 

AMGH, 07/2013. VitalSource Bookshelf Online. 

DASGUPTA, SANJOY, Algoritmos, Rio de Janeiro, McGraw Hill, 2009 

ARNOLD, Ken, GOSLING, James, HOLMES, David. A Linguagem de Programação Java, 

4ª edição. Bookman, 01/2007. VitalSource Bookshelf Online. 

Projeto de algoritmos: Fundamentos, análise e exemplos da internet. GOODRICH, Michael 

T.; TAMASSIA, Roberto 

SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C, 1ª edição. Saraiva, 

08/2013. 

GOODRICH, Michael T., TAMASSIA, Roberto. Estruturas de dados & algoritmos em java, 

5th Edição. Bookman, 01/2013.  

EDELWEISS, Nina, LIVI, Maria Castro. Algoritmos e programação com exemplos em 

Pascal e C -Série Livros Didáticos UFRGS - Volume 23, 1st Edição. Bookman, 01/2014. 

AGUILAR, Luis Joyanes. Fundamentos de programação: algoritmos, estruturas de dados e 

objetos, 3rd Edição. AMGH, 01/2008. 

 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Programação WEB 

CÓDIGO 

F201723 
 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

A disciplina apresentará histórico e evolução da Internet; Principais Ferramentas atuais 

e recursos da Internet; Comandos da Linguagem HTML; Comandos da Linguagem JavaScript; 

Introdução as modernas linguagens de programação para Web; Criação de sites dinâmicos; 

Fusão de tecnologias de programação para Web. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Permitir que o aluno esteja apto a implementar corretamente projetos de software 

web utilizando as principais linguagens de programação da atualidade. 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Compreender os principais comandos de linguagens web. 

▪ Identificar as principais estratégias de programação web. 

▪ Aplicar os conceitos aprendidos em projetos web reais. 

▪ Desenvolver habilidades de implementação web com html, css e javascript. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Introdução aos sistemas web e HTML 

     

     

TEMA 1  TEMA 2 

Introdução aos Sistemas Web  Introdução ao HTML 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Introdução ao serviço HTTP 
 

O que é HTML 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

Conceito de sistema 
 

Estrutura Básica do HTML 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 

Introdução a sistema web 
 

Outras Tags HTML 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 
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Apresentação das principais 

tecnologias para desenvolvimento de 

sistemas web 

 

Elementos estruturais, imagens e tabelas 

 

BLOCO TEMÁTICO 2 

Introdução ao CSS e JavaScript 

     

     

TEMA 3  TEMA 4 

Introdução a CSS  Introdução ao JavaScript 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

O que é CSS 
 

O que é JavaScript 

     

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 

Aplicando estilos com CSS 
 

Variáveis e comandos básicos 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 

Como aplicar CSS em tags HTML 
 

Objetos, coleções e loops 

     

CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

CSS3 
 

Eventos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 
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transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns. 

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente. 

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MANZANO, J. A. N. G.; TOLEDO, S. A. Guia de Orientação e Desenvolvimento de Sites - 

HTML, XHTML, CSS e JavaScript/JScript. 1. Ed. Saõ Paulo: Érica, 2008.  

SILVA, M. S. JQuery Mobile: desenvolva aplicações web para dispositivos mo´veis 

comHTMLS, CSS3, AJAX, jQuery e jQuery UI.   

SILVA, M. S. Construindo Sites Com CSS E (X)HTML. 1. Ed. Saõ Paulo: Novatec, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FLANAGAN, David. JavaScript: O Guia Definitivo, 6th edição. Bookman, 01/2014  



178 

 

178 

 

MILETTO, Evandro Manara, BERTAGNOLLI, Silvia Castro. Desenvolvimento de Software 

II: Introdução ao Desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Bookman, 

01/2014 

TERUEL, Evandro Carlos. HTML 5 - Guia Prático, 2nd edição. Érica, 06/2014 

PRESSMAN, Roger S., LOWE, David Brian. Engenharia Web. LTC, 08/2009. 

HAROLD, Elliotte R. Refatorando HTML. Bookman, 01/2010. 

KALBACH, James. Design de Navegação Web: Otimizando a Experiência do Usuário. 

Bookman, 01/2009. 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Teste de Software 

CÓDIGO 

F201391 
 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

A disciplina apresentará conceitos de Introdução ao Teste de Software. Teste Funcional. Teste 

Estrutural. Teste de Integração. Teste de Software Orientado a Objetos. Teste de Componentes. 

Ferramentas de Apoio ao teste de software. 

 

OBJETIVOS: 

 Permitir que o aluno possua o domínio de conhecimentos técnico-científicos em 

Teste de Software. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 Compreender os conceitos básicos de testes de software. 

 Identificar os diferentes tipos de testes de software. 

 Empregar estratégias e metodologias para geração de casos de teste. 

 Desenvolver habilidades de manuseio das principais ferramentas para automação 

de teste. 
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EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

C O N T E Ú D O  P R O G R A M Á T I C O  

BLOCO TEMÁTICO 1 

 Introdução ao Teste de Software e Testes Funcionais 

     

     

TEMA 1  TEMA 2 

Introdução ao Teste de Software  Teste Funcional 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Conceitos básicos  Definição de Teste Funcional 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

Fases da atividade de teste  Teste baseado na Análise de Valores Limites 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 

Técnicas e critérios de teste  Teste baseado em Partições por Equivalências 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 

Características e limitações  Teste baseado em Grafos Causa-Efeito  

BLOCO TEMÁTICO 2 

Classificação e Ferramentas de Teste de Software 
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TEMA 3  TEMA 4 

Classificação de Teste de Software  Ferramentas de Apoio ao Teste de Software 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

Teste Estrutural  
Tipos de Ferramentas de Apoio ao Teste de 

Software 

     

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 

Teste Orientado a Objetos  Ferramentas de Automação de Teste 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 

Teste de Integração  Ferramentas de Geração de Casos de Teste 

     

CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

Teste de Mutação  Ferramentas de Gerenciamento de Testes 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns. 

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     
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▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente. 

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MOLINARI, Leonardo. Testes de software produzindo sistemas melhores e mais 

confiáveis. 3. ed. São Paulo, SP: Érica, 2006. 228 p.  

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional.   8. ed. São 

Paulo,  SP: AMGH, 2016  

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. 5. reimpr. São Paulo,  SP: Addison 

Wesley, 2014 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Análise e gestão de requisitos de software: onde 

nascem os sistemas. 3. ed. 2. tirag. São Paulo, SP: Érica, 2016. 288 p.  

SBROCCO, José Henrique Teixeira Carvalho, MACEDO, Paulo de. Metodologias Ágeis - 

Engenharia de Software sob Medida. Érica, 06/2012.  

PEZZÈ, Mauro, YOUNG, Michal. Teste e Análise de Software: Processos, Princípios e 

Técnicas. Bookman, 01/2008  
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WINDER, Russel, GRAHAM, Roberts. Desenvolvendo Software em Java, 3ª edição. LTC, 

03/2009.  

MILETTO, Evandro Manara, BERTAGNOLLI, Silvia Castro. Desenvolvimento de 

Software II: Introdução ao Desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. 

Bookman, 01/2014  

SCHACH, Stephen R. Engenharia de Software, 7ª edição. ArtMed, 09/2010. 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Gerência de Configuração 

CÓDIGO 

F201731 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

Configuração de software, Repositório de SCM, Gerência de mudanças, Controle de 

versão, Gerencia de configuração para WebApps e Dispositivos Móveis, Auditoria, Softwares 

de Integração Contínua. 

 

OBJETIVOS: 

 Permitir que  o aluno possam estar apto para atuarem como mediador e gerenciador 

entre os usuários de sistemas e os desenvolvedores de aplicações, tendo como 

objetivo o correto dimensionamento das necessidades do usuário. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Compreender os principais conceitos de configuração de software. 

▪ Identificar as principais estratégias de Gerência de mudanças. 

▪ Aplicar os conceitos aprendidos em controle de versionamento. 

▪ Desenvolver habilidades de integração contínua. 
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EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Introdução à configuração de software e gerência de mudanças 

     

     

TEMA 1  TEMA 2 

Introdução à configuração de 

software 
 Gerência de mudanças 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Configuração de Software 
 

Controle de mudanças 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

Um cenário SCM 
 

Gestão de impacto 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 

Itens de configuração de documentos 
 

Estimativa de esforço 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 

Ambiente de configuração de documentos 
 

Controle de versão 

 

BLOCO TEMÁTICO 2 

Introdução à gerência de configuração e auditoria 
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TEMA 3  TEMA 4 

Gerência de configuração  Auditoria 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

Gerência de configuração para WebApps e 

Dispositivos móveis  
 

Auditoria de Configuração 

     

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 

Gestão de conteúdo  
 

Softwares de integração contínua 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 

Controle de versão para webApp  
 Serviços de integração contínua e entrega 

contínua 

     

CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

Ambiente de desenvolvimento de software 

orientado a organização 
 Auditoria para WebApps e dispositivos 

móveis auxiliadas  

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns. 

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.   
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▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online. 

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional.   8. ed. São 

Paulo,  SP: AMGH, 2016. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. 5. reimpr. São Paulo, SP: Addison 

Wesley, 2014. 

 JUNIOR ENGHOLM, Hélio. Engenharia de Software na Prática. NOVATEC, 2010 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FLANAGAN, David. JavaScript: O Guia Definitivo, 6th edição. Bookman, 01/2014 

MILETTO, Evandro Manara, BERTAGNOLLI, Silvia Castro. Desenvolvimento de Software 

II: Introdução ao Desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Bookman, 

01/2014. 

TERUEL, Evandro Carlos. HTML 5 - Guia Prático, 2nd edição. Érica, 06/2014. 

AROLD, Elliotte R. Refatorando HTML. Bookman, 01/2010. 

WINDER, Russel, GRAHAM, Roberts. Desenvolvendo Software em Java, 3ª edição. LTC, 03/2009. 
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KALBACH, James. Design de Navegação Web: Otimizando a Experiência do Usuário. Bookman, 

01/2009. 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Segurança da Informação e Comércio 
Digital 

CÓDIGO 

F201405 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA:  

A disciplina apresentará princípios em segurança da informação. Análise de Riscos. 

Leis, normas e padrões de segurança da informação. Auditoria de sistemas. Autenticação e 

controle de acesso. Aspectos tecnológicos da segurança da informação. Plano de continuidade 

do negócio. Boas práticas em segurança da informação. 

 

OBJETIVOS: 

 Permitir que o aluno possua o domínio de conhecimentos técnico-científicos em 

Segurança da Informação. 

 Compreender os conceitos básicos de Segurança da Informação. 

 Identificar as diferentes estratégias de Segurança da Informação. 

 Empregar estratégias e metodologias para auditorias de sistemas. 

 Desenvolver habilidades de boas práticas em Segurança da Informação. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Compreender os principais problemas de segurança e como soluciona-los. 

▪ Evitar acesso indevido às informações. 

▪ Mitigar os riscos baseado nas normas padrão. 

▪ Conhecer Normas e Procedimentos de Segurança da Informação. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 



187 

 

187 

 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns. 

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.   

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online. 

▪ Avaliação.   

