
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO  

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM  

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SITEMAS - EaD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manhuaçu - MG 

2022 



 

  
UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso 

 

MANTENEDORES 

Aloísio Teixeira Garcia 

Ricardo Reis Cordeiro 

Thales Reis Hannas 

 

PRESIDENTE 

Aloísio Teixeira Garcia 

 

REITOR 

Thales Reis Hannas 

 

PRÓ-REITORA DE ENSINO E APRENDIZAGEM e OPERAÇÕES ACADÊMICAS 

Rita de Cássia Martins de Oliveira Ventura 

 

PRÓ-REITORA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 

Anandy Kassis de Faria Alvim Hannas 

 

 

 

 

 



 

  
UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso 

ELABORAÇÃO 

 

 

 

 

 

Núcleo Docente Estruturante: (NDE) 

 

Prof. Msc. Cynthia da Silva Barbosa 

Prof. Msc. Ezequias de Souza Ferreira 

Prof. Msc. Josemeire Aparecida Garcia 

Prof. Msc. Luciana Rocha Cardoso (Coordenadora) 

Prof. Msc. Ludmila Breder Furtado Campos 

 

 

 

Equipe Técnica: Regulação Acadêmica 

 

Rita de Cássia Martins de Oliveira Ventura (Pró-Reitora) 

Reginaldo Adriano de Souza 

Thiara Guimarães Heleno de Oliveira Pôncio 

 

 



 

  
UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso 

SUMÁRIO 

 

1. DADOS GERAIS DO CURSO ________________________________________ 7 

1.1. Curso: ____________________________________________________________________ 7 

1.2. Titulação: _________________________________________________________________ 7 

1.3. Regime: __________________________________________________________________ 7 

1.4. Vagas Oferecidas: _________________________________________________________ 7 

1.5. Fundamentos Legais ______________________________________________________ 7 

1.6. Carga Horária Total: _______________________________________________________ 7 

1.7. Integralização: ____________________________________________________________ 7 

2. O CURSO ________________________________________________________ 8 

2.1. Organização Acadêmica e Administrativa do Curso – Fundamentação Legal _ 12 

2.2. Articulação Institucional, Atuação do Coordenador e do NDE _______________ 13 
2.2.1. Articulação Através dos Órgãos Legislativos ____________________________________________ 13 
2.2.2. Articulação Através dos Órgãos Executivos ____________________________________________ 13 

2.3. Justificativa de Oferta e Implantação do Curso _____________________________ 15 

2.4. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso ________________________________ 18 
2.4.1. Política de Ensino e Aprendizagem __________________________________________________ 19 
2.4.2. Política de Iniciação Científica _______________________________________________________ 23 
2.4.3. Política de Extensão _______________________________________________________________ 26 
2.4.4. Práticas de Acompanhamento e Revisão do Processo de ensino-aprendizagem _______________ 34 

2.5. Objetivos do Curso _______________________________________________________ 34 
2.5.1. Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso ______________________________________ 36 
2.5.2. O Alinhamento do Objetivo com o Perfil do Egresso _____________________________________ 37 
2.5.3. A Construção dos Objetivos na Estrutura Curricular _____________________________________ 38 
2.5.4. Análise de Contexto e as Características Locais e Regionais que Influenciam a Estratégia de Curso 38 

2.6. Perfil do Egresso do Curso _______________________________________________ 39 
2.6.1. Promoção de Oportunidades variadas de Aprendizagem Associadas ao Perfil do Egresso._______ 42 
2.6.2. Coerência do Currículo com o Perfil Desejado do Egresso _________________________________ 42 
2.6.3. Coerência do Currículo com as Habilidades e Competências Estabelecidas ___________________ 44 
2.6.4. A análise de Contexto e as Características Locais e Regionais que Influenciam a Formação de 
Profissional e que Devem Ser Trabalhadas em Atividades Previstas no Curso ______________________ 46 
2.6.5. O Processo de Análise do PPC - Configuração de Perfil de Egresso, em Função das Novas Demandas 
Apresentadas pelo Mundo do Trabalho ____________________________________________________ 46 

2.7. Requisitos de Acesso ____________________________________________________ 47 

2.8. Quantitativo de Alunos - Evolução Desde Último ato Autorizativo ____________ 48 

3. ESTRUTURA CURRICULAR _______________________________________ 49 

3.1. Concepção do Currículo (Eixos de Formação) ______________________________ 51 

3.2. Estratégia de Flexibilidade na Organização Curricular ______________________ 55 

3.3. A Interdisciplinaridade na Organização Curricular __________________________ 56 



 

  
UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso 

3.4. Articulação Entre os Componentes Curriculares na Estratégia do Curso (Teoria 
x Prática) ____________________________________________________________________ 57 

3.5. Coerência do Currículo com as DCNs e Demais Legislações ________________ 58 

3.6. Metodologia e Práticas Pedagógicas Inovadoras ___________________________ 59 
3.6.1. A Convergência dos Modelos de Ensino Presencial e a Distância ___________________________ 59 
3.6.2. Encontros Síncronos e Atividades do Coordenador, Professor e Tutor _______________________ 61 
3.6.3. Material Didático Institucional ______________________________________________________ 63 
3.6.4. Mecanismos de Interação entre Docentes, Tutores e Estudantes___________________________ 66 
3.6.5. Mecanismos de Interação entre Coordenadores, Docentes e Tutores _______________________ 67 
3.6.6. Número de Vagas _________________________________________________________________ 69 

3.7. Matriz Curricular _________________________________________________________ 71 

3.8. Conteúdos Curriculares __________________________________________________ 73 
3.8.1. Disciplinas _______________________________________________________________________ 73 
3.8.2. Atividades Complementares _______________________________________________________ 103 

3.9. Periódicos ______________________________________________________________ 104 
3.9.1. Periódicos online ________________________________________________________________ 104 

4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO __________________________________ 106 

5. CORDENAÇÃO DE CURSO, NDE, CORPO DOCENTE E TUTORIAL ______ 110 

5.1. Coordenador do Curso __________________________________________________ 110 

5.2. Núcleo Docente Estruturante - NDE _______________________________________ 111 

5.3. Colegiado de Curso _____________________________________________________ 112 

5.4.  Equipe multidisciplinar __________________________________________________ 112 

5.5. Corpo Docente e Tutores ________________________________________________ 114 

5.6. Política de Contratação __________________________________________________ 116 
5.6.1. Estratégia de Seleção: Processo Seletivo Externo ______________________________________ 117 
5.6.2. Forma de Contratação de Professores/Tutores ________________________________________ 117 

5.7. Política de Qualificação __________________________________________________ 117 
5.7.1. Política de Qualificação Docente/Tutorial nas Atividades do Curso ________________________ 119 

5.8. Atributos Docentes no Desempenho das Atividades de Ensino Aprendizagem
 ____________________________________________________________________________ 120 

5.9. Atributos do Tutor no Desempenho das Atividades de Mediação da 
Aprendizagem: ______________________________________________________________ 120 

6. INFRAESTRUTURA _____________________________________________ 122 

6.1 Campus Ilha de Excelência _______________________________________________ 122 

6.2 Campus Alfa Sul _________________________________________________________ 123 

6.3. Infraestrutura Física do curso ____________________________________________ 131 
6.3.1. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos ____________________ 131 
6.3.2. Salas de Professores _____________________________________________________________ 132 
6.3.3. Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral - TI _______________________________ 132 
6.3.4. Salas de Aula ___________________________________________________________________ 132 

6.4. Laboratórios ____________________________________________________________ 133 
6.4.1. Laboratórios de Informática Campus Ilha de Excelência: _________________________________ 133 
6.4.2. Laboratórios de Informática Campus Alfa Sul: _________________________________________ 135 



 

  
UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso 

6.5. Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção de Equipamentos _________ 136 

6.6. Recursos Audiovisuais __________________________________________________ 137 

6.7. Laboratórios Específicos ________________________________________________ 137 

6.8 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) _______________________________________ 138 

7. BIBLIOTECA ___________________________________________________ 139 

7.1. Área Física e Forma de Acesso e Utilização _______________________________ 139 

7.2. Política de atualização da Biblioteca e Composição do Acervo _____________ 142 

7.3. Dados Gerais do Acervo das Bibliotecas __________________________________ 143 

7.4. Acessibilidade dos Serviços _____________________________________________ 143 

Anexo I: Quantitativo de discentes: ___________________________________________ 145 

Data do último Ato autorizativo (2020) ________________________________________ 145 

Anexo II: Regulamento de Atividades Complementares ________________________ 147 

Anexo III: Resultado CPA e Plano de Ação.____________________________________ 151 

Anexo IV: Composição do NDE ______________________________________________ 152 

Anexo V: Composição do Colegiado - Corpo Docente __________________________ 153 

Anexo VI: Tempo Médio de Permanência do Corpo Docente no Curso __________ 156 

Anexo VII: Produção Científica dos Docentes _________________________________ 157 

 
 



 

  
UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso 

1. DADOS GERAIS DO CURSO 
 

1.1. Curso: 
 

 Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 

1.2. Titulação: 
 

 Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 

1.3. Regime: 
 

 Seriado Semestral 

 

1.4. Vagas Oferecidas: 
 

 Vagas: 150 vagas 

 

1.5. Fundamentos Legais 
 

 Autorização: Resolução do Centro Universitário UNIFACIG nº 2 de 10 de Setembro 

de 2019 publicada em 10 de Setembro de 2019. 

 

1.6. Carga Horária Total: 
 

 2.220 horas-relógio. 