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Visão Geral e Normas e Padronização 

     

     

TEMA 1  TEMA 2 

Visão Geral da Segurança da Informação  Normas e Padronização 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Proteção da Informação 
 

Principais Normas de Segurança 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

Papéis e Responsabilidades 
 NBR ISO/IEC 27001:2006: Processo de 

Certificação 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 
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Ameaças Comuns 
 

Processo de Implantação 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 

Classificação da Informação e Políticas e 

Procedimentos 
 Objetivos de Controles  

BLOCO TEMÁTICO 2 

Introdução à gerência de configuração e auditoria 

     

     

TEMA 3  TEMA 4 

Malware e Técnicas de Defesa  Criptografia 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

Tipos de Malware 
 

Chaves e Algoritmo de Criptografia 

     

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 

Vírus: Propagação e Payload; Vírus de 

Macro; Cavalo de Tróia. 
 

Criptografia Simétrica 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 

Componentes defensores do perímetro 

(Firewall). 
 

Criptografia Assimétrica 

     

CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

Política de segurança das redes internas 
 

Assinatura Digital 
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Segurança da Informação - Princípios e Controle de 

Ameaças. Sraiva,2014  - Série Eixos.  

GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. Introdução à segurança de computadores.      

Porto Alegre, RS: Bookman, 2013. 550 p. 

 STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 6. ed. São 

Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, c2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALVES, Gustavo Alberto. Segurança da informação: uma visão inovadora da gestão. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, c2006. 115 p. 

ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006 – Tecnologia da informação – Técnicas de segurança 

Sistemas de gestão de segurança da informação – Requisitos, ABNT. 

ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 – Tecnologia da informação – Técnicas de segurança 

Código de prática para a gestão da segurança da informação, ABNT 

LAUERT, Roberto M.; SOUZA, Tulio A. de. A Norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006 

FONTES, Edison. Segurança da informção - 1ª edição. Saraiva, 12/2001. 

MCCLURE, Stuart, SCAMBRAY, Joel, KURTZ, George. Hackers Expostos: Segredos e 

Soluções para a Segurança de Redes, 7th edição. Bookman, 01/2014. 
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Basta, Alfred, Nadine Basta, Mary Brown. Segurança de Computadores e teste de invasão - 

Tradução da 2ª edição norte-americana. Cengage Learning Editores, 12/2014. 

GOODRICH, Michael T., TAMASSIA, Roberto. Introdução à Segurança de Computadores. 

Bookman, 01/2012. 

WRIGHTSON, Tyler. Segurança de Redes Sem Fio: Guia do Iniciante. Bookman, 01/2014.  

LIMA, Paulo Ferreira. Crimes de computador e segurança computacional, 2ª edição. Atlas, 

07/2011. 

BEAL, Adriana. Segurança da informação: Princípios e Melhores Práticas para a Proteção 

dos Ativos de Informação nas Organizações. Atlas, 07/2008.  
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5º PERÍODO 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Fundamentos em Redes de 
Computadores 

CÓDIGO 

F201740 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

Introdução à Redes de Computadores: Histórico e conceitos; Tipos de Rede; Protocolos 

de Rede; Tecnologias de Rede. Modelo OSI e o protocolo TCP/IP: Modelo OSI e o TCP/IP; 

Camadas: Física e Enlace; Camada: Rede; Camadas: Transporte e Aplicação. A Internet: 

Introdução; Estrutura da Internet; Serviços de infra-estrutura; Aplicações. Segurança, Redes 

Wireless e Tendências: Segurança; Criptografia; Redes Wireless; Tendências. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Domínio sobre os conceitos gerais de redes de computadores. 

▪ Entendimento sobre o funcionamento da Internet. 

▪ Entendimento sobre conceitos de segurança e redes wireless. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Reconhecer a diversidade de áreas de aplicação das Redes de Computadores ao 

ambiente educacional. 

▪ Apropriar-se do conhecimento e conceituar os elementos relacionados à área de 

computação, Redes de Computadores e Internet. 

▪ Utilizar-se das ferramentas básicas de Rede de Computadores para facilitar a 

aprendizagem. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Eixo Temático: Teoria Básica de Redes e Computadores 
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TEMA 1  TEMA 2 

Introdução à redes de computadores  Modelo OSI e o protocolo TCP/IP 

     

CONTEÚDO 1  CONTEÚDO 5 

Histórico e conceitos  Modelo OSI e o TCP/IP 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 

Tipos de Rede  Camadas: Física e Enlace 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 

Protocolos de Rede  Camada: Rede 

     

CONTEÚDO 4  CONTEÚDO 8 

Tecnologias de Rede  Camadas: Transporte e Aplicação 

 

BLOCO TEMÁTICO 2 

Eixo Temático: Internet, Segurança, Redes Wireless e Tendências. 

     

     

TEMA 3  TEMA 4 

A Internet  Segurança, Redes Wireless e Tendências 

     

CONTEÚDO 9  CONTEÚDO 13 

Introdução  Segurança 

     

CONTEÚDO 10  CONTEÚDO 14 

Estrutura da Internet  Criptografia 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 

Serviços de infra-estrutura  Redes Wireless 

     

CONTEÚDO 12  CONTEÚDO 16 

Aplicações  Tendências 
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METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.      

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  

▪  Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem 

top-down. 5. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2010. 634 p 
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TANENBAUM, Andrew S., 1944-. Organização estruturada de computadores.     6. ed. São 

Paulo,  SP: Pearson Education do Brasil Ltda., 2013. 605 p. 

TORRES, Gabriel. Redes de computadores. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Nova Terra, c2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COMER, Douglas E.; tradução Álvaro Strube de Lima. Redes de Computadores e Internet.  – 4. ed. 

– Dados Eletrônicos. – Porto Alegre : Bookman, 2007. 

STALLINGS, William. Redes e sistemas de comunicação de dados. Rio de Janeiro: Elsevier. 

OLIFER, Natália, OLIFER, Victor. Redes de Computadores - Princípios, Tecnologias e 

Protocolos para o Projeto de Redes. LTC, 03/2008. 

BURGESS, Mark. Princípios de Administração de Redes e Sistemas, 2ª edição. LTC, 

01/2006. 

CARISSIMI, Alexandre Silva, ROCHOL, Juergen, GRAVILLE, Zambenedetti. Redes de 

Computadores: Volume 20 da Série Livros Didáticos Informática UFRGS. Bookman, 04/2011. 

MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Redes de Computadores, 2ª edição. LTC, 09/2013. 

SOUSA, Lindeberg de. Redes de Computadores - Guia Total. Érica, 06/2009. 

 

U N I T Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Libras 

CÓDIGO 

H202980 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA:  

Aspectos históricos, conceituais e sociais: Nomenclaturas e conceitos sobre língua e 

linguagem; Fundamentos históricos e culturais da Libras; Aspectos biológicos e suas 

definições; Iniciação a Língua. Estudos lingüísticos: Léxico, vocabulários icônicos e arbitrários; 

Estrutura sub-lexical e expressões não manuais; Morfologia e seus estudos internos; Diferenças 

Básicas em Libras. Surdez e interação: Aspectos comunicativos corporais e classificadores; 

Interação argumentativa com estrutura da surdez e família; Interação através da língua de sinais; 

Surdez, sociedade e seu processo de inclusão. Língua de Sinais: Saberes e fazeres: Aspectos 

pedagógicos em suas possibilidades no contexto de ensino aprendizagem; Possibilidades de 

trabalho; Conduta e Legislação; Frases em expressões da Libras. 
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OBJETIVO: 

 Apropriar-se de conceitos e princípios norteadores da Língua de Sinais (LIBRAS), 

com vistas a estabelecer comunicação básica entre ouvintes e surdos por meio de 

processos específicos e de gêneros dramáticos e programáticos utilizados na 

linguagem cotidiana.  

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 Conhecer os conceitos culturais e históricos no processo de ações inclusivas dos 

surdos, refletindo sobre os aspectos patológicos da surdez. 

 Desenvolver noções práticas de verbalização e sinalização, utilizando estruturas 

lexical, morfológica, sintática, semântica e pragmática da Libras. 

 Aplicar os conhecimentos básicos e domínios necessários à comunicação simples e 

direta com as pessoas surdas, com vistas a promover inclusão social e estimular as 

relações interpessoais. 

 Utilizar embasamentos cênicos, teóricos, práticos, técnicos, legislativos e 

pedagógicos em práticas interpretativas. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE  I 

Eixo Temático: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SÓCIO – CULTURAIS E 

LINGÜÍSTICO DA LIBRAS 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Aspectos históricos, conceituais e 

sociais 
Estudos linguísticos 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

Nomenclaturas e conceitos sobre língua 

e linguagem. 

Léxico, vocabulários icônicos e 

arbitrários. 

     

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Fundamentos históricos e culturais da 

Libras. 

Estrutura sub-lexical e expressões 

não manuais. 

     

CONTEÚDO 3  CONTEÚDO 7 
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Aspectos biológicos e suas definições 
Morfologia e seus estudos 

internos 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Iniciação a Língua Diferenças Básicas em Libras 

 

UNIDADE II 

Eixo Temático: SURDEZ: INTERAÇÃO E IMPLICAÇÕES 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Surdez e interação 
Língua de Sinais: saberes e 

fazeres 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Aspectos comunicativos corporais e 

classificadores 

Aspectos pedagógicos em suas 

possibilidades no contexto de ensino 

aprendizagem 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Interação argumentativa com estrutura 

da surdez e família 
Possibilidades de trabalho 

     

CONTEÚDO 11 
 

CONTEÚDO 15 

Interação através da língua de sinais Conduta e Legislação 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Surdez, sociedade e seu processo de 

inclusão 
Frases em expressões da Libras 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 
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desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

 Intervenções nos Fóruns.        

 Estudo Dirigido.     

 Acompanhamento Online.  

 Encontros presenciais.  

 Avaliação. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e 

favorecer a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e 

comprometendo-se com seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes 

instrumentos de avaliação, a saber:  

 A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

 Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

 Avaliação Qualitativa e Auto-avaliação Discente.  

  Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e práticas 

pedagógicas. 4. ed. reimp. Belo Horizonte, MG: Autêntica, [2015]. 158 p 

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: 

estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

SOUZA,Regina Maria; SILVESTRE, Núria. Educação de Surdos: pontos e contra pontos. 

São Paulo: Summus, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem, 2011.Minha 

Biblioteca. Web. 19 August 2013. 
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QUADROS, Ronice Müller ; CRUZ, Carina Rebello. Língua de Sinais - Instrumento de Avaliação, 

2011. Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013. 

O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Secretaria de 

Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos – Brasília: MEC; SEESP, 

2004. EBOOK. 

NOVO DEIT-LIBRAS: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira 

(Libras) baseado em Linguística e Neurociências Cognitivas, 2 vols. 

PINTO, Daniel Neves. Língua brasileira de sinais-libras.  Aracaju, SE: UNIT, 2010. 168 p. EX 14 

(v.6). 

MOURA, Maria Cecilia de; VERGAMINI, Sabine Antonialli Arena; CAMPOS, Sandra Regina Leite 

de (Org.). Educação para surdos: práticas e perspectivas. São Paulo: Santos, 2011. 197 p. 

GESSER, Audrei. Libras? : Que língua é essa?:   crenças e preconceitos em torno da língua de sinais 

e da realidade surda.   2. reimpr. São Paulo, SP: Parábola, 2010. 87 p. 

Pereira, Maria Cristina da Cunha (org.). Libras: conhecimento além dos sinais. SP: Pearson. 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Projeto Integrador II 

CÓDIGO 

F201464 

CRÉDITOS 

06 

CARGA HORÁRIA 

120h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

Parte I: REGULAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR II: Disposições 

Preliminares: Finalidade do Projeto Integrador; Características do Projeto Integrador; Objetivos 

do Projeto Integrador; Campo de pesquisa e a integralização do Projeto Integrador. Estrutura 

Administrativa: Atendimento aos alunos: atividades propostas; Atribuições da Coordenação de 

curso; Atribuições e responsabilidades do Professor da disciplina, do Tutor presencial, dos 

alunos e do Supervisor de campo. Avaliação e frequência do Projeto Integrador. 

Parte II: MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO 

PROJETO INTEGRADOR II: Etapas do Projeto Integrador II: Apresentação e objetivo do 

Projeto Integrador; Finalidade e justificativa do Projeto Integrador; Interdisciplinaridade no 

Projeto Integrador; Etapas do Projeto Integrador. Estrutura do Projeto Integrador II: Normas de 

elaboração do Projeto Integrador; Procedimentos de elaboração do Projeto Integrador: estrutura 
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do projeto; Elementos que compõe o Projeto Integrador: pré-textuais; textuais e pós-textuais; 

Avaliação do Projeto Integrador: critérios e composição da nota final. 

 

OBJETIVOS: 

 Formar analistas e desenvolvedores de software, que entendam toda a complexidade 

e dinâmica dessa área de atuação, privilegiando o aprimoramento e aplicação de 

habilidades e competências claramente identificadas. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 Projetar software empregando modelos internacionais.   

 Documentar projeto de software empregando UML.  

 Desenvolver produto de software para Mobile, funcional atendendo aos padrões 

internacionais de qualidade e segurança de software.   

 Testar software, validando sua qualidade e documentando seus resultados. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

BLOCO TEMÁTICO 1 

REGULAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR II 

 

 

 

  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Disposições Preliminares Estrutura Administrativa 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

Finalidade do Projeto Integrador Atendimento aos alunos: atividades propostas 
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CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Características do Projeto Integrador Atribuições da Coordenação de curso 

     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Objetivos do Projeto Integrador 
Atribuições e responsabilidades do Professor da 

disciplina e dos alunos 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Campo de pesquisa e a integralização do Projeto 

Integrador 
Avaliação e frequência do Projeto Integrador 

BLOCO TEMÁTICO 2 

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO PROJETO INTEGRADOR II 

 

 

 

  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Etapas do Projeto Integrador II Estrutura do Projeto Integrador II 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Apresentação e objetivo do Projeto Integrador Normas de elaboração do Projeto Integrador 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Finalidade e justificativa do Projeto Integrador 
Procedimentos de elaboração do Projeto Integrador: 

estrutura do projeto 
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CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

Interdisciplinaridade no Projeto Integrador 
Elementos que compõe o Projeto Integrador: pré-

textuais; textuais e pós-textuais 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Etapas do Projeto Integrador 
Avaliação do Projeto Integrador: critérios e composição 

da nota final 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.      

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  
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▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, M. S. JQuery Mobile: desenvolva aplicações web para dispositivos móveis com 

HTMLS, CSS3, AJAX, jQuery e jQuery UI. Saõ Paulo: Novatec, 2015. 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Venerchi de. Fundamentos 

da programação de computadores:   algoritmos, pascal, C/C ++ e java.   3. ed. 4. reimpr. 

São Paulo,  SP: Pearson Prentice Hall, 2013. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, P. A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed., 

11. reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014. 162 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SCHILDT, Herbert, SKRIEN, Dale. Programação com Java: Uma Introdução Abrangente. AMGH, 

07/2013. VitalSource Bookshelf Online. 

DASGUPTA, SANJOY, Algoritmos, Rio de Janeiro, McGraw Hill, 2009 

ARNOLD, Ken, GOSLING, James, HOLMES, David. A Linguagem de Programação Java, 

4ª edição. Bookman, 01/2007. VitalSource Bookshelf Online. 

Projeto de algoritmos: Fundamentos, análise e exemplos da internet GOODRICH, Michael T.; 

TAMASSIA, Roberto. 

SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C, 1ª edição. Saraiva, 08/2013. 

GOODRICH, Michael T., TAMASSIA, Roberto. Estruturas de dados & algoritmos em java, 5th 

Edição. Bookman, 01/2013. 

EDELWEISS, Nina, LIVI, Maria Castro. Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C -

Série Livros Didáticos UFRGS - Volume 23, 1st Edição. Bookman, 01/2014.  

AGUILAR, Luis Joyanes. Fundamentos de programação: algoritmos, estruturas de dados e 

objetos, 3rd Edição. AMGH, 01/2008. 

SORDI, DE, and José Osvaldo. Elaboração de pesquisa científica, 1ª edição. Saraiva, 2013. 

VitalBook file. 
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U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Programação para Dispositivos Móveis 

CÓDIGO 

F201758 
 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA: 

Características dos dispositivos móveis; Arquiteturas de aplicaçaõ móvel; Infraestrutura 

móvel; Projeto de interfaces para dispositivos móveis; Programaçaõ de aplicações para clientes 

móveis; Transferência de dados cliente-servidor; Prática em desenvolvimento de aplicações 

móveis. 

 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar aos alunos a oportunidade de aprender a teoria e a prática para o 

domínio da programação para dispositivos móveis. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 Conhecer os principais conceitos e componentes de aplicações para dispositivos 

móveis. 

 Conhecer o processo de construçaõ de uma aplicaçaõ móvel. 

 Desenvolver aplicações móveis utilizando uma linguagem de programação. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE  I 

Eixo Temático: Características e Projeto de Interfaces para Computação Móvel 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Fundamentos da computacã̧o móvel 
 

Projeto de interfaces para 
dispositivos móveis 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

Evolucã̧o dos dispositivos móveis 
Fundamentos da Linguagem de 

Programação Android 

     

CONTEÚDO 2  CONTEÚDO 6 
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Caracteriśticas dos dispositivos móveis 

 

Fundamentos da Linguagem de 
Programação IOS 

     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Arquiteturas de aplicacã̧o móvel 
Fundamentos da Linguagem de 
Programação Windows Phone 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Infraestrutura móvel 
Estudo de Caso para Implementação 

- Interface 

UNIDADE II 

Eixo Temático : Programação para Dispositivos Móveis 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Programação para Dispositivos Móveis Cliente-Servidor 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Programação com Android Persistência em Dispositivos Móveis 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Programação com IOS Persistência com Android 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

Programação com Windows Phone Persistência com IOS 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Estudo de Caso para Implementação – 
Programação 

Persistência com Windows Phone 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 
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acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.        

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

 

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Android 6 - Para Programadores - Uma Abordagem Baseada 

Em Aplicativos. 3. ed. Bookman, 2016. 

MONTEIRO, João Bosco. Google Android: crie aplicações para celulares e tablets Editora 

Casa Do Código, 2014. 

SILVA, M. S. JQuery Mobile: desenvolva aplicações web para dispositivos móveis com 

HTMLS, CSS3, AJAX, jQuery e jQuery UI. Saõ Paulo: Novatec, 2015. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java:   como programar.   8. ed., 2. reimpr. São Paulo,  SP: 

Pearson Prentice Hall, 2012. 1144 p. 

MILETTO, Evandro Manara, BERTAGNOLLI, Silvia Castro. Desenvolvimento de Software 

II: Introdução ao Desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Bookman, 

01/2014. 

TERUEL, Evandro Carlos. HTML 5 - Guia Prático, 2nd edição. Érica, 06/2014. 

HAROLD, Elliotte R. Refatorando HTML. Bookman, 01/2010. 

DEITEL, Harvey, DEITEL, Paul, DEITEL, Abbey. Android: Como programar, 2nd edição. 

Bookman, 01/2015. 

 

 

U N I T Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Interface Homem Máquina 

CÓDIGO 

F201766 
 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

EMENTA: 

IHC: Conceitos; Desafios do IHC; Objetivos do IHC; Fatores Humanos em IHC. 

Princípios e Usabilidade: Princípios de Design; Usabilidade; Processamento de Informação no 

Homem; Mecanismos da Percepção Humana. Design: Engenharia Cognitiva; Modelos de 

Design de Software; Engenharia de Usabilidade; Design de Interfaces. Avaliação: Objetivos da 

Avaliação de Interfaces; Avaliação Heurística; Percurso Cognitivo; Teste de Usabilidade. 

 

OBJETIVOS: 

▪ Compreender as limitações cognitivas do usuário. 

▪ Construir interfaces cada vez mais amigáveis e de fácil de utilização. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

▪ Conhecer os principais conceitos de um bom projeto de interfaces. 

▪ Elaborar projetos de interfaces para ambientes diversos. 
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EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

BLOCO TEMÁTICO 1 

Eixo Temático: Interação/Interface Humano – Computador (IHC) 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

IHC Princípios e Usabilidade 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

Conceitos Princípios de Design 

     

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Desafios do IHC Usabilidade 

     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Objetivos do IHC Processamento de Informação no Homem 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Fatores Humanos em IHC Mecanismos da Percepção Humana 

BLOCO TEMÁTICO 2 

Eixo Temático: Design e Avaliação de Interface 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Design Avaliação 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Engenharia Cognitiva Objetivos da Avaliação de Interfaces 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Modelos de Design de Software Avaliação Heurística 

     

CONTEÚDO 11  CONTEÚDO 15 
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Engenharia de Usabilidade Percurso Cognitivo 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Design de Interfaces Teste de Usabilidade 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns. 

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente. 

▪  Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BENYON, David. Interação humano-computador. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2011. 442 p. 

PREECE, Jennifer e ROGERS, Yvonne e SHARP, Hellen. Design de Interação. Bookman, 

2013. 

PRIMO, Alex. Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura, cognição. 3. 

ed. Porto Alegre, RS: Sulina, 2011. 239 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ROSA, José G. Santa. Avaliação e projeto no design de interfaces. Rio de Janeiro: 2AB, 2010. 

PASSARELLI, Brasilina. Interfaces digitais na educação: alucinações consentidas. São Paulo: Escola 

do Futuro. USP, 2007. 198p. 

FILATRO, Andrea. Design instrucional na prática.  São  Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2009. 173 

p. 

JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e 

comunicar. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 2010. 189 p. 

KALBACH, James. Design de Navegação Web: Otimizando a Experiência do Usuário. Bookman, 

01/2009. 

JOHNSON, Steven. Cultura da Interface, Como o computador transforma nossa maneira de criar 

e comunicar. Zahar, 2001-03-13. 

ALVES, William Pereira. Desenvolvimento e Design de Sites. Érica, 06/2014. 

 

U N I T Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Empreendedorismo 

CÓDIGO 

F201472 
 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA: 

Os novos desafios do cenário empresarial. Comportamento empreendedor. 

Características do empreendedor. Fases de criaçaõ de um negócio. O plano de negócios. 

Viabilidade mercadológica, técnica e econômico-financeira. Entidades e formas de apoio aos 
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novos negócios. Aspectos legais, creditícios, informacionais e tecnológicos para formaçaõ de 

empresas.  

 

OBJETIVOS: 

 Apresentar os conceitos básicos relacionados ao empreendedorismo com foco em 

inovação tecnológica e empresas startup de software e internet. 

 Incentivar o espírito empreendedor nos alunos em torno de software. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 Conhecer os principais conceitos relacionados à Empreendedorismo e Inovação. 

 Conhecer o processo de construção de um plano de negócio. 

 Desenvolver estratégias para criação de um negócio sustentável a partir de uma ideia 

tecnológica inovadora. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE  I 

Eixo Temático: Introdução e Implementação da Governança em TI 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Fundamentos do Empreendedorismo Startups 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

Histórico do Empreendedorismo 
Empreendedorismo em startups, 

pequenas e grandes empresas, governo e 
ONGs. 

     

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Ecossistema do empreendedorismo e o perfil 
empreendedor. 