 

1.7. Integralização: 
 

 Tempo Mínimo: 2,5 anos (5 semestres 

 Tempo Máximo: 5 anos (10 semestres) 
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2. O CURSO 
 

O processo de desenvolvimento econômico e social contemporâneo está marcado 

pelas constantes e rápidas transformações, pelo uso intensivo de novas tecnologias e pela 

massificação das informações. Um cenário como este obriga o setor produtivo a ter que se 

reinventar com muita frequência. A capacidade de adaptação às mudanças, a agilidade nos 

processos de tomada de decisão, a leitura dos movimentos de mercado – preferencialmente 

antecipando-se a estes movimentos, a formação de uma equipe eficiente, coesa, produtiva e 

de alto desempenho, são essenciais para a obtenção de vantagens competitivas 

sustentáveis. 

Neste contexto destaca-se um aspecto essencial à obtenção de vantagens 

competitivas: o nível de qualificação das equipes. Equipes somente atingem o alto 

desempenho se devidamente formadas, treinadas e capacitadas. O que se pretende 

destacar aqui é a necessidade da formação de tecnólogos em análise e desenvolvimento de 

sistemas para atuar no mercado competitivo e utilizar tecnologias de informação para suprir 

as necessidades de demanda. 

Considerando que o disposto no art. 80 da Lei 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional “Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação 

de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 

educação continuada. § 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime 

especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. § 2º A 

União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma 

relativos a cursos de educação a distância.” E o reforço do Decreto 9.057 de 2017 que 

regulamentou o referido artigo 80, define-se o conceito de educação à distância, nos 

seguintes termos: 

 

A educação a distância é a modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e 
avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por 
estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos 
diversos.  

 

O MEC informa ainda que o perfil dos alunos da EaD é de um profissional adulto e já 

no mercado de trabalho e que encontra na modalidade a distância uma chance única de 

seguir nos estudos compatibilizando com os compromissos pessoais e familiares. 

Especificamente com relação ao modelo de ensino à distância, é imperativo destacar que, 

além da sua pertinência e contemporaneidade, trata-se de uma modalidade de ensino com 
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maior flexibilidade, necessária ao perfil da sociedade atual, além da importante dimensão da 

inclusão social. 

O Centro Universitário UNIFACIG assume o papel de produzir e difundir 

conhecimentos, pronto a atender uma parcela da população afastada dos cursos de nível 

superior devido à elitização do ensino universitário que ocorreu no país no século XX. 

No cenário do país, cresceu a demanda de vagas para egressos do ensino médio, o 

que não foi acompanhado pela falta de oferta de vagas em universidades públicas. Essa 

lacuna deverá ser preenchida por instituições compromissadas em oferecer uma formação 

de qualidade, como é o caso do Centro Universitário UNIFACIG. 

Como se sabe, a sociedade contemporânea é marcada por rápidas transformações, 

pelo fluxo ininterrupto de informações e pelo acesso de um maior número de pessoas a 

elas. Nesse cenário, o conhecimento ocupa um papel central revestindo-se de um caráter 

provisório e até contestável, uma vez que mesmo a ciência, que sempre trabalhou com 

certezas, assume hoje a sua relatividade. Nessa nova era, a instituição de ensino superior 

como simples local de transmissão de informações perde a importância, o que significa dizer 

que precisa encontrar outro sentido para seu papel na sociedade contemporânea. Esse 

papel é o de preparar seus alunos para a construção do próprio saber, de forma significativa 

para si mesmo e para a sociedade na qual estão inseridos, levando-os a selecionar as 

informações necessárias com as quais terão de construir e reconstruir seu conhecimento. 

As mudanças demandam, assim, uma nova forma de pensar a educação e, por 

extensão, todos os cursos de graduação. Nessa abordagem não há lugar para a 

padronização e para estruturas rígidas, preparar o aluno para buscar as informações de que 

necessita, selecioná-las, saber o que fazer com elas, produzir conhecimentos novos que 

atendam às necessidades da coletividade. Assume-se, assim, a ideia de que a formação do 

aluno não se dá apenas pela exposição de conteúdos, pela memorização mecânica e 

atitude passiva. 

O processo de construção de conhecimento pressupõe entender alunos e 

professores como sujeitos ativos, embora com papéis distintos: os últimos devem conhecer 

os significados que desejam chegar a compartilhar com seus alunos, conhecimento que lhes 

possibilita planejar o ensino; os primeiros vão acomodando progressivamente os 

significados que constrói no decorrer das práticas pedagógicas, como selecionar, relacionar, 

interpretar, deduzir. 

Nessa perspectiva, os sujeitos envolvidos no processo encontram-se sempre “em 

construção”, comprometidos tanto com sua educação permanente como com a constante 

avaliação de sua atuação. 
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A decisão de implantação de um curso em uma instituição de ensino é complexa, 

haja vista a necessidade de um conhecimento amplo dos dados do mercado em que se 

situa a IES, para que possa decidir e definir todas as ações em relação ao curso e o 

caminho que esta deverá seguir para o seu crescimento e expansão. Em relação ao ensino 

no Brasil, tem-se claro que o mesmo não atende à demanda da sociedade. De uma maneira 

geral, em nosso País a educação é fator determinante de acesso a níveis de renda mais 

alta, constituindo-se na melhor proteção contra o desemprego.  

A demanda por ascender a patamares mais avançados do sistema educacional é 

visível em nossa sociedade. Essa ampliação de aspirações decorre não apenas da 

urbanização e modernização, mas também de uma crescente valorização da educação 

como estratégia de melhoria da qualidade de vida e da empregabilidade.  

Nessa direção, aquilo que no plano legal foi durante anos considerados como 

obrigação, passa a integrar, no plano político do País, o conjunto de direitos da cidadania da 

população. Vale lembrar que a procura por um melhor nível educacional parte também de 

segmentos já inseridos no mercado de trabalho, que desejam uma melhoria salarial e social 

que centra-se no desenvolvimento de habilidades e competências que permitam assimilar e 

utilizar produtivamente recursos tecnológicos novos e em permanente transformação. Nesse 

cenário, existe uma pressão, demasiadamente considerável, de que o País aumente a oferta 

de vagas, promovendo à tão aguardada democratização do acesso ao ensino superior. 

Frente à demanda criada pelo número de estudantes do ensino médio temos que 

lembrar, ainda, que atualmente, vivemos em uma sociedade que fica cada vez mais 

impregnada pela tecnologia o que requer um imenso desenvolvimento tecnológico dos 

profissionais e da capacidade de atualização continuada dos mesmos frente a esse 

desenvolvimento. Nesse contexto, percebemos uma transformação profunda no mercado de 

trabalho em função da revolução tecnológica que está em curso desde a segunda metade 

do século XX. A constante evolução tecnológica traz, em sua essência, grandes promessas 

para o mercado de trabalho, o qual aponta para um perfil de competência que torne a 

formação profissional um requisito básico, ou até mesmo, uma pré-condição para a inserção 

nesse mercado.  

 Estamos vivendo a era da informação, cujos contornos já se mostram definidos nos 

países desenvolvidos. De acordo com relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2018), a carreira de nível superior que mais gerou postos de trabalho no Brasil entre 

o período de 2014 a 2018 foi a de analista de tecnologia da informação. O relatório mostra 

que os custos efetivos na área de TI têm evoluído de forma bastante distinta da média dos 

preços na economia, captada por índices gerais como o IGP-M, o IPA-EP e o IPCA. Temos 

que ressaltar, ainda, que os sistemas que geram informação necessitam do trabalho de um 
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profissional que desenvolva programas e/ou administre sistemas para a informatização das 

empresas. Trata-se, como se vê, de uma das carreiras mais procuradas no Brasil, com boas 

oportunidades de emprego em bancos, empresas de suporte e de serviços, promoção e 

vendas de equipamentos e de programas de informática e, também, em organizações que 

buscam a modernização administrativa e técnica.  

Algo importante a dizer é que o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas é um especialista que exerce papel de grande importância não só nos aspectos 

operacionais como também dentro da área estratégica de uma empresa, integrando todos 

os setores da mesma, gerando, ainda, um histórico de informação que, se bem trabalhados, 

fornece dados para se criar vantagem competitiva.  

Observa-se que a atuação no mercado de trabalho de informática, especificamente 

no âmbito da análise e desenvolvimento de sistemas, requer um profissional qualificado, 

podendo atender às organizações dos mais diversos portes, que vai desde a microempresa 

até as grandes fábricas de softwares. O Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário UNIFACIG visa proporcionar a seus 

egressos uma visão holística da área de informática, com ênfase no desenvolvimento de 

sistemas de informação, objetivando o desenvolvimento da capacidade para a geração e o 

desenvolvimento de tecnologia, bem como para empreender na sua vida profissional. 

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

modalidade EaD, do Centro Universitário UNIFACIG apresenta-se como excelente 

alternativa de formação profissional, indo ao encontro de um mercado de trabalho em 

intensa expansão e carente de profissionais com sólida formação técnica e acadêmica, tanto 

na iniciativa privada – nos setores industriais, comerciais e de prestação de serviços – 

quanto nos órgãos públicos. Assim, o curso fornece a demanda, tanto dos possíveis alunos, 

quanto da área econômica do município, formando profissionais com visão crítica da 

sociedade na qual eles irão atuar cientes de suas responsabilidades éticas e sociais, 

qualificados e aptos a aplicarem o conhecimento adquirido em bens e serviços em prol 

desta sociedade. 