Métodos ágeis de desenvolvimento de 
software e técnicas de programação para 

inovação tecnológica. 
     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Ambiente institucional e legal para empresas 
no Brasil. 

Engenharia de startups: startup enxuta, 
desenvolvimento de clientes e 
desenvolvimento de produtos. 
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CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Empreendedorismo em TI 
Uso de software livre por startups e startups 

de software livre.  

Engenharia de startups: startup enxuta, 
desenvolvimento de clientes e 
desenvolvimento de produtos.  

UNIDADE II 

Eixo Temático : Principais Metodologias de Governança e Gerenciamento da Infraestrutura 
de TI 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Estratégias em Negócios Principais Metodologias 

     

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Financiamento público e privado Modelos de Negócio 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

Propriedade intelectual e patentes Planos de Negócio 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

Sustentabilidade e empreendedorismo social Startup Lean 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

O papel do empreendedorismo na sociedade 
e economia 

Outras Metodologias 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.       
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▪ Produção de Aprendizagem Significativa.     

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  

▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente. 

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão:   fundamentos, 

estratégias e dinâmicas.   2.ed. 3. impr. São Paulo,  SP: Atlas, 2012. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 2. 

ed., rev. e atual., 7. tiragem. Rio de Janeiro: Campus, c2017. 293 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

JOHANSSON, F. O Efeito Medici - Como realizar descobertas revolucionárias na interseção 

de ideias, conceitos e cultura. São Paulo: Best Seller, 2008. 

BLANK, S; DORF, B. Startup: Manual do Empreendedor. São Paulo: Alta, 2014. 

BIZZOTTO, Carlos Negrão. Plano de negócios para empreendimentos inovadores. Atlas, 

09/2008. 
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BESSANT, John, TIDD, Joe. Inovação e Empreendedorismo - adminsitração. Bookman, 

01/2009.   

HASHIMOTO, Marcos, BORGES, Cândido. Empreendedorismo - Plano de negócios em 40 

lições - 1ª edição. Saraiva, 03/2014. 

MENDES, Jerônimo. Manual do Empreendedor: como construir um empreendimento de 

sucesso, 2ª edição. Atlas, 01/2015. VitalSource Bookshelf Online. 

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo - 2ª edição, 2nd 

Edição. Saraiva, 05/2009. 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Empreendedorismo - conceitos e práticas inovadoras. Erica , 

06/2014. 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor, 4th 

edição. Manole, 02/2015 

 

 

U N I T Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE 
GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA: Governança em Tecnologia da 
Informação 

CÓDIGO 

F201448 
 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80h 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA: 

Conceitos de governança e sua importância; Arquétipos da Governança de TI e seus 

padrões; Mecanismos para implementaçaõ da Governança de TI; Principais metodologias para 

gerenciamento de serviços; Impactos da TI sobre a organizaçaõ e o negócio; Soluçaõ de TI 

Verde. 

 

OBJETIVOS: 

 Apresentar conceitos importantes da Governança de TI e as principais metodologias 

de implantaçaõ. 

 Entender os elementos essenciais de um Plano de Governança. 

 Integrar os recursos tecnológicos escolhendo alternativas para soluções de 

Infraestrutura de TI e aspectos de Governança de TI. 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

 Conhecer os principais conceitos relacionados à Governança de TI; 

 Conhecer o processo de construçaõ de um plano de governança; 

 Desenvolver estratégias coorporativas utilizando as melhores técnicas de governança 

em TI. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE  I 

Eixo Temático: Introdução e Implementação da Governança em TI 

 
 

 
  

   

TEMA 1 

 

TEMA 2 

Introdução à Governança em TI 
 

Implementação da Governança em TI 

     

CONTEÚDO 1 

 

CONTEÚDO 5 

O que é Governanca̧ de TI 
Mecanismos para implementacã̧o da 

Governanca̧ de TI 

     

CONTEÚDO 2 

 

CONTEÚDO 6 

Principais conceitos da Governanca̧ de TI Estrutura de tomada de decisão 

     

CONTEÚDO 3 

 

CONTEÚDO 7 

Importância da governanca̧ Processos de alinhamento 

     

CONTEÚDO 4 

 

CONTEÚDO 8 

Arquétipos da Governanca̧ de TI Implementando a Governanca̧ 

UNIDADE II 

Eixo Temático : Principais Metodologias de Governança e Gerenciamento da Infraestrutura 
de TI 

 
 

 
  

   

TEMA 3 

 

TEMA 4 

Principais Metodologias 
Gerenciamento da Infraestrutura de 

Tecnologia da Informacã̧o  

     



215 

 

215 

 

CONTEÚDO 9 

 

CONTEÚDO 13 

Visão sobre as principais metodologias de 
gerenciamento de Servico̧s 

Ciclo de vida de um Servico̧ 

     

CONTEÚDO 10 

 

CONTEÚDO 14 

ITIL Indicadores de desempenho 

     

CONTEÚDO 11 

 

CONTEÚDO 15 

COBIT Relatórios de Gestão 

     

CONTEÚDO 12 

 

CONTEÚDO 16 

Estudo de Caso para Implementação 
Futuro da Governanca̧ de TI - Solucã̧o de TI 

verde 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de diversas mídias que 

atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes formas de aprendizagem. O 

curso será pautado na concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas 

transmitidas via satélite, atividades realizadas no ambiente de tutoria presencial, estudos e 

atividades individuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O modelo online, aliando 

acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, será o cenário para o 

desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante, 

o qual, ainda, contará com as seguintes estratégias: 

▪ Intervenções nos Fóruns.        

▪ Produção de Aprendizagem Significativa.    

▪ Rota da Consolidação da Aprendizagem. 

▪ Acompanhamento Online.  

▪ Avaliação.   

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e favorecer 

a aprendizagem discente. Tendo como foco a aprendizagem do aluno e comprometendo-se com 

seu desempenho e construção do saber, nos valemos de diferentes instrumentos de avaliação, a 

saber:  
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▪ A Produção de Aprendizagem Significativa organizado em 3 (três) etapas que serão 

realizadas, gradativamente, de modo a assegurar uma avaliação processual assistida. 

▪ Avaliação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

▪ Avaliação Qualitativa e Autoavaliação Discente.  

▪ Avaliação Presencial realizada no Polo de Apoio Presencial com a finalidade de 

auxiliar na consolidação dos conhecimentos construídos pelos alunos e favorecer ao 

aluno um mecanismo de recuperação na disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FERNANDES, A. A.  ABREU, V. F. de. Implantando a Governança de TI - da estratégia à 

gestaõ dos processos e serviços.4. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014. 

WEILL, P.  ROSS, J. W. Governança de TI: Tecnologia da Informaçaõ. Saõ Paulo: Makron 

Books, 2006. 

COMER, D. E. Redes de computadores e Internet. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MOLINARO, Luís Fernando Ramos; RAMOS, Karoll Haussler Carneiro. Gestão de 

tecnologia da informação: governança de TI : arquitetura e alinhamento entre sistemas de 

informação e o negócio. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2011.LTC 

AKABANE, Getulio K. Gestão estratégica da tecnologia da informação: conceitos, 

metodologias, planejamento e avaliações. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 

 MOLINARO, Carneiro Ramos. Gestão de Tecnologia da Informação - Governança de TI: 

Arquitetura e Alinhamento entre Sistemas de Informação e o Negócio. LTC, 11/2010.  

Gestão Estratégica de Tecnologia de Informação Joia,Luiz Antonio / Silva ,André Antunes 

Nogueira Da / Miranda Junior ,Cid Carvalho / Ramos ,Eduardo Augusto De Andrade. Fgv. 

 MCLEAN, Ephraim; WETHERBE, James; TURBAN, Efraim; LEIDNER, Dorothy. 

Tecnologia da informação para gestão: transformando os negócios na economia digital. 6. 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.  
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15. INFRAESTRUTURA E RECURSOS MATERIAIS 

15.1 Instalações Gerais  

Considerando que os cursos ofertados na modalidade a distância são constituídos por 

encontros presenciais semanais pré-agendados e utilizam os espaços físicos de forma alternada 

encontra-se nos polos de apoio presencial a seguinte estrutura física e técnica: 

 01 Sala administrativa: para recepção e atendimento dos candidatos do processo 

seletivo e alunos do referido Polo, bem como por ora acolhimento da biblioteca que 

conta com um acervo bibliográfico adequado para atender os alunos do curso; e 

demais atividades administrativas. 

 Equipamentos e mobília para sala administrativa do Polo: mesas, cadeiras e 

armários; impressora a laser multifuncional e computador com acesso a internet. 

 Mínimo de 01 sala de vídeo conferência para execução da transmissão com 

capacidade de no máximo 50 (cinquenta) pessoas, essa sala multimídia possui 

aparelho de datashow (projeção), telão, equipamento de som (caixa amplificada), 

computador de recepção do sinal e para comunicação com a sede. Possui carteiras 

universitárias suficientes para os usuários. 

 01 Laboratório de Informática: Sala com acesso a internet, banda larga, destinada 

ao desenvolvimento da denominada ‘Aula-atividade’. O laboratório de informática 

possui além da quantidade suficiente de microcomputadores, mobiliário disposto a 

favorecer a utilização dos computadores por grupos de 12 (doze) alunos para a 

realização de pesquisas e confecção de textos solicitados pelos professores para a 

Aula-atividade.  

 Sala de Tutoria com mesas e cadeiras, quadro branco, datashow e computador 

destinados aos alunos no contato com o tutor presencial para orientação das 

atividades desenvolvidas pelo professor. 

 Sala de estudo com mesas e cadeiras para atender a necessidade do aluno como 

também cabines de leitura individual. 

 Sanitários independentes: os polos possuem no mínimo 02 sanitários (masculino e 

feminino) com acesso independente e devidamente sinalizados e adaptados para 

portadores de necessidades especiais. 

 Antena Satelital e Receptor Satelital; 
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 Softwares Recomendados; 

 TV, DVD e retroprojetor. 

 

15.2 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais  

As políticas públicas de acesso à educação, trabalho e inclusão social, solicitam da 

Universidade Tiradentes o redirecionamento de suas atividades como maneira de aumentar as 

possibilidades de inserção dos portadores de necessidades especiais. Ciente de sua 

responsabilidade social a UNIT incorpora em seu quadro de colaboradores e alunos, 

portadores de necessidades especiais oportunizando-lhes o acesso ao trabalho e/ou estudo e o 

usufruto dos aportes sociais e dos padrões éticos de cidadania. 

Em consonância com as bases legais sobre necessidades especiais no ensino superior, 

as Portarias n.1.679/1999, a 3.284/2003 MEC/GM e o Decreto 5.296/2004 , que dispõem sobre 

a responsabilidade das universidades públicas e privadas em assegurar condições básicas de 

acesso e permanência aos alunos com NEE físicas e sensoriais, a Unit viabiliza as condições 

de acesso aos portadores de necessidades especiais.  

Investindo na inclusão e na garantia do acesso às atividades acadêmicas, a Unit adquiriu 

em 2007, o Jaws – software sintetizador de voz para atender aos alunos deficientes visuais. O 

Jaws permite que as informações exibidas no monitor sejam repassadas ao deficiente visual 

através da placa e caixas de som do computador, enviadas para as linhas Braille, o que facilita 

o processo de inclusão e interação no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. 

Além do exposto, para a realização de atividades acadêmicas ministradas dentro do 

Polo, a UNIT disponibiliza um tradutor. Este é um profissional que não substitui a figura 

do professor em relação à função central na mediação do processo de aprendizagem. Sua 

atuação é a de mediador na comunicação entre deficientes visuais e as diferentes situações de 

aprendizagem e interação social. 