É neste sentido, que o Centro Universitário UNIFACIG oferece o curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na modalidade EaD, devidamente 

alinhado ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e à legislação 

pertinente a esta modalidade. 
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2.1. Organização Acadêmica e Administrativa do Curso – Fundamentação Legal 

 

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

em sua organização acadêmica - administrativa cumprir a concepção de educação superior 

com o princípio da indissociabilidade entre ensino, atividades investigativas e extensão, 

disposto no artigo 207 da Constituição Brasileira, de 1988, e terá como parâmetro o 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (2016), a Resolução CNE/CP nº 1 

de 5 de Janeiro de 2021 e demais legislações pertinentes: 

I. Projeto Político Institucional da IES; 

II. Plano de Desenvolvimento Institucional da IES  

III. Decreto 9.235 de 15 de dezembro de 2017 disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm; 

IV. Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005 (LIBRAS) disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm; 

V. Resolução CNE/CES Nº 2, de 18 de Junho de 2007 (carga horária mínima e tempo 

de integralização);  

VI. Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes Curriculares; Nacionais 

para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Indígena); 

VII. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia dos Cursos de Tecnologia; 

VIII. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002 e 

Resolução CP/CNE N° 2/2012 (Políticas de Educação Ambiental) disponível em: 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=491  

IX. Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 (Diretrizes Nacionais para a Educação 

em Direitos Humanos); 

X. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme o 

disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, disponível em: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm;  

XI. Portaria MEC nº 11 de 20 de junho de 2017 – Normas para credenciamento de 

Instituições e oferta de cursos superiores a Distância; e 

XII. Resolução CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010 (NDE). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
../../../../../../../../../../../../Rita/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Construção%20de%20doc%20institucional/PPC/Protótipo%20e%20doc/Res%5b1%5d.2-2007_-_Carga_horária_de_cursos_do1-6.pdf
about:blank
../../../../../../../../../../../../Rita/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Construção%20de%20doc%20institucional/PPC/Protótipo%20e%20doc/Catalogo%20dos%20cursos%20de%20Tecnologia%202014.pdf
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=491
../../../../../../../../../../../../Rita/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Construção%20de%20doc%20institucional/PPC/Protótipo%20e%20doc/Política%20de%20Direitos%20Humanos.docx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
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2.2. Articulação Institucional, Atuação do Coordenador e do NDE 

 

2.2.1. Articulação Através dos Órgãos Legislativos 

  

 O coordenador de curso é membro do: 

I. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE): órgão deliberativo em 

matéria de natureza didático-científica do Centro Universitário e consultivo em 

matéria administrativa e disciplinar;  

II. Presidente do Colegiado de Curso. 

 

 Os coordenadores de curso possuem representação no Conselho Universitário 

(CONSUN). 

 

2.2.2. Articulação Através dos Órgãos Executivos 

 

A Coordenação de Curso de Graduação é a unidade básica para os efeitos de 

organização administrativa e didático-científica do curso. A ela compete em linhas gerais a 

administração, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades do curso com especial 

atenção no cumprimento da carga horária e dos conteúdos das disciplinas e atividades, bem 

como o desempenho docente e discente.  

A Coordenação do Curso articula-se e é apoiada por: 

I. Reitoria - unidade de gestão superior de caráter executivo que tem por competência 

planejar, implementar, supervisionar e avaliar as atividades básicas do UNIFACIG; 

II. Pró-reitoria de Operações Acadêmica - é responsável pelo planejamento anual 

das operações acadêmicas necessárias ao adequado funcionamento dos cursos, 

supervisão das ações relativas ao Registro Acadêmico e Regulação, estruturação e 

atualização dos documentos relativos à gestão institucional dando suporte constante para 

o aprimoramento das atividades de avaliação institucional e movimentação de 

estudantes. 

III. Pró-reitoria de Ensino e Aprendizagem - é responsável pela organização e 

coordenação da execução das atividades de ensino, articuladas à pesquisa e à extensão, 

do Centro Universitário, dando suporte à Pró-Reitoria de Operações  Acadêmica, aos 

Coordenadores de Curso e aos professores na estruturação e desenvolvimento e 

constante atualização dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação e pós-

graduação, no acompanhamento e avaliação do processo de Ensino e Aprendizagem, na 
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estruturação  do programa qualificação pedagógica de docentes e tutores, mantendo em 

todo o processo absoluta coerência com a legislação do Ensino Superior e as orientações 

contidas nos instrumentos de avaliação interna e externa. 

IV. Assessoria de Pesquisa/Iniciação científica – a qual compete implementar as 

políticas de desenvolvimento da Iniciação científica; 

V. Apoio Pedagógico – que tem o objetivo de prestar assistência acadêmica, 

implementar política de formação e qualificação aos docentes e coordenadores de curso;  

VI. Serviço de Atendimento ao Estudante – ao qual competirá a orientação aos alunos 

com necessidades de natureza acadêmica e psicopedagógica e que tem a finalidade de 

implementar a política de concessão de auxílio financeiro a alunos a título de bolsas de 

estudo, através de políticas públicas ou institucionais e de coordenar as atividades de 

suporte socioeconômico a estudantes do UNIFACIG; 

VII. Comissão Própria de Avaliação – CPA, à qual compete gerenciar a Avaliação 

Institucional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES e subsidiar a coordenação 

de curso com dados e informações que propiciem a melhoria das atividades do curso; 

VIII. Secretaria Acadêmica - órgão de execução cuja competência é centralizar a 

administração acadêmica no âmbito da Instituição, realizando o registro e controle 

acadêmico dos estudantes, durante todo o período da vida acadêmica; 

IX. Órgãos Suplementares de Apoio; (Biblioteca, Secretaria, Laboratórios, Setor de 

TI); 

X. Núcleo Docente Estruturante – NDE - ao qual compete mais diretamente à 

atualização, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso nos termos da 

Resolução CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010; 

XI. Núcleo de Educação à Distância – NEAD- ao qual compete a estruturação das 

atividades em EaD juntamente com a Equipe Multidisciplinar. 

 

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso conta com uma sala 

equipada com mesas, armários, computador com acesso à rede, impressora e telefone.  

A natureza da gestão do colegiado é acadêmico-administrativa, cabendo ao 

Colegiado, conforme definido no Regimento, a condução do curso, o que envolve o 

planejamento, o acompanhamento da execução e a avaliação das atividades previstas no 

Projeto Pedagógico. 

Todos os setores de apoio pautam suas atividades no cumprimento do PPC do 

Curso. Suas atividades estão voltadas tanto para o apoio aos docentes quanto aos 

discentes. 
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2.3. Justificativa de Oferta e Implantação do Curso 

 

A sociedade brasileira vem passando por profundas transformações que vieram a 

impactar o modelo educacional, tendo este de ser adequado à nova realidade e às novas 

necessidades vividas pelo país.  

A ampliação da demanda por recursos humanos qualificados trouxe diferentes 

oportunidades às instituições de ensino que têm se multiplicado, uma vez que a busca por 

pessoas qualificadas trouxe com ela um aumento real dos salários médios o que permitiu 

um aumento na demanda por uma educação superior e maior qualificação para melhorar a 

trabalhabilidade dentro dessa sociedade cada vez mais competitiva. 

Nessa direção, aquilo que no plano legal foi durante anos considerados como 

obrigação, passa a integrar, no plano político do País, o conjunto de direitos da cidadania da 

população. Vale lembrar que a procura por um melhor nível educacional parte também de 

segmentos já inseridos no mercado de trabalho, que desejam uma melhoria salarial e social 

que centra-se no desenvolvimento de habilidades e competências que permitam assimilar e 

utilizar produtivamente recursos tecnológicos novos e em permanente transformação. Nesse 

cenário, existe uma pressão, demasiadamente considerável, de que o País aumente a oferta 

de vagas no ensino, promovendo à tão aguardada democratização do acesso ao ensino 

superior. 

Dada a situação de desenvolvimento da ciência, incluindo as tendências de 

transformação mais recentes e, sobretudo, a experimentada pelo conhecimento da área de 

Tecnologia da Informação, o curso de graduação em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, especialmente nas condições em que é oferecido pelo 

Centro Universitário UNIFACIG, adquire relevância notável. Outros fatores contribuem para 

a especificidade e relevância da proposta: a demanda crescente por profissionais 

Tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e as possibilidades de inserção do 

Curso. 

Nesta perspectiva, o Centro Universitário UNIFACIG, diante das novas demandas do 

mercado e em busca do atendimento das especificidades nacionais, bem como o 

atendimento aos anseios dos futuros alunos, tem autonomia de abertura de novos cursos o 

que propicia uma vantagem dentro de seu mercado de atuação. 

Frente à demanda criada pelo número de estudantes do ensino médio temos que 

lembrar, ainda, que atualmente, vivemos em uma sociedade cada vez mais impregnada pela 

tecnologia o que requer um imenso desenvolvimento tecnológico dos profissionais e da 

capacidade de atualização continuada dos mesmos frente a esse desenvolvimento. Nesse 
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contexto, percebemos uma transformação profunda no mercado de trabalho em função da 

revolução tecnológica que está em curso desde a segunda metade do século XX. A 

constante evolução tecnológica traz, em sua essência, grandes promessas para o mercado 

de trabalho, o qual aponta para um perfil de competência que torne a formação profissional 

um requisito básico, ou até mesmo, uma pré-condição para a inserção nesse mercado.  

Estamos vivendo a era da informação, cujos contornos já se mostram definidos nos 

países desenvolvidos. De acordo com relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2018), a carreira de nível superior que mais gerou postos de trabalho no Brasil entre 

o período de 2014 a 2018 foi a de analista de tecnologia da informação. O relatório mostra 

que os custos efetivos na área de TI têm evoluído de forma bastante distinta da média dos 

preços na economia, captada por índices gerais como o IGP-M, o IPA-EP e o IPCA. Esse 

fato justifica continuar a responder à demanda de uma sociedade da Informação. Temos 

que ressaltar, ainda, que os sistemas que geram informação necessitam do trabalho de um 

profissional que desenvolva programas e/ou administre sistemas para a informatização das 

empresas. Trata-se, como se vê, de uma das carreiras mais procuradas no Brasil, com boas 

oportunidades de emprego em bancos, empresas de suporte e de serviços, promoção e 

vendas de equipamentos e de programas de informática e, também, em organizações que 

buscam a modernização administrativa e técnica.  

Algo importante a dizer é que o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas é um especialista que exerce papel de grande importância não só nos aspectos 

operacionais como também dentro da área estratégica de uma empresa, integrando todos 

os setores da mesma, gerando, ainda, um histórico de informação que, se bem trabalhados, 

fornece dados para se criar vantagem competitiva.  

Observa-se que a atuação no mercado de trabalho de informática – análise e 

desenvolvimento de sistemas – requer um profissional qualificado, podendo atender às 

organizações dos mais diversos portes, que vai desde a microempresa até as grandes 

fábricas de softwares. O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas do UNIFACIG visa proporcionar a seus egressos uma visão holística da área de 

informática, com ênfase no desenvolvimento de sistemas de informação, objetivando o 

desenvolvimento da capacidade para a geração e o desenvolvimento de tecnologia, bem 

como para empreender na sua vida profissional. 

Poucas empresas de informática existentes atuam, em sua maioria, no ramo de 

venda de hardware e suprimentos, bem como na manutenção de equipamentos. Os poucos 

profissionais que atuam no desenvolvimento de sistemas não possuem, em sua maioria, 

formação formal, sendo práticos, que demonstram também falta de habilidades em relações 

humanas, ética e administração. 
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Vislumbrando esse cenário, o Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas do UNIFACIG apresenta-se como excelente alternativa de 

formação profissional, indo ao encontro de um mercado de trabalho em intensa expansão e 

carente de profissionais com sólida formação técnica e acadêmica, tanto na iniciativa 

privada – nos setores industriais, comerciais e de prestação de serviços – quanto nos 

órgãos públicos. Assim, o curso atende à demanda, tanto dos possíveis alunos, quanto da 

área econômica do município, formando profissionais com visão crítica da sociedade na qual 

eles irão atuar cientes de suas responsabilidades éticas e sociais, qualificados e aptos a 

aplicarem o conhecimento adquirido em bens e serviços em prol desta sociedade.  

 É neste sentido, que o UNIFACIG pretende manter seu curso Superior de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, devidamente alinhado ao Catálogo Nacional de 

Cursos Superiores de Tecnologia e às legislações pertinentes ao curso. 

 

Implementação dos Polos 

 

 O Centro Universitário UNIFACIG, acompanhando as novas tendências do ensino 

superior no Brasil, se utiliza da expertise adquirida com os cursos presenciais para ampliar, 

geograficamente, por meio do Ensino a Distância (EaD), o alcance dos serviços 

educacionais ofertados. Nesta modalidade, o UNIFACIG utiliza-se de uma plataforma virtual, 

Open LMS, de acesso e funcionamento integral via internet, substituindo a sala de aula 

convencional por um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), proporcionando assim, 

flexibilidade no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que o aluno pode estudar “no 

seu tempo, no seu ritmo, onde estiver”.  

Como apoio ao aluno que cursa o ensino superior em EaD, o UNIFACIG criou e, 

estabeleceu convênios, para implantação de Polos de Apoio Presencial nos Estados de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Desta maneira, além de levar a comprovada 

qualidade de ensino UNIFACIG a diversas regiões do país, proporciona uma formação que 

respeita as condições de vida dos alunos e o contexto sociocultural da região onde 

estabelece os polos de apoio. Conforme nos lembra o artigo 10º da Portaria nº 11, de 20 de 

junho de 2017, “os polos de EaD são unidades acadêmicas e operacionais 

descentralizadas, no país ou no exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais 

relativas aos cursos superiores a distância”. Assim, os Polos EaD UNIFACIG são extensão 

dos serviços do Centro Universitário, neles se encontra a infraestrutura pessoal, física e 

tecnológica necessária para atender às necessidades dos cursos à distância. 
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A definição das regiões de implantação dos polos de apoio presenciais foi efetivada 

levando em consideração a necessidade dos municípios ancorando-se no Decreto nº 9.057, 

de 25 de maio de 2017 e na Portaria nº 11 de 20 de junho de 2017. 

 
2.4. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

 

As políticas e as diretrizes têm como princípio o direcionamento das decisões acerca 

da prática acadêmica que envolve o ensino, a iniciação científica e a extensão. Tomando 

como pilar o DNA UNIFACIG e a decisão filosófica da IES que objetiva a formação plural do 

indivíduo como profissional, ser social e moral as políticas definidas se voltam para esse 

princípio. Desta forma os princípios a serem considerados para o estabelecimento dessas 

políticas são: 

I. O ensino é prática ativa e se fundamenta na associação das experiências prévias do 

indivíduo com o conhecimento a ser construído nos diferentes espaços de 

aprendizagem; 

II. Formar cidadãos para pensar crítica e reflexivamente para resolução de problemas 

do mundo real como estabelece sua missão; e 

III. Ser uma instituição comprometida com o desenvolvimento da ciência e, 

consequentemente, com a transformação da sociedade pela aplicação do 

conhecimento técnico-científico. 

 

Para tanto, pratica-se nos diferentes cursos conteúdos e atividades centradas na 

aprendizagem significativa que oportunizam o desenvolvimento do raciocínio próprio da 

profissão, a tomada de decisão e a associação com experiências prévias ultrapassando 

dessa forma a mera obtenção de informações. Cabe ainda ressaltar, a busca por promover 

um alinhamento contínuo entre a iniciação científica e a extensão, levando os discentes a 

romperem os limites das salas de aula e se envolver com as demandas loco regionais.  

O fazer acadêmico então se orienta pelo DNA UNIFACIG cujos conceitos perpassam 

a elaboração dos conteúdos, a formulação de atividades avaliativas ou não, os objetivos das 

unidades curriculares alinhadas às competências que se deseja desenvolver, a iniciação 

científica e as práticas de extensão, as decisões sobre a infraestrutura, e a formação dos 

docentes e do corpo técnico-administrativo.  

 

http://www2.ensinosuperior.inep.gov.br/aval/AspectosGerais/QuestaoDado.asp?avaliacao=14354&questao=46&instrumento=301
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Figura 21: DNA UNIFACIG 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2.4.1. Política de Ensino e Aprendizagem 

 

A proposta de ensino do Centro Universitário UNIFACIG é praticar um ensino ativo e 

significativo cujo objetivo é envolver os discentes de forma integral no processo de 

aprendizagem. Esse desafio coloca a necessidade de superar as técnicas mnemônicas de 

aprendizagem que privilegiam a “decoreba”, “a reprodução dos conteúdos” e as técnicas 

que favoreçam a “memorização”. Um dos motivos para o abandono dessa perspectiva é o 

entendimento de que o cérebro não trabalha de maneira fragmentada. De acordo com 

Hadnan Tose (sd) ele, o cérebro, “processa por comparação e quando o aluno decora é 

como se a aprendizagem ficasse sem a alma”.  

  Corroborando essa análise, Novak (2000) afirma ser a educação um ato cognitivo e 

humanista compreendendo além da cognição, sentimentos e emoções entre o professor e 

aquele que aprende. Associa-se a esse argumento, a análise de Ausubel (1963) que 

acredita ser a aprendizagem o resultado de algo que é construído com base nas 

informações que já estão armazenadas na mente do aprendente, experiências prévias, pois 

como aponta Hadnan Tose (sd), aprende-se por comparação. Ou seja, Ausubel (1963) 

argumenta que o indivíduo aprende, e está aberto a novas experiências, quando a 

informação encontra eco nos conhecimentos previamente adquiridos.  

  Considerando esses argumentos e a proposta do DNA UNIFACIG e alinhados com 

os objetivos do UNIFACIG define-se as seguintes políticas de ensino a serem adotadas em 

seus diferentes cursos: 



 

  
UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso 

I. Construção coletiva de projetos pedagógicos centrados no aluno como  protagonista 

do processo ensino-aprendizagem;  

II. Elaboração de projetos pedagógicos que demonstrem claramente como o conjunto 

das atividades previstas desenvolverá o perfil desejado de seu egresso e o 

desenvolvimento das competências e habilidades esperadas; 

III. Avaliação e atualização constante dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

IV. Privilegiar às metodologias ativas de aprendizagem; 

V. Promoção da interdisciplinaridade e da flexibilidade curricular; 

VI. Estímulo à permanência dos estudantes por meio de apoio pedagógico e financeiro; 

e 

VII. Apoio ao desenvolvimento pedagógico dos docentes. 

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, para atenderem à concepção filosófica da 

organização didático-pedagógica, devem apresentar: 

I. Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino que 

articule o ensino, a pesquisa/iniciação científica e a extensão; 

II. Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por meio de 

processos interdisciplinares; 

III. Estímulo às metodologias ativas de aprendizagem e fim da hegemonia da aula 

expositiva; 

IV. Inserção de tecnologias da informação na relação ensino-aprendizagem; 

V. Priorização do desenvolvimento de competências e habilidades; 

VI. Desenvolvimento de atividades que privilegiam os saberes teórico-práticos e a 

inserção na comunidade onde localiza-se o curso; 

VII. Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos para a 

resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional; 

VIII. Estímulo à educação continuada considerando a graduação como etapa de 

construção das bases para o desenvolvimento; e 

IX. Estreitamento do relacionamento com os egressos a fim de obtenção de melhoria de 

qualidade no ensino. 

 

 Para a efetiva aplicação desses princípios serão utilizados os seguintes mecanismos: 

I. Todas as disciplinas terão suas aulas previamente preparadas pelos docentes e 

publicadas em ambiente virtual de aprendizagem, com orientações precisas e 

detalhadas do que o aluno deve estudar. Os professores poderão usar diferentes 

metodologias e recursos por meio do ambiente virtual. 
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II. As atividades de cada disciplina serão acompanhadas e avaliadas regularmente por 

docentes, pelo NDE e pelos coordenadores de curso. 