No que tange à estrutura física, a instituição vem realizando adequações em todos os 

espaços dos campi e adequações nos Polos. Dentre algumas medidas tomadas estão a 

construção de rampas de acesso, elevadores; adequação dos banheiros, da biblioteca e da 

lanchonete; reserva de vagas no estacionamento. Todas possuem o intuito de preservar e 

conservar o projeto arquitetônico de cada imóvel. 
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15.3 Infraestrutura de Segurança  

O setor de Segurança no Trabalho tem por objetivo desenvolver ações prevencionistas, 

buscando uma melhor condição de trabalho e evitando acidentes. 
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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 

EPI – Equipamento de Proteção 

Individual 

O empregado que irá executar atividades em áreas de risco, quando 

contratado, passa por um treinamento em que o mesmo será informado 

quanto aos riscos que estará exposto e dos equipamentos de proteção a 

serem usados. Serão fornecidos ao empregado recém-admitido todos os 

EPI’s para realização de suas atividades, onde o mesmo deverá assinar uma 

ficha de recebimento e responsabilidade. Deverá o empregado  deslocar-se 

ao Setor de Segurança do Trabalho para troca dos EPI’s ou dúvidas 

referente aos mesmos. “No ato da entrega dos EPI’s os empregados 

recebem orientações específicas para cada equipamento quanto ao uso e 

manutenção”. Quanto à solicitação de EPI’s  deverá ser feita por escrito (e-

mail) pelo Coordenador, Gerente ou responsável do setor, ao Setor de 

Segurança do Trabalho, para ser avaliado e em seguida encaminhado ao 

setor de compras com suas respectivas referências. Estão autorizados a 

solicitar Equipamento de Proteção Individual – EPI ao setor de compras, os 

Técnicos de Segurança do Trabalho, devido ao conhecimento e 

especificações técnicas. 

 

Segurança do Trabalho 

DIM – Diretoria de Infraestrutura e 

Materiais 

Laboratórios da Saúde 

Laboratórios de Engenharia 

Gráfica 

  Coordenações de Cursos 
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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 

Equipamentos de Combate a 

Incêndio 

Os extintores e hidrantes em toda a Instituição foram dimensionados para 

as diversas áreas e setores, sendo feito um redimensionamento quando a 

mudança de layout ou construção de novas instalações. Os extintores 

obedecem a um cronograma de recarga dentro das datas de vencimentos e 

testes hidrostáticos. São realizados treinamentos específicos (teoria e 

prática) de princípio e combate a incêndio, utilizando os extintores vencidos 

que estão indo para recarga. Os extintores são identificados por número de 

ordem e posto. Os hidrantes são testados semestralmente quanto ao estado 

de conservação das mangueiras, bicos, bomba de incêndio e a vazão da água 

se atende à necessidade. 

Segurança do Trabalho 

Gestor de Unidade / Setor 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 

Projetos de Combate a Incêndio 

São geridos e elaborados projetos de incêndio de todas as unidades da IES, 

com fins de aprovação junto aos CBM (Corpo de Bombeiros Militar) dos 

respectivos estados de atuação. 

 

Segurança do Trabalho 

DIM – Diretoria de Infraestrutura e 

Materiais 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 
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Avaliações Ambientais 

Avaliações de ruído ambiental e de conforto acústico são mapeadas e 

realizadas com o objetivo de mitigar possíveis danos aos docentes, discentes 

e vizinhança da IES. Dentro destas medições são verificados os ruídos 

emitidos por equipamentos diversos (condicionadores de ar, geradores, 

compressores, etc) para atendimento à legislação vigente. 

Segurança do Trabalho 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 

Treinamentos 

Treinamentos são ministrados e organizados para prevenção e correção de 

ações e condutas de colaboradores e alunos. Dentre esses, destacam-se: 

Brigada de Incêndio, NR 12 – Máquinas e Equipamentos, Biossegurança, 

NR-35 – Trabalho em Altura, NR -10 – Segurança nos trabalhos com 

Eletricidade, Radioproteção. 

Segurança do Trabalho 

Gestor de Unidade / Setor 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 

Sinalização 

As sinalizações da Instituição dividem-se em: Horizontais – São 

sinalizados pisos com diferença de níveis, pisos escorregadios (resinas 

antiderrapantes), sinalização das áreas de limitação de hidrantes e 

extintores, demarcações em volta das máquinas que oferecem risco de 

acidente  etc. Verticais – São vistas em toda área externa do Campus como 

placas de indicação de Ponto de Encontro em Situações de emergência e 

placas e cartazes indicativos e educativos – Proibido Fumar, Perigo - 

Eletricidade, Procedimento de Lavagem das Mãos, Resíduo Infectante etc. 

Segurança do Trabalho 

Gestor de Unidade / Setor 
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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 

Fiscalização de Contratadas 

Toda contratação de prestadores de serviços (empreiteiros) que envolvam 

construção, manutenção, reparos e mudanças no ambiente físico e 

equipamentos da Instituição, deverá ser comunicado ao SESMT antes que 

estas iniciem suas atividades. O SESMT solicitará a empresa contratada, 

documentações necessárias, equipamento de proteção individual e outros 

dispositivos que as tornem aptas para realização de suas atividades dentro 

dos padrões de Segurança normatizados pelo SESMT e preceitos exigidos 

pelo Ministério do Trabalho. 

Segurança do Trabalho  

DIM – Diretoria de Infraestrutura e 

Materiais  

SUG – Superintendência Geral - 

Contratos 

 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 

Programas de Saúde e 

Segurança do Trabalho 

A Instituição dispõe de programas de segurança que possibilitam a 

prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Onde temos:  LTCAT – 

Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho; PPRA – Programa de 

Prevenção a Riscos Ambientais; PCMSO – Programa de Controle Médico 

e Saúde Ocupacional; PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário; PGRSS 

– Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço e Saúde; Programa 

Qualidade de vida no Trabalho – Programa de reeducação postural e 

ginástica laboral; SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes com 

o objetivo de conscientizar os colaboradores sobre a necessidade de se 

Segurança do Trabalho 

Gestor de Unidade / Setor 

Medicina Ocupacional 

Coordenação do Curso de Fisioterapia 



 

224 

 

proteger, abordando temas de interesses gerais com a participação dos 

colaboradores. 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 

Investigação e Registro de 

Acidentes de Trabalho 

Todos os acidentes de trabalho ocorridos, seja ele típico ou de trajeto, devem 

comparecer ao setor Medico para encaminhamento ao atendimento médico 

e, em seguida, ao setor de Segurança do trabalho para prestar informações 

necessárias para investigação do acidente. A emissão da CAT – 

Comunicação de Acidente do Trabalho, será preenchida após confirmação 

e validação com base nos fatos investigados do acidente. 

Segurança do Trabalho 

Gestor de Unidade / Setor 

Medicina Ocupacional 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 

Inspeções / Visitas Técnicas 

Regularmente e obedecendo a cronograma de visitas, são realizadas 

inspeções de segurança nos diversos setores da IES a fim de anteciparem-se 

aos acontecimentos inesperados pela consequência da exposição aos agentes 

/  riscos contidos nos setores. As inspeções periódicas de Segurança serão 

realizadas nos horários relativos a execução das atividades desenvolvidas 

pelos setores para avaliar a eficiência das ações aplicadas pelo SESMT. 

Poderão ser solicitadas inspeções ou visitas em caráter de urgência pelos 

coordenadores por escrito (e-mail) informando a necessidade da visita. Esta 

será avaliada e priorizada. 

 

Segurança do Trabalho 

Gestor de Unidade / Setor 
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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 

Suporte Técnico em processos 

trabalhistas 

Em casos de Perícias Judiciais Trabalhistas que envolvam insalubridade, 

periculosidade ou acidente de trabalho, a ASSJUR encaminha à DGC – 

Segurança do Trabalho demanda de assistência técnica em perícia. Esta 

abrange a apresentação de comprovação de atendimento à legislação 

trabalhista e de segurança e saúde no trabalho. 

Segurança do Trabalho 

Medicina Ocupacional 

ASSJUR 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO SETORES ENVOLVIDOS 

Equipamento de Combate a 

Incêndio 

Os extintores e hidrantes em toda a Instituição foram dimensionados para as 

diversas áreas e setores, sendo feita um redimensionamento quando a 

mudança de layout ou construção de novas instalações. Os extintores 

obedecem a um cronograma de recarga dentro das datas de vencimentos e 

testes hidrostáticos. São realizados treinamentos específicos (teoria e 

prática) de princípio e combate a incêndio, utilizando os extintores vencidos 

que estão indo para recarga. Os extintores são identificados por número de 

ordem e posto. Os hidrantes são testados semestralmente quanto ao estado 

de conservação das mangueiras, bicos, bomba de incêndio e a vazão da água 

se atende à necessidade. 

SESMT DIM 

Empresa responsável pela manutenção 

DRH 
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Equipamento de Medição 

Ambiental 

O setor de Segurança do Trabalho dispõe de equipamentos de medição, 

facilitando os trabalhos de avaliação de ruído, temperatura e luminosidade 

para adicionais de insalubridade e aposentadoria especial. Dos equipamentos 

temos 01 Decibelímetro, Luximetro e um Termômetro de Globo (IBUTG). 

Os equipamentos são usados também na confecção do PPRA – Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais, no PPA – Programa de Proteção 

Auditiva. 

SESMT DRH DIM 

Coordenadores 

Treinamento 

Os treinamentos seguem um cronograma, em que são divididos por área, 

dando prioridade às atividades de maior risco de acidente. 

Os treinamentos são ministrados no setor de trabalho, na sala de 

treinamento do DRH, nos auditórios etc. 

São utilizados nos treinamentos efeitos visuais como retroprojetor, data 

show, slides etc. 

O SESMT, convidado pelos coordenadores da área da saúde, realiza 

treinamento sobre Biossegurança em laboratórios para os alunos dos cursos de: 

Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina e enfermagem, orientando sobre como se 

proteger dos riscos biológicos e acerca da necessidade de adotar uma conduta 

profissional segura nos diversos laboratórios, evitando acidentes e doenças do 

trabalho. 

Nos treinamentos de combate a princípio de incêndio a parte prática está 

sendo realizada em uma área aberta, onde são realizadas as simulações com 

os tambores cheios de combustível em chamas. 

SESMT DRH Coordenadores 

Técnicos de Segurança do Trabalho: 

- Carlson José Alves de Souza Filho – Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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16. SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS TIRADENTES 

16.1 Apresentação                                                                                                           

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Sociedade Educacional Tiradentes - SIB compõe-

se de 57 bibliotecas especializadas nas diversas áreas do conhecimento, instaladas nas 

respectivas unidades do Grupo Tiradentes. Inclui ainda, a Direção do SIB, com a equipe técnica 

para coordenação das atividades sistêmicas. A ação do SIB ocorre, de forma horizontal, em 

todos os segmentos do grupo educacional, através de suas bibliotecas, oferecendo a informação 

especializada para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

A atuação sistêmica se alinha ao PDI e planejamento estratégico do Grupo. Proporciona 

a otimização dos recursos financeiros e humanos, bem como implementações visando o 

interesse coletivo, de forma cooperativa, e através do compartilhamento de conhecimentos e 

recursos bibliográficos entre as próprias bibliotecas do Grupo Tiradentes.  

O modelo de gestão do Sistema Integrado de Bibliotecas Tiradentes, tem como base o 

Planejamento Estratégico do Grupo, PDI e Indicadores da Avaliação Institucional, metas da 

Superintendência Acadêmica e indicadores de qualidade do MEC.  