III. Durante os semestres letivos, ao longo do curso, com o apoio dos docentes, os 

alunos elaborarão trabalhos interdisciplinares para a integração dos conteúdos e 

competências desenvolvidos ao longo do curso.  

IV. A avaliação dos alunos em cada disciplina deve abranger, além dos conteúdos 

trabalhados na sala de aula e no ambiente virtual de aprendizagem, os conteúdos e 

atividades que foram elaborados pelo docente na preparação das aulas conforme 

planos de ensino. 

V. A avaliação do processo ensino/aprendizagem será realizada por meio de 

procedimentos de avaliação variados de acordo com a modalidade que tem como 

objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos 

programáticos específicos do curso, assim como temas de conhecimentos gerais e 

as competências estabelecidas para o curso. 

VI. Proposição de eventos antenados às questões de natureza econômica, social, 

cultural, política e ambiental da cidade e região onde situa o UNIFACIG. 

 

Seguindo a mesma proposta das políticas de ensino nos cursos presenciais, os 

cursos na modalidade a distância também têm suas diretrizes de execução assentadas nos 

ditames do DNA UNIFACIG.  

O Decreto nº 5.622, de 19/12/2005, concebe a educação à distância como 

“modalidade educacional na qual a mediação didático pedagógica nos processos de ensino 

e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos”.  

Com a promulgação da Portaria nº 2.117 de 06 de dezembro de 2019, atendendo 

aos requisitos legais estabelecidos, o Ministério da Educação autorizou, a utilização de 

modalidade semipresencial, para a oferta de disciplinas integrantes do currículo baseadas 

no art. 81 da Lei nº 9.394/96, introduzindo-as na organização didático-pedagógica e 

curricular de seus cursos superiores, com a seguinte propositura: 

 
Art. 2º As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de 
EaD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação 
presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso. 

 

O UNIFACIG inseriu nas estruturas curriculares dos seus cursos, dos programas 

regulares presenciais a oferta de até 40% da carga horária total do curso na forma de ensino 

semipresencial. Para tanto foram adquiridos um ambiente virtual moderno que atende aos 
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objetivos do ensino semipresencial visando a agilização e flexibilização do currículo. Os 

professores participam de um programa de aperfeiçoamento contínuo para uso da 

ferramenta e de técnicas que favoreçam o processo de ensino aprendizagem.  

Um dos motivos para a adoção desse ensino semipresencial foi motivado pela 

experiência adquirida com ensino em EaD, quando firmou-se convênio com a Universidade 

Paulista – UNIP, que vigorou de Julho/2007 a Maio/2016 onde foi-se polo de EaD em 

diversos cursos 

  A partir dessas experiências exitosas o UNIFACIG entende que a EaD requer 

técnicas especiais de estruturação de curso, metodologias diferenciadas, métodos especiais 

de comunicação por meio eletrônico e outras tecnologias, bem como arranjos essenciais 

organizacionais e administrativos. Para tanto, o Centro Universitário UNIFACIG credenciou-

se para a oferta de cursos na modalidade EaD.  

 

a) Implementação das Políticas de Ensino 

 

Alinhado à Política de Ensino estabelecido pelo DNA UNIFACIG e para a efetiva 

aplicação dessa política no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na modalidade 

EaD estruturou-se o PPC explicitando o foco na aprendizagem e o papel de 

orientador/facilitador/mediador do processo a ser desenvolvido pelo docente e pelo tutor. 

Essa proposta faz com que os Planos de Ensino e Aprendizagem sejam estruturados dentro 

de uma concepção dialética.  

 O PPI e o PDI estabelecem de, uma forma geral, as seguintes diretrizes: 

I. Construção coletiva de projetos pedagógicos centrados no aluno como sujeito da 

aprendizagem e apoiado no professor/tutor como facilitador e mediador do processo 

ensino-aprendizagem; 

II. Elaboração de projetos pedagógicos que demonstrem claramente como o conjunto 

das atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu egresso e o 

desenvolvimento das competências e habilidades esperadas; 

III. Avaliação e atualização constante dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação; 

IV. Incentivo às metodologias ativas de aprendizagem; 

V. Promoção da interdisciplinaridade e da flexibilidade curricular; 

VI. Estímulo à permanência dos estudantes por meio de apoio pedagógico e financeiro; 

VII. Apoio ao desenvolvimento pedagógico dos docentes/tutor. 
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O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no 

atendimento à Política de Ensino: 

I. Organiza seus Planos de Ensino/Aprendizagem com objetivos centrados nas 

necessidades do aluno e com atividades que promovam de forma adequada as 

habilidades e competências previstas no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia; 

II. Estimula o desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através de 

processos interdisciplinares e metodologias ativas de aprendizagem; 

III. Promove o desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos 

para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional; 

IV. Passa por revisões anuais, centradas nas avaliações do NDE, nos termos da Res. 

CONAES Nº 1, de 17 de junho de 2010; 

V. Acompanha o desenvolvimento dos alunos e promove o apoio psicológico e 

pedagógico; 

VI. Promove a capacitação contínua dos docentes/tutores. 

VII. Manter equipados, atualizados e organizados os laboratórios específicos destinados 

às aulas práticas dos cursos por meio de equipamentos físicos e/ou ferramentas 

virtuais, conforme prevê o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, 

atendendo à portaria normativa nº 11, de 20 de junho de 2017. 

 

2.4.2. Política de Iniciação Científica 

 

A atividade de iniciação científica no UNIFACIG visa, primeiramente ancorado no 

DNA UNIFACIG, integrar o ensino e a extensão com as práticas investigativas fazendo com 

que o discente compreenda que o conhecimento técnico-científico deve ser aplicável 

objetivando a evolução da ciência. Todo esse cenário se torna real na produção e na 

socialização do conhecimento nas diversas áreas do saber, de forma investigativa e 

experimental, considerando o contexto cultural, econômico, socioambiental, educacional e 

político. 

Essas atividades devem promover a articulação entre a teoria e a prática, 

realimentando o ensino e a extensão, de modo a contribuir com a formação dos estudantes, 

aguçando sua criatividade e o pensamento reflexivo; com o aperfeiçoamento docente e com 

a geração de conhecimento e tecnologia, voltados para a Comunidade Acadêmica e para a 

Sociedade, promovendo assim o seu desenvolvimento e contribuindo para a constante 

melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. 
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Conforme preconizado pela LDB (Art.43, inciso III), a educação superior tem por 

finalidade “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à criação e difusão da cultura, e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive”. 

A política de Iniciação Científica do UNIFACIG tem como propósito o 

desenvolvimento de projetos de natureza investigativa e experimental que problematize, 

critique, analise e produza conhecimentos nas áreas de competência da IES; a 

implementação da iniciação científica; a interlocução com a sociedade; a busca de parcerias 

internas e externas e a ampliação do apoio aos projetos propostos.  

No âmbito do UNIFACIG, a iniciação científica universitária se realiza sob a forma de 

projetos a serem desenvolvidos por seus docentes de forma individual ou em grupos de 

pesquisa; pelos docentes da IES em parceria com pesquisadores de outras Instituições 

locais, regionais e nacionais, por meio de convênios aprovados previamente; por meio de 

atividades de iniciação científica com orientação do professor pesquisador. Em todos os 

projetos é meritório o incentivo à participação dos discentes como atividade de iniciação 

científica.  

No Centro Universitário UNIFACIG, a atividade de iniciação científica é desenvolvida 

em articulação com o ensino e a extensão, visando: 

I. Estimular e realizar pesquisas dentro das áreas de atuação e campos do saber da 

IES, em sintonia com as necessidades locais, regionais e nacionais, como forma de 

produzir e disseminar conhecimentos socialmente relevantes; 

II. Fomentar a iniciação científica nos cursos superiores oferecidos pela instituição 

como forma de alavancar a melhoria da qualidade do ensino e da interação com a 

comunidade; 

III. Potencializar a percepção da importância da produção e divulgação dos 

conhecimentos científicos como alternativa capaz de propiciar o desenvolvimento 

sustentável da instituição e das demais instâncias sociais; 

IV. Desenvolver estudos sobre tendências sociais, culturais, tecnológicas, econômicas, 

ambientais e políticas, ensejando a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade;  

V. Desenvolver pesquisas aplicadas que gerem produtos tangíveis, e produzam 

inovações nos métodos, técnicas e processos nas diversas áreas do conhecimento. 

 

As atividades de iniciação científica são agrupadas em núcleos de pesquisa nas 

seguintes áreas de conhecimento do Centro Universitário: Ensino, Saúde, Organização e 

Sociedade. Além dessas, outras linhas de pesquisa serão estabelecidas à medida que 

essas se fizerem necessárias. 
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Quanto às publicações finais com os resultados em formato de artigos devem ser 

publicados na revista científica do UNIFACIG, em eventos acadêmicos próprios ou externos 

e/ou em revistas científicas indexadas da área de interesse. 

Os participantes dos projetos de pesquisa farão jus a um certificado que é emitido 

após aprovação do relatório final e a prestação de contas, quando necessário, pela 

Coordenação de Pesquisa e Extensão. 

Dessa forma, o Centro Universitário UNIFACIG assume o compromisso de investir na 

pesquisa, por meio do fomento às ações de iniciação científica, incentivo à organização de 

linhas e grupos de pesquisa, desenvolvimento de eventos científicos que tenham como foco 

central a pesquisa e o incentivo à participação de seus docentes e discentes, por meio de 

incentivos financeiros, em eventos externos.  

Para tanto, estabeleceu como ações: 

I. Bolsa de Iniciação Científica destinada a discentes dos diferentes cursos que 

atendam ao especificado pelo Edital de Iniciação Científica; 

II. Incentivo à criação de grupos de pesquisa vinculados a órgãos de fomento ou não 

para o desenvolvimento de projetos de pesquisa; 

III. Apoio à publicação de periódico próprio assim como a manutenção de setor próprio 

destinado à editoração do mesmo; 

IV. Incentivo à participação de docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo à 

participação em Congressos Nacionais e Internacionais; 

V. Disponibilidade da infraestrutura, tanto física quanto tecnológica, para o 

desenvolvimento de pesquisas; 

VI. Capacitação docente, em programas de Mestrado, Doutorado e PhD, com previsão 

de adequação da jornada do docente para cumprimento de créditos e elaboração de 

dissertação/tese/relatório final; e 

VII. Realização de evento científico, como evento principal da IES, para a divulgação dos 

trabalhos de Iniciação Científica e de pesquisas realizadas internamente no 

UNIFACIG e aberto ao público externo.  

 

a) Implementação das Políticas de Iniciação Científica 

 

Os projetos de iniciação científica são realizados por um professor/tutor orientador e 

de um aluno e encaminhados à Coordenação de Pesquisa e Extensão, à época da abertura 

do Edital para aprovação, de acordo com o modelo apresentado para esta finalidade. 

Quando submetidos a agências de fomento será de responsabilidade do Coordenador do 

Projeto informar a aprovação do financiamento e o valor aprovado e, quando necessário, 
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adequar o cronograma de execução. Os projetos encaminhados à Coordenação de 

Pesquisa e aprovados são protocolados e o número de registro enviado ao professor 

coordenador. 

Podem participar da iniciação científica os professores e tutores do UNIFACIG de 

forma individual ou em grupos, em colaboração com professores convidados; em parceria 

com outras instituições de ensino e/ou pesquisa; os discentes regularmente matriculados, 

desde que atendam aos pré-requisitos necessários, a critério do Coordenador do projeto, e 

estejam em dia com as obrigações acadêmicas e os funcionários técnico-administrativos, 

quando autorizados pela chefia imediata.  

O edital para inscrição dos candidatos às bolsas será publicado e divulgado para 

todos os alunos por meio do site, e-mail, boletim eletrônico, cartazes e de suas redes 

sociais. A seleção dos bolsistas é realizada por uma Comissão de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, constituída para este fim. Dentro desse contexto tem-se no curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas: 

I. Iniciação científica – com bolsas aos alunos selecionados e com a participação de 

alunos voluntários; 

II. Elaboração de trabalhos colaborativos como artigos, resenhas e papers, entre alunos 

e professores/tutores para apresentação em congressos e publicação em periódicos; 

III. Participação e incentivo à publicação em eventos institucionalizados na IES dedicado 

à divulgação dos trabalhos científicos; 

IV. Incentivo à publicação no periódico científico, Pens@r Acadêmico – Qualis B2, 

mantido pelo Centro Universitário UNIFACIG. 

2.4.3. Política de Extensão 

 
Quais devem ser as responsabilidades das organizações? Certamente esta é uma 

questão que perfaz as instituições neste século XXI e na área educacional não seria 

diferente. É pautado nesta prerrogativa que o Centro Universitário UNIFACIG tem pensado 

suas atitudes e lincado suas ações estratégicas. 

Uma vez que em seu DNA está a figura do indivíduo nada mais pertinente que 

emerja uma preocupação especial com o ser humano. Percebem-se diversas linhas que 

defendem as responsabilidades organizacionais, sendo assim o Centro Universitário 

UNIFACIG se pauta em suas vertentes atuais que são: o desenvolvimento sustentável 

(sustentabilidade) e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), estes últimos 

instituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Entende-se como sustentabilidade o termo utilizado para definir a utilização dos 

recursos planetários de forma a não comprometer o uso das futuras gerações.  Amaral 
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(2005) argumenta que as organizações podem trabalhar em três macro temas configurados 

no que ele intitula de Triple Bottom Line. Em função de sua abrangência e de sua 

interdisciplinaridade esses temas, também conhecidos como tripé da sustentabilidade, 

envolve os aspectos ambientais, sociais e econômicos.  

Dias (2009) sustenta que uma empresa não deve compreender apenas que a 

atividade econômica deva orientar-se unicamente para a lógica dos resultados. Segundo o 

autor há de se considerar, também, o significado que adquire na sociedade como um todo, 

pois a empresa é vista como um sistema social que se desenvolve além do aspecto 

econômico. Sendo assim a empresa deve atuar de acordo com responsabilidade social, 

respeitando os direitos humanos, a qualidade de vida da comunidade e sociedade em geral 

e a preservação do meio ambiente natural. A figura 22 ilustra bem estes aspectos e sua 

interação. 

 

   

Figura 22: Tripé da Sustentabilidade 
Fonte: https://studioestrategia.com.br/2018/02/22/sustentabilidade/ 

 

Dias (2019) conceitua as três dimensões da sustentabilidade que são da seguinte 

forma: 

Dimensão Conceito 

Econômico 
As empresas têm que ser economicamente viáveis. Seu papel na sociedade 
deve ser cumprido levando em consideração esse aspecto da rentabilidade, ou 
seja, dar retorno ao investimento realizado pelo capital privado. 

Social 

As empresas devem satisfazer aos requisitos de proporcionar as melhores 
condições de trabalho aos seus empregados, procurando contemplar a 
diversidade cultural existente na sociedade em que atua, além de propiciar 
oportunidade aos deficientes de modo geral. Além disso, seus dirigentes devem 
participar ativamente das atividades socioculturais de expressão da comunidade 
que vive no entorno da unidade produtiva. 

Ambiental 

As organizações devem pautar-se pela ecoeficiência dos seus processos 
produtivos, adotar a produção mais limpa, oferecer condições para o 
desenvolvimento de uma cultura ambiental organizacional, adotar uma postura 
de responsabilidade ambiental, buscando a não contaminação de qualquer tipo 

https://studioestrategia.com.br/2018/02/22/sustentabilidade/
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do ambiente natural, e procurar participar de todas as atividades patrocinadas 
pelas autoridades governamentais locais e regionais no que diz respeito ao 
meio ambiente natural. 

Quadro 1: Aspectos conceituais das dimensões da sustentabilidade 
Fonte: Adaptado Dias (2019). 

 
Em paralelo à questão da sustentabilidade as organizações devem se atentar de 

forma mais intensa para as questões socioambientais. Nesse cenário, destaca-se os 17 

ODS que formam a Agenda 2030 com suas 169 metas. De acordo com a Organização das 

Nações Unidas – ONU – esses ODS são integrados e indivisíveis. Integrados, pois refletem 

de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: social, econômica 

e ambiental. Indivisíveis, pois não será possível avançar apenas um dos ODS, será 

necessário trabalhar em prol de todos os 17 ODS para tornar o desenvolvimento sustentável 

uma realidade. 

A figura 23 apresenta a divisão dos ODS na tríade do desenvolvimento sustentável. 

 

 

Figura 23: Os ODS e o tripé da sustentabilidade. 
Fonte: http://www.agenda2030.org.br/os_ods/ 

 

Segundo Dias (2019) no documento final da Rio+20 decidiu-se elaborar 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS): 

 

http://www.agenda2030.org.br/os_ods/
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1. Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 

os lugares. 

2. Erradicação da fome: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 

3. Saúde de qualidade: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades. 

4. Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

5. Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

6. Água limpa e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 

saneamento para todos. 

7. Energias renováveis: garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e 

renovável para todos. 

8. Empregos dignos e crescimento econômico: promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente 

para todos. 

9. Inovação e infraestrutura: construir infraestrutura resiliente, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. 

10. Redução das desigualdades: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 

eles. 

11. Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

12. Consumo responsável: assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis. 

13. Combate às mudanças climáticas: tomar medidas urgentes para combater a 

mudança climática e seus impactos. 

14. Vida debaixo da água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e 

dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

15. Vida sobre a Terra: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade. 

16. Paz e justiça: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 
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17. Parcerias pelas metas: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 

parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

 

Conforme preconizado pela LDB (Art.43, inciso VII), a educação superior tem por 

finalidade “promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na Instituição”. Também o Plano Nacional de Extensão do MEC afirma que as 

atividades de Extensão Universitária devem ser entendidas “como prática acadêmica que 

interliga a Universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da 

maioria da população, possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia, cada 

vez mais, junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento 

significativo para a superação das desigualdades sociais existentes”.  

Além desses a Resolução MEC/CNE Nº 7, de 18 de dezembro de 2018 em seu Art. 

3º assevera que a “extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à 

matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, 

político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação 

transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, 

por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o 

ensino e a pesquisa”. E em seu Art. 4º são pontuais ao apontar que as atividades de 

extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária 

curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz 

curricular dos cursos. Ainda a Resolução, em seu Art. 8º, trata como atividades 

extensionistas as seguintes modalidades: (I) programas; (II) projetos; (III) cursos e oficinas; 

(IV) eventos; e (V) prestação de serviços. As atividades extensionistas, de acordo com a 

mesma Resolução, deverão ser apresentados no Projeto Pedagógico dos Cursos, mais 

especificamente, nas ementas e nos planos de ensino aprendizagem, e serem avaliados 

com presença e desempenho e constar a carga horária em todos documentos, inclusive no 

histórico escolar do discente. 

Tendo como parâmetro o DNA UNIFACIG, a legislação pertinente e ancorado nos 

ODS, que o Centro Universitário UNIFACIG propõe sua política de extensão como forma de 

amenizar as desigualdades e os danos ambientais na sua região de atuação.  

Como forma de operacionalizar essa proposta, o UNIFACIG separou previamente os 

cursos, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância, em 06 grandes 

grupos objetivando trabalhar os 17 ODS. A junção dos cursos ocorreu por afinidades, 

objetivando a interdisciplinaridade e a continuidade dos projetos no decorrer dos semestres 

e anos letivos. No primeiro momento a divisão/junção aconteceu da seguinte forma: 
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Grupo 1: Administração; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Pública; Ciências 

Contábeis; Marketing; Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Logística. 