O trabalho desenvolvido pelas bibliotecas está intimamente ligado às áreas acadêmicas, 

uma vez que acervos e serviços prestados são dirigidos essencialmente a essa comunidade. 

As bibliotecas do SIB estão subordinadas à Direção da Unidade em que estão instaladas 

e a Direção do SIB. Dessa forma, as bibliotecas interagem com sua comunidade no que se refere 

à identificação de necessidades de uso e à produção da informação especializada para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, em todas as suas vertentes.  

A Universidade Tiradentes possui Bibliotecas em todas as Unidades de ensino, nas 

modalidades presencial e a distância. Atualmente, é composto por uma Biblioteca Sede, 

Biblioteca setorial de Medicina, localizadas no Campus Aracaju – Farolândia, 4 (quatro) 

bibliotecas Setoriais localizadas nos campi Aracaju – Centro, Estância, Itabaiana e Propriá e as 

Bibliotecas dos postos de atendimento dos Polos. 

As bibliotecas estão abertas à comunidade geral para consultas e pesquisas, permitindo 

o empréstimo domiciliar aos usuários vinculados à Instituição, existindo uma constante 

preocupação na renovação de seu acervo geral. O acesso aos serviços das bibliotecas ocorre por 

meio da carteira institucional (estudantil ou funcional) e senha, de uso pessoal e intransferível. 
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Todas as Bibliotecas estão integradas e utiliza Tecnologia de Informações e 

Comunicação através do Sistema Pergamum, que gerencia todos os serviços das Bibliotecas da 

rede. O Pergamum maximiza o atendimento aos usuários e contempla as principais funções de 

uma biblioteca, funcionando de forma integrada da aquisição ao empréstimo.    

Assina ferramenta EDS da Ebsco para busca Integrada, facilita o acesso e a recuperação 

da informação nas diversas fontes assinadas e disponíveis para as Bibliotecas do Grupo 

Tiradentes. Pretende-se com esta prática facilitar o acesso online principalmente como forma 

de incentivo a pesquisa dentro e fora da Universidade. 

 

 Missão 

Disponibilizar a informação em seus diferentes suportes, contribuindo para o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos seus usuários. 

 

16.1.1 Políticas 

O SIB – Sistema Integrado de Bibliotecas é responsável pelo estabelecimento de normas 

e diretrizes para a aplicação de recursos orçamentários na aquisição de material bibliográfico e 

não bibliográfico.  

Nele, são definidas e aplicadas as políticas de pessoal técnico, treinamento e 

desenvolvimento profissional. 

Contudo nossa política é gerar condições favoráveis para o desenvolvimento dos 

acervos informacionais, como suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão; incorporar 

novas tecnologias para a implementação ou reestruturação dos serviços de informação; definir 

critérios, regras e normas para a criação de novas Bibliotecas, Centros de Documentação, 

Centros Referenciais ou quaisquer outras unidades informacionais que tenham por objetivo a 

coleta, organização, processamento e disseminação de serviços de informação científica - 

tecnológica em qualquer meio de transmissão e definir políticas para programas prioritários na 

área de atuação do Sistema de Bibliotecas e Informação.  
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16.2 Política de Desenvolvimento, Expansão e Atualização de Acervos 

Informacionais 

O Sistema Integrado de Bibliotecas está voltado em adquirir, manter e atualizar as 

coleções de livros, periódicos e outros materiais em qualquer suporte físico através de compra, 

permuta e recebimento de doações, de acordo com o orçamento da Universidade e atendendo 

critérios específicos dos órgãos regulamentadores da educação no nível nacional.  

A política de expansão e atualização do acervo das Bibliotecas dos Polos está alicerçada 

na verificação semestral da bibliografia constante dos planos de ensino e na avaliação da 

demanda de estudantes pelo Sistema de Integrado de Biblioteca, docentes, coordenadores de 

cursos e seus órgão colegiados, principalmente o Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

Objetiva-se atender satisfatoriamente a proposta pedagógica prevista nos projetos pedagógicos 

de cada curso bem como da instituição, em relação ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

Em sua política de expansão do acervo, a Instituição trabalha com a filosofia do orçamento 

participativo, alocando antecipadamente recursos para investimentos na ampliação e 

atualização do mesmo, em consonância com a oferta de cursos de graduação, pós-graduação, 

projetos de pesquisa, projetos de extensão, bem como demais atividades desenvolvidas no seio 

acadêmico. 

Semestralmente as bibliografias dos cursos são avaliadas quantitativa e 

qualitativamente, para contemplação das atualizações e ampliação  do acervo. A quantidade de 

exemplares adquirida para cada curso é definida com base nas vagas oferecidas e norteada pelas 

recomendações dos indicadores de padrões de qualidade definidos pelo MEC. Toda a 

comunidade acadêmica tem acesso ao sistema on-line de sugestão de compra e 

acompanhamento do pedido disponível no sistema Pergamum.  

 

16.3 Política de Infraestrutura Física  

A nossa política de infraestrutura é propor, em conjunto com unidades competentes da 

Sociedade Educacional Tiradentes, a instalação física e/ou modernização das Bibliotecas ou 

outras unidades de informação, de acordo com as normas brasileiras de edificação de 
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bibliotecas, bem como fornecer dados sobre mobiliário específico, objetivando a criação e ou 

remodelação dos espaços ocupados pelo Sistema de Bibliotecas. 

Para isso é adotada normas e padrões internacionais, quando da não existência de 

normas brasileiras.  

 

16.4 Política de Atendimento ao Usuário  

Criar mecanismos de atendimento ao usuário através da consolidação de Serviço de 

Referência descentralizado, cobrindo áreas diversas do conhecimento; estimular o uso de 

recursos informacionais existentes no âmbito da instituição, facilitando o acesso dos usuários 

aos novos meios de comunicação em redes locais e remotas. 

 

16.5 Política de Atualização de Recursos Humanos para a Área de Informação 

Organizar, em conjunto com outras unidades da Instituição ou instituições externas de 

comprovada competência na área, cursos, palestras, seminários, objetivando treinamento ou 

reciclagem de conhecimentos dos recursos humanos do Sistema de Bibliotecas face às novas 

tendências do mercado de oferta de informação. 

Incentivar a participação dos recursos humanos do Sistema de Bibliotecas em eventos 

relativos à área informacional. 

 

16.6 Política de Automação do Sistema de Bibliotecas 

Modernizar a estrutura dos serviços informacionais, incorporando novas Tecnologias de 

Informação; implantar sistema de gerenciamento automatizado de bibliotecas visando à 

automação dos serviços de catalogação, circulação e empréstimo estatísticos e consulta através 

de acesso local e remoto, indexação de periódicos e entrega de documentos. 

Organizar, em conjunto com outras unidades da Instituição ou instituições externas de 

comprovada competência na área, cursos, palestras, seminários, objetivando treinamento ou 

reciclagem de conhecimentos dos recursos humanos do Sistema de Bibliotecas face às novas 

tendências do mercado de oferta de informação. 
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Incentivar a participação dos recursos humanos do Sistema de Bibliotecas em eventos 

relativos à área informacional. 

 

16.7 Bibliotecas  

BIBLIOTECAS DA REDE 

• Biblioteca Central 

• Biblioteca Estância 

• Biblioteca Propriá 

• Biblioteca Centro 

• Biblioteca Itabaiana 

• Bibliotecas da Fits 

• Bibliotecas da Facipe 

 

BIBLIOTECAS SETORIAIS 

• Biblioteca do Mestrado 

• Biblioteca Ninota Garcia 

• Biblioteca Laboratório Central 

• Biblioteca DED 

• Biblioteca de Medicina 

• Bibliotecas de Direito 

• Biblioteca da Saúde FBHC 

• Biblioteca da Pós 

 

BIBLIOTECAS POLOS 

Aquidabã  

Boquim 

Carira  

Carmópolis  

Lagarto 

Laranjeiras 

Maceió 

Monte Alegre de Sergipe 
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Neópolis  

Nossa Senhora da Glória 

Nossa Senhora das Dores 

Nossa Senhora do Socorro 

Poço Verde 

Porto da Folha 

Ribeira do Pombal 

Ribeirópolis  

São Cristóvão 

São Domingos 

Simão Dias 

Tobias Barreto 

Umbaúba 
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16.7.1 Biblioteca DED 

A Biblioteca no Núcleo de Ensino a distância tem como objetivo dar suporte aos 

docentes nas pesquisas, atualizações Bibliográficas e principalmente dar apoio nas orientações 

e dúvidas dos alunos. 

 

16.7.2 Bibliotecas nos Polos de apoio Presenciais 

As Bibliotecas dos polos são receptoras e gestoras de acervos para EAD, com a 

finalidade de apoiar a aprendizagem, norteiam a política de atendimento aos usuários e o 

sistema operacional dos serviços das Bibliotecas nos Polos.  

Para atendimento aos Polos o SIB implantou um procedimento Operacional com suporte 

para as Bibliotecas dos Polos, onde os bibliotecários são responsáveis pelas Bibliotecas dos 

polos por região. 

Os Bibliotecários responsáveis pelos polos de sua região serão corresponsáveis, 

juntamente com os gestores dos Polos, pelo controle e andamento das atividades das Bibliotecas 

sob sua responsabilidade.  

Serão Eles multiplicadores na capacitação aos docentes e equipe dos polos em Gestão 

da Informação, a fim de ampliar e otimizar os serviços, além de: 

 Apoiar a Biblioteca do Polo na atualização do acervo. 

 Apoiar na melhoria da infraestrutura. 

 Visitar bimestralmente, para acompanhamento. 

 Promover cursos específicos da área.  

 

16.7.3 Acervo das Bibliotecas Unit 

Com acervo de 78.058 títulos e 226.056 exemplares, distribuído entre as Bibliotecas da 

Unit: a) Biblioteca Central - Campus Farolândia, b) Biblioteca Centro - Campus Centro Aracaju, 

Biblioteca Estância, Biblioteca Itabaiana, Biblioteca Propriá e Bibliotecas nos Polos de Ensino a 

Distância.  

 

16.7.4 Atualização do Acervo  

De acordo com a Política de atualização do acervo do Sistema Integrado de Bibliotecas 

Tiradentes está alicerçada na verificação semestral da bibliografia constante dos Planos de 

Ensino e na avaliação da demanda por parte dos estudantes, visando atender satisfatoriamente 
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a proposta pedagógica dos cursos. A Instituição disponibiliza verba para investimento 

ampliação e atualização do acervo, de acordo com o planejamento Pedagógico dos cursos de 

Graduação, Pós-graduação e Projetos de pesquisa. 

Toda a Comunidade acadêmica tem acesso ao sistema on-line de pedidos de compra 

disponível no Pergamum. 

Após o recebimento do pedido o setor de aquisição, registra, analisa e emite pedido de 

compra. Semestralmente as bibliografias dos cursos de graduação e pós-graduação são 

avaliadas quantitativa e qualitativamente, para ampliar e atualizar o acervo. A quantidade de 

exemplares adquirida para cada curso é definida com base no número vagas e norteada pelas 

recomendações dos indicadores de padrões de qualidade definidos pelo MEC. 

 

16.7.5  Acervo por Área do Conhecimento 
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16.7.6 Consulta ao ACERVO 

O acervo das bibliotecas da Unit pode ser consultado pela comunidade acadêmica e pela 

sociedade em geral através do site www.Unit.br/biblioteca  no link Sistemas Integrado de 

Bibliotecas e no Magister  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unit.br/biblioteca
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17. SISTEMAS DE ACESSO AOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS PARA EAD 

O Sistema de Bibliotecas disponibiliza aos alunos de EAD acesso aos acervos digitais 

de bases de dados, livro digital, periódicos on-line de acordo com o Projeto Pedagógico dos 

cursos. 