Grupo 2: Medicina; Enfermagem; Odontologia; Psicologia e Educação Física. 

Grupo 3: Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil e Engenharia de Produção. 

Grupo 4: Engenharia Agronômica; Medicina Veterinária e Gestão Ambiental. 

Grupo 5: Licenciaturas. 

Grupo 6: Direito e Serviço Social (Transversal) 

 

O Grupo 6 poderá desenvolver atividades de extensão de forma isolada, no entanto, 

a ideia é que ele trabalhe de forma transversal com os demais grupos, pois existe uma 

grande possibilidade de vínculo entre eles.  

Estes grupos verificarão quais os ODS que mais se alinham à proposta educacional 

e trabalharão com os mesmos em suas atividades de extensão. Como os grupos atuam nas 

diversas áreas torna-se possível atingir um maior número de ODS e consequentemente os 

três aspectos da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. 

Posto isto, as atividades extensionistas do Centro Universitário UNIFACIG 

fortalecerão o DNA da instituição com suas ações junto à sociedade, formando profissionais 

mais completos e preparados para atuarem em suas respectivas áreas de formação de 

forma ética e sustentavelmente correta.  

Vale salientar que a troca entre os saberes técnico-científicos e os saberes populares 

resulta na produção de um conhecimento com significados relevantes, porque emerge da 

relação teórico-prática. Além disso, essa relação promove a democratização do 

conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação institucional. 

Esses fatos ratificam a extensão como uma instância de produção e transferência de 

conhecimento, de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e cultural, por meio do qual 

o compromisso social da instituição se concretiza e se reafirma (FORPROEX, 1987). 

As Atividades Extensionistas no Centro Universitário UNIFACIG tem como objetivos: 

I. Articular a extensão com o ensino e a pesquisa acolhendo as demandas da 

sociedade, buscando atender aos interesses institucionais e às necessidades da 

sociedade; 

II. Implementar, avaliar e reavaliar sistemática e periodicamente ações, projetos e 

programas multi, inter ou transdisciplinar, que incentivem o empreendedorismo e a 

empregabilidade, bem como as demais áreas eleitas pela IES; 
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III. Contemplar a participação da população na produção e socialização do 

conhecimento, com vistas ao diálogo entre a criação cultural, a extensão e a 

pesquisa científica e tecnológica na instituição e na comunidade. 

IV. Promover a interação entre a Instituição e a sociedade, emergindo do contexto 

histórico, social, cultural e tecnológico da região, do País e do mundo, procurando 

respostas efetivas às demandas dos seus diversos segmentos, notadamente 

aqueles mais excluídos, visando à transformação social; 

V. Oferecer ao estudante oportunidades de vivenciar experiências na sua área de 

formação profissional; 

VI. Propiciar ao estudante o acesso às atividades, que contribuam para o seu 

desenvolvimento social, econômico, cultural e ético, bem como para com o 

desenvolvimento do senso crítico, do empreendedorismo, da cidadania e da 

responsabilidade social; 

VII. Proporcionar à sociedade o acesso ao UNIFACIG, por intermédio dos 

programas/projetos/cursos de extensão, da prestação de serviços e da participação 

em eventos culturais e artísticos; 

VIII. Fortalecer a relação do UNIFACIG com a Sociedade; 

IX. Promover trabalhos interdisciplinares que favoreçam o desenvolvimento regional; 

X. Viabilizar programas, projetos e ações de interesse acadêmico, científico, filosófico, 

tecnológico e artístico; 

XI. Contribuir para a sustentabilidade socioambiental e econômica 

XII. Buscar parcerias externas para o desenvolvimento de projetos; e 

XIII. Incentivar a expressão da diversidade artístico-cultural. 

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, para atenderem à Política de Extensão 

devem: 

I. Explicitar como diretriz a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, levando em 

consideração as características de cada curso e as necessidades regionais; 

II. Considerar de forma objetiva atividades de extensão como relevante para o curso 

por meio de eventos e projetos voltados para a comunidade interna e externa, onde 

a produção científica desenvolvida no UNIFACIG seja socializada;  

III. Estreitar relações com a comunidade e com o mercado, por meio de convênios de 

cooperação e parcerias; 

IV. Prever o monitoramento, registro, avaliação e a socialização das ações de extensão, 

bem como a apresentação e publicação dos resultados. 
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  Para a efetiva aplicação desses princípios serão utilizadas diversas formas de 

atividades extensionistas que devem contemplar: 

I. Atendimento à comunidade diretamente ou por intermédio de Instituições públicas, 

particulares e da própria instituição; 

II. Execução de cursos de atualização e treinamento; 

III. Participação e promoção de projetos de extensão de natureza cultural, artística e 

científica; 

IV. Realização de cursos, consultorias e assessorias para organizações locais, regionais 

e nacionais; 

V. Publicação e divulgação de trabalhos de interesse artísticos, técnicos, culturais e 

científicos. 

 

As atividades extensionistas devem ser compatíveis com o Projeto Político 

Pedagógico Institucional e com a identidade e perfil do curso proponente; a escolha dessas 

atividades deve ser orientada também pelos PPC´s e pelos valores institucionais. 

Considerando ainda que todos os projetos deverão contar com a participação de alunos sob 

a supervisão docente e /ou consultores, parceiros e convidados. 

A proposição das atividades pode ser em decorrência de demandas apontadas por 

diagnósticos específicos, por sugestões de alunos, professores, colaboradores em geral, por 

solicitação de algum segmento da sociedade, e serão encaminhadas para a aprovação dos 

diferentes segmentos do UNIFACIG conforme estabelecido pela área pertinente.  

Quanto às publicações finais com os resultados em formato de artigos devem ser 

publicados na revista científica do UNIFACIG, em eventos acadêmicos próprios ou externos 

e/ou em revistas científicas indexadas da área de interesse. 

 

a) Implementação das Políticas de Extensão 

 

As atividades extensionistas no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na 

modalidade EaD, estão sendo planejadas e organizadas pelo NDE do curso para que sejam 

inseridas na Matriz Curricular em atendimento à Resolução CNE/CES Nº 7 de 18 de 

dezembro de 2018 (extensão universitária). O NDE do curso está planejando essas 

atividades tendo como parâmetro a Política de Extensão do UNIFACIG. Entretanto, as 

atividades extensionistas já são desenvolvidas ao longo do curso observando as linhas 

institucionais, as demandas da região de inserção da Instituição via os polos de apoio 

presencial e as linhas de atuação do corpo docente/tutorial e discente. Até o momento, por 

exemplo, as atividades desenvolvidas se convertem em cursos de Informática Básica que 
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objetivam aumentar a competência tecnológica da população participante. O curso de 

Informática Básica oferecida através do AVA da UNIFACIG, é um curso de Qualificação 

Profissional, onde o aluno aprenderá as principais noções e conhecimentos de informática 

básica, como organizar a área de trabalho, navegar e pesquisar na Internet, utilizar editores 

de textos, criar planilhas eletrônicas, criar slides e utilizar com mais responsabilidade as 

atuais mídias sociais. Além desse, outro Projeto, conforme registrado na Coordenação de 

Pesquisa e Extensão, já está sendo executado.  

 

2.4.4. Práticas de Acompanhamento e Revisão do Processo de ensino-aprendizagem 

 

Os Planos de Ensino e Aprendizagem são construídos pelo NDE, aprovados pelo 

Colegiado de Curso, e disponibilizados aos estudantes através do sistema digital utilizado 

pela instituição, bem como apresentados e discutidos com os estudantes na 1ª semana de 

trabalho. 

Revisitados ao longo do semestre letivo a socialização dos Planos de Ensino e 

Aprendizagem com os estudantes permite um processo de acompanhamento muito efetivo 

por parte dos alunos complementando o trabalho de acompanhamento do NDE. 

Nas diferentes avaliações, observando-se as dificuldades de Aprendizagem será 

desenvolvido o Plano de Correção de Deficiência – PCD com atividades voltadas para 

oficinas, cursos, palestras e outros que visam sanar as falhas detectadas, bem como 

promover discussão com NDE, professores e tutores do curso a fim de traçar estratégias de 

aprendizagem que visem essa correção. 

 

2.5. Objetivos do Curso 

 

O objetivo geral do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, na modalidade EaD, foi concebido e implementado buscando uma coerência com 

o perfil profissional do egresso, com a estrutura curricular proposta, e com o contexto 

educacional atual. 

O Centro Universitário UNIFACIG objetiva oferecer um curso capaz de formar um 

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas com sólidos conhecimentos teóricos 

e práticos, aptos a projetar, implementar e coordenar infraestruturas de tecnologia da 

informação e computação de forma inovadora, auxiliando no desenvolvimento de sistemas e 

atendendo as demandas da sociedade. Tem como objetivo ainda, desenvolver uma sólida 

formação científica, técnica e humanística de modo a permitir o enfrentamento do exercício 

profissional, contribuindo assim para o desenvolvimento sociocultural e econômico do país, 
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preparando profissionais capazes de atender às demandas do mercado e ainda contribuir 

para com o desenvolvimento sustentável, atuando como agente de transformação, 

apresentando ideias e empreendendo ações para o desenvolvimento de soluções 

computacionais  adequadas  às organizações. Dessa forma, busca-se formar um 

profissional que desenvolva habilidades e competências que o coloquem em um patamar de 

trabalhabilidade que seja promotor de sua autonomia. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Desenvolver habilidades gerenciais necessárias que culminam num processo de 

tomada de decisão eficaz para as atividades que envolvem a tecnologia da informação 

e da computação; 

• Possibilitar a formação de profissionais capazes de analisar problemas e 

desenvolver soluções para as organizações, através da modelagem e implementação 

de sistemas de informação; 

• Projetar e manter no discente o raciocínio sistêmico, com foco no ambiente interno e 

externo das organizações, acompanhando os processos de mudanças, o 

desenvolvimento e gerenciamento de projetos de sistemas de informação; 

• Capacitar o aluno a investigar, compreender e documentar o funcionamento de 

processos de trabalho utilizado nas relações humanas de organização, gestão e 

negócios;  

• Propiciar ao aluno formas de projetar e especificar todos os elementos componentes 

da solução proposta, desde a interface do usuário até a arquitetura de funcionamento;  

• Propiciar a formação de profissionais com visão interdisciplinar, que busquem o 

aperfeiçoamento contínuo, integrando conhecimentos para o desenvolvimento de 

soluções computacionais adequadas às organizações. 