17.1 Acessos ao acervo digital 

Objetivo: 

Disponibilizar o acervo digital aos usuários, em especial a demanda dos alunos Ensino 

a Distância. 

Através do Sistema Magister e do site www.unit.br, link Biblioteca, o usuário poderá 

acessar as bases de dados e os serviços on-line de consulta, renovação e reserva das Bibliotecas, 

gerenciados pelo Pergamum.  

 

17.2 Acervo de Livros eletrônicos 

O Sistema Integrado de Bibliotecas, visando melhor atendê-los em suas pesquisas, 

assinou o contrato com a Biblioteca Virtual Universitária. 

Através do Sistema Magister e do site www.unit.br, link Biblioteca, o usuário poderá 

acessar as bases de dados e os serviços on-line de consulta, renovação e reserva das Bibliotecas, 

gerenciados pelo Pergamum.  

 

 

Biblioteca Virtual Universitária, que disponibiliza à coleção de livros 

eletrônicos nas diversas áreas do conhecimento, de editoras 

especializadas em livros Universitários como: Manole, Pearson, 

Contexto, Casa do Psicólogo, Prentice Hall e outras. 

 

 Ebooks para Ciências Biológicas e Saúde. 

 

 Ebooks de Psicologia. 

 

http://www.unit.br/
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 Biblioteca Pedagógica Brasileira, a Brasiliana compõe-se de 387 

volumes, acrescidos de 26 da série Grande Formato 

 

17.2.1 Acervo Digital de Periódicos on-line 

 

 Acesso ao Portal de Periódicos Capes. 

 

   Várias bases de dados de Periódicos Internacionais da Ebsco para atender 

as diversas áreas do conhecimento, tais como: 

 Academic Search Premier – Fornece texto completo para mais 4.700 publicações 

científicas. 

 MEDLINE com textos completos – É a fonte mais abrangente para área da saúde. 

 DENTISTRY & ORAL SCIENCIES SOURCE - Fonte de pesquisa para todas 

as áreas relacionadas à odontologia. 

 

  Base de periódicos em Química. 

 

 O melhor conteúdo em direito. 

 

17.3 Acervo Digital de Normas ABNT 

Acesso através do Magister das bases de Normas da ABNT assinadas pela Instituição. 

 

17.4 Serviços Oferecidos 

Todas as bibliotecas da rede prestam os seguintes serviços 

 

APOIO EM TRABALHOS ACADÊMICOS  

http://www2.anhembi.br/php/ebsco/
http://direito.memes.com.br/jportal/portal.jsf?site=320
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Padronização e normalização, segundo as normas da ABNT, dos trabalhos científicos 

realizados pelos alunos da Universidade. 

Os Alunos de EAD devem solicitar aos Bibliotecários responsáveis pelas Bibliotecas 

dos Polos, de acordo com a Normativa SIB 01. 

 

BASE DE DADOS POR ASSINATURA 

A Biblioteca assina e disponibiliza bases de dados nas diversas áreas do conhecimento. 

 

BIBLIOTECAS DIGITAIS 

O Sistema Integrado de Bibliotecas disponibiliza aos usuários através do site de pesquisa 

acervos digitais. 

 

CONSULTA AO CATÁLOGO ON-LINE 

O acervo da Biblioteca pode ser consultado através do site: www.unit.br/biblioteca  

 

CONSULTA LOCAL ABERTA A COMUNIDADE EM GERAL 

As Bibliotecas disponibilizam seus acervos para consulta local à comunidade em geral. 

 

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 

Empréstimo domiciliar restrito aos alunos, professores, funcionários , de todos os itens 

do acervo, segundo políticas estabelecidas pela Biblioteca Central, relativas a cada tipo de 

usuário. 

 

EMPRÉSTIMOS ENTRE BIBLIOTECAS 

O EEB (Empréstimo Entre Bibliotecas) entre o Sistema de Bibliotecas tem a finalidade 

facilitar e estimular a pesquisa do usuário, que podem consultar materiais disponíveis nos 

outros campi. 

 

RECEPÇÃO AOS CALOUROS 

No início letivo, as bibliotecas recebem os alunos calouros, promovendo a integração, 

apresentando seus serviços e normas através do vídeo institucional; visita monitorada e 

treinamentos específicos. 

http://www.unit.br/biblioteca
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RENOVAÇÃO E RESERVA ON-LINE 

Os usuários do Sistema de Bibliotecas contam com a facilidade da renovação on-line de 

materiais.  Serviço terceirizado, disponível nas Unidades, respeitando a lei de direitos autorais. 

 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO  

Proporciona aos usuários a extensão do nosso acervo através de intercâmbios mantidos 

com outras instituições: 

COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) junto a BIREME e ao IBICT 

Programa de Comutação Bibliográfica, permitindo a toda comunidade acadêmica e 

de pesquisa o acesso a documentos em todas as áreas do conhecimento, através de cópias de 

artigos de revistas técnico-científicas, teses e anais de congresso. Acesso através do site 

www.ibict.br 

SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos) 

Serviço de comutação bibliográfica, integrado às fontes de informação da BVS, 

coordenado pela BIREME e operado em cooperação com as bibliotecas cooperantes das Redes 

Nacionais de Informação em Ciências da Saúde dos países da América Latina e Caribe. 

Tem como principal objetivo prover o acesso a documentos da área de ciências da saúde 

através do envio da cópia de documentos científicos e técnicos (artigos de revistas, capítulos 

de monografias, documentos não convencionais, etc) para usuários previamente registrados no 

SCAD. 

 

17.5 Infraestrutura Física 

17.5.1 Área e Recursos da Biblioteca Central – Campus Farolândia 

 

 

http://www.ibict.br/
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A Biblioteca Central, que atende ao complexo acadêmico do Campus Farolândia, tem 

suas instalações em uma área de 7.391,00 m, com os seguintes ambientes: 

BIBLIOTECA CENTRAL 

Especificação Área (m2 ) 
Jornais 80,00 

Referência 129,51 

Monografias 140,30 

Reprografia 12,00 

Sala de Aula (Sala 01) 78,46 

Sala de Aula (Sala 02) 82,22 

Mini - auditório (Sala 03) 95,48 

Sala de jogos 68,75 

Área de Acervo 1.179,00 

Gerência administrativa 40,50 

Área de Processamento Técnico 75,00 

Pesquisa Internet 156,01 

Área para periódicos 298,80 

Recepção 83,11 

Galeria de Arte 104,80 

Área de Leitura 2.761,37 

Circulação 1.130,38 

Restauração 53,35 

Aquisição 49,00 

Empréstimo de CD-Rom 25,46 

Foyer 233,21 

Área de banheiros 162,03 

Lanchonetes 146,01 

Cabines Individuais de Leitura 31,22 

Cabines de Vídeo em Grupo 52,41 

Cabines Individuais de Vídeo 15,61 

Sala de Pesquisa dos Professores 107,01 

Total 7.391,00 

Fonte: UNIT/Biblioteca 
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17.5.2 Área e Recursos da Biblioteca do Campus Centro 

 

 

 

 

 

A Biblioteca Centro, que atende ao complexo acadêmico do Campus Centro, tem suas 

instalações em uma área de 1.136,98 m, com os seguintes ambientes: 

BIBLIOTECA  CENTRO - CAMPUS CENTRO 

Especificação Área (m2) 

Recepção 19,07 

Referência 32,62 

Acervo 219,92 

Área de Leitura 75,84 

Periódicos 25,50 

Reprografia 12,65 

Monografias 16,85 

Setor de Informática (pesquisa) 25,40 

Cabines de Vídeo Individuais 8,00 

Cabines de Vídeo em Grupo 20,40 

Acervo de Imagens 19,80 

Sanitários 20,60 

Circulação 155,75 

Área de Ampliação (construída) 484,58 

Total 1.136,98 

Fonte: UNIT/DIM  
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17.5.3 Área e Recursos da Biblioteca do Campus Estância 

 

A Biblioteca Estância, que atende ao complexo acadêmico do Campus Estância, tem 

suas insta- lações em uma área de 578,4 m, com os seguintes ambientes: 

BIBLIOTECA CAMPUS ESTÂNCIA 

Especificação Área (m2) 

Recepção 46,35 

Acervo 218,15 

Área de Leitura 125,50 

Periódicos 23,75 

Monografias 14,40 

Setor de Informática/Vídeos 64,25 

Depósito 2,00 

Sala de Leitura 53,00 

Sanitários 31,00 

Total 578,4 

Fonte: UNIT/DIM 

 

17.5.4 Área e Recursos da Biblioteca do Campus Itabaiana 

A Biblioteca do Campus Itabaiana, que atende ao complexo acadêmico do C ampus e 

tem suas instalações em uma área de 104,50 m, com os seguintes ambientes: 
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BIBLIOTECA  DE ITABAIANA 

Especificação Área (m2) 

Acervo 39,19 

Coletivo 43,31 

Individual 22,00 

Total 104,50 

      Fonte: UNIT/DIM 

 

17.5.5 Área e Recursos da Biblioteca do Campus Propriá 

A Biblioteca do Campus Propriá, que atende ao complexo acadêmico do campus e tem 

suas instalações em uma área de 89,51m, com os seguintes ambientes: 
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BIBLIOTECA PROPRIÁ 

Especificação Área (m2) 

Acervo 66,06 

Coletivo --------- 

Individual 23,45 

Total 89,51 

  Fonte:UNIT/DIM 

 

17.5.6 Área e Recursos das Bibliotecas dos Polos 

Distribuição da área física construída de cada polo. 

Especificação Área (m2) 

Acervo 10,00 

Coletivo 25,65 

Individual 4,85 

Total 40,50 

Fonte: UNIT/DIM 

 

Demonstrativo do Acervo Geral dos Polos de Apoio Presencial 

Biblioteca Títulos Exemplares 
Material 

Adicional 

Aquidabã 476 1252 35 

Boquim 612 1816 28 

Carira 707 2036 42 

Carmópolis 668 1694 36 

Centro 14138 39048 514 

Estância 7343 20619 233 

Itabaiana 3581 9917 119 

Lagarto 553 1805 56 

Laranjeiras 606 1794 15 

Maceió 449 1255 4 

Monte Alegre 749 2747 52 

Neópolis 719 2774 48 

Nossa Sra. da Glória  586 1740 46 

Nossa Sra. Das Dores 475 1447 30 

Poço Verde 688 1940 34 

Porto da Folha 433 1105 22 

Propriá 3184 11289 219 
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São Domingos 675 1791 33 

Simão Dias 416 1242 17 

Socorro 572 1581 33 

Tobias Barreto 571 1740 12 

Umbaúba 636 2510 35 

TOTAL 39890 115.964 1704 

 

17.6 Informatização das Bibliotecas 

17.6.1 Informatização do Acervo e Serviços 

Todas as Bibliotecas estão integradas e utiliza Tecnologia de Informações e Comunicação 

através do Sistema Pergamum, que gerencia todos os serviços das Bibliotecas da rede. 

O Pergamum maximiza o atendimento aos usuários e contempla as principais funções de 

uma biblioteca, funcionando de forma integrada da aquisição ao empréstimo. 

Pretende-se com esta prática facilitar o acesso online principalmente como forma 

de incentivo a pesquisa dentro e fora da Universidade. 

No site www.unit.br/biblioteca; no link Sistemas Integrado de Bibliotecas e no 

Magister. 

17.7 Estrutura Organizacional 

As Bibliotecas da Unit compõem a rede do Sistema Integrado de Bibliotecas do 

Grupo Tiradentes, vinculado à Superintendência Acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unit.br/biblioteca%3B
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BIBLIOTECAS DA UNIT 

 

TITULAÇÃO DOS BIBLIOTECÁRIOS DIREÇÃO DO SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS 

• Maria Eveli P. Barros Freire. 

Pós-graduada em Administração - Faculdade São Judas. 

Graduada em Biblioteconomia - CRB/8 4214. 

 

BIBLIOTECÁRIOS BIBLIOTECA CENTRAL 

• Jarbas Afonso Silva de Amorim, Pós Graduação Biblioteconomia pela UNIT, 

Graduação em Biblioteconomia, CRB-5 801-3. 

• Rosângela Soares de Jesus – CRB/5 1701. 

• Marcos Orestes de S.M. Sampaio – CRB/5 1296. 
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• Jarbas Afonso Silva de Amorim – CRB 5 801-3. 

• Delvânia Rodrigues dos Santos Macedo – CRB/5 1425. 

• Gislene Maria da Silva Dias - CRB/5 1410. 

 

BIBLIOTECA CENTRO 

• Crisales de Almeida Meneses, Pós-graduada em Gestão da Informação - 

Universidade Federal de Sergipe – UFS, Graduada em Biblioteconomia - 

CRB-5/1211. 

 

BIBLIOTECA ESTÂNCIA 

• Jackeline Jorge Gomes Machado, Graduada em Biblioteconomia - UFBA - 

CRB/5 1482. 

 

BIBLIOTECA ITABAIANA 

• Pedro Santos Vasconcelos, Graduação em Biblioteconomia pela UFBa, CRB-5:   

1603. 

 

BIBLIOTECA PROPRIÁ 

• Selma da Silva Santos, Graduação em Biblioteconomia pela UFBa, CRB-5:   

RT.02909. 

 

PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

O quadro de pessoal técnico-administrativo é composto por funcionários assim 

distribuídos: 

a) Biblioteca Central: 4 assistentes; 20 auxiliares; 3 auxiliar aprendiz. 

b) Biblioteca Centro: 2 assistentes; 5 auxiliares. 

c) Biblioteca Estância: 2 auxiliares.  

d) Biblioteca Itabaiana: 1 Auxiliar.  

e) Biblioteca Propriá: 1 auxiliar. 
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17.8 Horário de Funcionamento 

BIBLIOTECA CENTRAL JACINTO UCHÔA DE MENDONÇA 

Campus Aracaju Farolândia 

Segunda a Sexta :08 às 22h. Sábados: 08 as 16h (79) 3218-2587 \ 3218-2207 

biblioteca_central@UNIT.br 

 

BIBLIOTECA CENTRO 

Campus Aracaju Centro 

Segunda a Sexta 08 às 22h. Sábados: 08 as 16h (79)3218-2307 /  3217-2414 

biblioteca_centro@UNIT.br 

 

BIBLIOTECA ESTÂNCIA 

DESEMBARGADOR MANOEL PASCOAL NABUCO D ÁVILA Campus 

Estância 

Segunda a Sexta :13 às 22h. Sábados: 09 as 17h (79)3522-3030 Ramais 2911 e 

2910 biblioteca_estancia@UNIT.br 

 

BIBLIOTECA ITABAIANA 

Campus Itabaiana 

Segunda a Sexta :13 às 22h. Sábados: 09 as 13h (79)3431 5050 Ramal 2802 

biblioteca_itabaiana@UNIT.br 

 

BIBLIOTECA PROPRIÁ PROF.OLÍMPIO ÁVILA SEIXAS Campus Propriá 

Segunda a Sexta :13 às 22h. Sábados: 09 as 13h (79) 33222348 Ramal 3002 

bibioteca_propria@UNIT.br 

  

mailto:biblioteca_central@UNIT.br
mailto:biblioteca_centro@UNIT.br
mailto:biblioteca_estancia@UNIT.br
mailto:biblioteca_itabaiana@UNIT.br
mailto:bibioteca_propria@UNIT.br


 

33 

 

18. BIBLIOTECA PARA O CURSO  

18.1 Acervo para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

O acervo de livros referentes à formação geral e específica para o curso, é indicado 

na bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias) e atende aos programas das disciplinas 

do curso, em quantidade suficiente, de acordo com os critérios do MEC. Os dados do 

acervo estão informatizados, atualizados e tombados junto ao patrimônio da IES. A 

Bibliografia complementar conta com cinco indicações e são adquiridos dois exemplares 

de cada título. 

18.2 Demonstrativo do acervo específico nos Polos  

Biblioteca Títulos Exemplares 

   Aquidabã 269 860 

Boquim 301 905 

Carira 359 1077 

Carmópolis 358 1056 

Centro 4988 19263 

Estância  3652 11107 

Itabaiana 1160 4131 

Lagarto 235 868 

Laranjeiras 237 788 

Maceió 258 842 

Monte Alegre 336 1422 

DED 192 225 

Neópolis 358 1468 

Nossa Sra. da Glória  316 1171 

Nossa Sra. Das Dores 224 680 

Poço Verde 337 1017 

Porto da Folha 194 588 

Propriá 1182 3752 

São Domingos 344 1017 

Simão Dias 224 663 

Socorro 266 803 

Tobias Barreto 285 878 

Umbaúba 369 1553 

TOTAL 16.994 57.718 
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18.3 Demonstrativo do acervo por tipo material 

Biblioteca 
LIVROS 

* EBOOKS 
Periódicos 

títulos títulos Ex. 

Aquidabã 257 797 55 20 

Boquim 288 863 55 20 

Carira 346 1011 55 20 

Carmópolis 341 979 55 20 

Centro 4153 13903 55 20 

Estância 3042 8485 55 20 

Itabaiana 931 3388 55 20 

Lagarto 224 817 55 20 

Laranjeiras 218 740 55 20 

Maceió 250 826 55 20 

Monte Alegre 324 1357 55 20 

DED 191 215 55 20 

Neópolis 346 1401 55 20 

Nossa Sra. da 

Glória 
306 1122 55 20 

Nossa Sra. Das 

Dores 
212 652 55 20 

Poço Verde 325 958 55 20 

Porto da Folha 183 544 55 20 

Propriá 886 3139 55 20 

São Domingos 336 952 55 20 

Simão Dias 214 645 55 20 

Socorro 251 747 55 20 

Tobias Barreto 273 850 55 20 

Umbaúba 356 1522 55 20 

TOTAL 14.779 47.411 55 20 

 

 

18.4 Periódicos para o curso 

De acordo com a indicação dos professores, coordenadores e avaliação do 

colegiado do curso, são assinados ou renovados por um ano os periódicos científicos. A 

Biblioteca mantém as coleções por no mínimo três anos no acervo. 

Com o objetivo de divulgar a produção do conhecimento, o Sistema Integrado 

de Bibliotecas disponibiliza no site, a Hemeroteca virtual com os periódicos científicos 
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com acesso completos dos artigos on-line e das publicações impressas os sumários de 

Periódicos assinados e incorporados ao acervo. 

As Bibliotecas mantém as coleções por 3 anos onde o curso é ministrado, e a 

coleção dos anos anteriores ficam arquivadas na Biblioteca central. 

O acervo é ampliado com o acesso aos periódicos científicos das bases de dados 

assinadas.  
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19. LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO  

Polo de Apoio 

presencial 

Laboratório de Informática Sala de Multimeios 

Quantidade 

de 

Equipamentos 

Capacidade de 

Atendimento 

Quantidade 

de sala 

Capacidade 

geral 

Aquidabã 15 30 01 50 

Aracaju 21 42 05 250 

Boquim 14 25 01 50 

Carira 14 28 01 50 

Carmópolis 15 30 01 50 

Estância 21 42 01 50 

Itabaiana 20 40 01 50 

Lagarto 14 28 01 50 

Laranjeiras 14 28 01 50 

Maceió 14 28 01 50 

Monte Alegre 15 30 01 50 

Nª Sra. 

Socorro 
14 28 01 50 

Neopólis 11 22 02 100 

Nossa 

Senhora da 

Glória 

16 32 02 200 

Nossa 

Senhora das 

Dores 

14 28 01 50 

Poço Verde 15 30 01 50 

Porto da 

Folha 
14 28 01 50 

Propriá 21 42 01 50 

São 

Domingos 
14 28 01 50 

Simão Dias 18 36 01 50 

Tobias 

Barreto 
10 20 01 50 

Umbauba 14 28 02 100 

 

 

O Laboratório Virtual de Arquitetura de Computadores da Universidade 

Tiradentes (UNIT) foi criado para servir de apoio pedagógico ao ensino na capacitação 

do aluno do curso Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD, o que 

permite qualquer aluno matriculado na turma de Organização e Arquitetura de 
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Computadores relacionarem teoria e prática a qualquer momento ou local, basta terem 

acesso ao Ambiente de Aprendizagem Virtual – AVA para acessar o Laboratório Virtual.  

O Laboratório Virtual de Arquitetura de Computadores - LABVAC - uma solução 

para experimentação de aprendizagem eletrônica que visa auxiliar o discente atingir as 

competências propostas na execução de tarefas em laboratórios, diante da necessidade de 

manipular equipamentos eletrônicos, instrumentos de medição, dispositivos e 

componentes para montagem e análise de circuitos para realização de experimentos em 

aulas práticas, sendo um diferencial nesse curso ofertado pelo EAD. 
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20. CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A conservação, limpeza, reparo e segurança de todas as instalações físicas da 

Universidade Tiradentes é realizada pelo Departamento de Infraestrutura e Manutenção 

(DIM), em consonância com outros departamentos e setores tecnológicos da UNIT. No 

entanto, considerando a demanda de serviços a IES contratou empresa especializada para 

manter a qualidade nos serviços oferecidos. 
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21. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

A Política de Expansão da Universidade prevê a compra de equipamentos. Os 

novos laboratórios são implementados de acordo com a demanda dos diferentes cursos 

da Universidade e a manutenção dos equipamentos se realiza por meio de licitação de 

preços dos serviços. Atualmente, está se avaliando a possibilidade de assinar contrato 

permanente com uma empresa prestadora de serviços para atender aos laboratórios de 

ensino. 

 

  



 

40 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996. 

 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia.  Resolução 

CNE/PC nº 01 de 15 de maio de 2006. Estabelece as Diretrizes Curriculares do Curso de 

Pedagogia e dá outras providências. Brasília, 2006. 

 

BRASIL. Instrumento de Avaliação de Cursos de graduação presencial e a distância. 

Ministério da Educação e Cultura. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Avaliação da Educação Superior. Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior, Brasília, 2015. 

 

FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Sobre Educação (diálogos). 3. Ed. rev. e ampl. 

São Paulo: Paz e Terra, 2003.  

 

MORAN, Jose Manuel. O que é um bom curso a distância? In: Integração das 

Tecnologias da Educação / Secretaria de Educação a Distancia. Brasília: Ministério da 

Educação, Seed, 2005. 

 

UNIVERSIDADE TIRADENTES. Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Universidade Tiradentes. Aracaju, SE: Unit, 2013 -2017 

 

IBGE. Censo Demográfico 2010 - Resultados gerais da amostra. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 20 out. 2011.  

 

MENDONÇA, Jouberto Uchôa de (Org.) Universidade Tiradentes. Caminhos da 

Capital: 150 motivos para viver as ruas de Aracaju. Aracaju, SE: UNIT, 2007. 265 p. 

 