O curso enfatiza a profissionalização do aluno com o objetivo de garantir sua 

trabalhabilidade, proporcionando o desenvolvimento de aptidões tecnológicas e inovadoras, 

necessárias para atuar no mercado de trabalho cada vez mais competitivo.  

A formação do Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas deve, também, 

atender às necessidades sociais visando um profissional generalista, humanizado, crítico-

reflexivo, que atue com responsabilidade socioambiental e compromisso com a cidadania. 

Desta forma, a Instituição buscará formar tecnólogos (as) capazes de trabalhar dentro da 

realidade, buscando aliar competência técnica, ética, política, ecológica, social e educativa 

para conseguir desenvolver ações pautadas na realidade social na qual está inserido. 
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2.5.1. Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso  

 

O Ensino Superior tem um papel relevante em nossa sociedade por ser responsável 

pela formação do cidadão capaz de transformar o contexto no qual está inserido, em busca 

de mais justiça social, igualdade e pleno desenvolvimento econômico, sabendo respeitar o 

ser humano na sua diversidade. Dessa forma, o currículo de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, na modalidade EaD, em coerência com os objetivos do 

curso, composto por componentes curriculares que envolvem conteúdos de formação 

fundamental, profissional e prática como, ‘Atividades Complementares’, possibilita o 

cumprimento dos objetivos propostos. 

Busca-se a coerência do currículo com os objetivos do curso por meio da construção 

da prática educativa mediante o diálogo e uma boa relação docente/tutor/discente no que 

tange ao processo ensino-aprendizagem, e, numa avaliação reflexiva que proporciona ao 

docente/tutor um repensar sobre o que deve ser ensinado para formar cidadãos que saibam 

utilizar e aplicar seus conhecimentos em diferentes situações cotidianas. 

Nas atividades previstas pelas disciplinas é incentivada a articulação entre ensino e 

pesquisa. Estes estabelecem interlocução entre as diversas áreas do conhecimento e os 

seus protagonistas, promovendo a produção e a difusão do conhecimento tecnológicos em 

diferentes contextos. Por meio do desenvolvimento de metodologias ativas e inovadoras e 

também com o auxílio das tecnologias de informação e comunicação amplia-se as 

possibilidades inclusivas no processo de aprendizagem dos educados. 

No desenvolvimento da disciplina ‘Relações Étnico-raciais: diálogos com a cultura 

afro-brasileira e indígena” busca-se o reconhecimento e o respeito a diversidade pessoal, 

cultural e socioeconômica dos discentes, construindo uma conduta ética, compromissada 

com a dignidade humana, respeitando suas especificidades, visando articular o discurso e a 

ação na prática da educação para a diversidade. 

O currículo também compreende matérias de formação cultural, técnica e; a 

mesclagem desses conhecimentos, buscam consolidar uma formação humanística, 

artística, técnico-científica e desenvolver o trabalho em equipe. 

A atuação dos docentes/tutor, em cada atividade, pautada na crítica-reflexiva, busca-

se contextualizar os alunos na compreensão interdisciplinar do fenômeno tecnológico e das 

transformações sociais com consciência dos problemas de seu tempo e de seu espaço. 

Deste modo compete ao NDE e aos professores a elaboração de questões dos diferentes 

temas de estudo que instiguem a compreensão e o inter-relacionamento dos fundamentos 

teóricos e práticos do uso das TICs. 
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A competência para analisar e interpretar questões relacionadas a aplicar recursos 

expressivos das linguagens, conceitos básicos da área de tecnologia da informação, o 

desenvolvimento lógico para programação, serão desenvolvidas no primeiro semestre do 

curso.  

Concentram-se também, nos conteúdos de caráter profissionalizante, que buscam 

capacitar o aluno na proposição de soluções relacionadas à análise e desenvolvimento de 

sistemas de crescente complexidade.  

Os conteúdos levam o aluno a identificar o domínio da análise e do 

desenvolvimento de sistemas, capacitando-os para o adequado processo de tratamento da 

informação. 

O caráter prático do ensino será enfatizado, principalmente, na distribuição de 

atividades do período, nos conteúdos de programação e atividades integradoras. Estes 

deverão abordar desde a análise e modelagem do objeto até o desenvolvimento de um 

programa. 

A atuação dos docentes nas atividades propostas, busca contextualizar os alunos 

na compreensão interdisciplinar da análise e desenvolvimento de sistemas das 

transformações sociais com consciência dos problemas de seu tempo e de seu espaço. 

 

2.5.2. O Alinhamento do Objetivo com o Perfil do Egresso 

 

A proposta do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na modalidade 

EaD, é formar egressos que sejam capazes de analisar, projetar, desenvolver, testar, 

implantar e manter sistemas computacionais de informação, além de selecionar e utilizar 

metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de 

programação e bancos de dados, bem como implementar e coordenar infraestruturas de 

tecnologia da informação e computação, de forma inovadora.  

Para tanto, os objetivos estabelecidos para o curso se assentam de maneira 

genérica no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que integrarão o 

perfil esperado dos egressos do curso. Neste ínterim busca-se desenvolver um perfil de 

competências com maior criatividade e autonomia capacitando os egressos a identificarem 

problemas e aplicarem de forma efetiva seus conhecimentos para resolução dos mesmos. 

Desta forma, o discente poderá anelar suas vivências externas com o conhecimento 

científico, conciliando suas experiências com as atividades em sala de aula. 
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2.5.3. A Construção dos Objetivos na Estrutura Curricular 

 

A Estrutura Curricular do curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas é composta por componentes curriculares que envolvem 

conteúdos de formação fundamental e profissional e práticas curriculares, possibilitando no 

seu desenvolvimento o cumprimento dos objetivos propostos para o curso. 

Pautados na estrutura curricular os objetivos do curso foram criados para formarem 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento social, nos valores éticos e na 

responsabilidade cidadã. Espera-se que os discentes do curso Superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas possam desenvolver habilidades e competências 

práticas e conhecimentos específicos na área de tecnologia da informação.  

As atividades previstas ao longo do currículo incentivam a pesquisa e trabalho com 

questões dos diferentes temas de estudo que instiguem a compreensão e o inter-

relacionamento dos fundamentos tecnológicos e da informação, demonstrando o 

alinhamento entre os objetivos do curso e a estrutura curricular. 

 

2.5.4. Análise de Contexto e as Características Locais e Regionais que Influenciam a 

Estratégia de Curso 

 

Na sua imensa maioria os estudantes da modalidade EaD são trabalhadores que 

estudam e com residência em cidades no entorno dos polos ou mesmo nas cidades polos e 

que precisarão de orientação clara e detalhada sobre o processo de aprendizagem: 

objetivos de aprendizagem em cada componente curricular, relação componentes 

curriculares com a lógica do processo formativo para que se percebam no curso e evitem a 

fragmentação do conhecimento (Trajetória de Aprendizagem), e a contextualização dos 

conteúdos na articulação teoria – prática. 

Neste contexto o UNIFACIG assumiu as seguintes estratégias: 

I. Estruturou os Planos de Ensino Aprendizagem com orientações mais claras e 

precisas sobre os objetivos de Aprendizagem, o conteúdo a ser estudado e 

disponibilizará aos estudantes além de uma biblioteca virtual com 9.880 ebooks 

da Biblioteca Digital “Minha Biblioteca”, com selos do Grupo A, Grupo Gen, 

Saraiva virtual entre outras, bem como periódicos e sítios eletrônicos de acesso 

livre. 

II. Em cada disciplina criou um campo “Leituras Complementares” com artigos que 

iluminam o conteúdo a ser estudado e servem de referencial de pesquisa. 
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III. Em cada disciplina os docentes são orientados a propor Atividades Práticas de 

Aprendizagem, que estimulem o raciocínio crítico e que apresentem na sua 

estruturação: Área de Conhecimento, Tema de estudo, Leituras sugeridas, 

estratégia, Processo Cognitivo/operação mental envolvida e competências 

cognitivas, instrumentais e interpessoais que foram exercitadas na execução da 

atividade solicitada. 

IV. Com o objetivo de promover a inserção precoce do estudante na articulação 

teoria-prática utilizará plataformas de educação digital que favoreçam o processo 

de ensino-aprendizagem com a mediação do corpo de tutores. 

V. Com objetivo de integrar a prática à teoria são organizadas as pastas de eventos 

do curso com ênfase em oficinas e conferências de conteúdo prático e 

articulado. 

 

2.6. Perfil do Egresso do Curso 

 

Alinhado ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia de 2016, à 

Resolução CNE/CP nº 1 de 5 de Janeiro de 2021, e ao DNA UNIFACIG, o Curso Superior 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na modalidade EaD forma 

egresso que: analisa, projeta, desenvolve, testa, implanta e mantém sistemas 

computacionais de informação; Avalia, seleciona, especifica e utiliza metodologias, 

tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de programação e bancos 

de dados e Coordena equipes de produção de softwares. Além disso, será capaz de atuar 

nas demandas relacionadas ao raciocínio lógico, ao emprego de linguagens de 

programação e de metodologias de construção de projetos e se preocupará com a 

qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de sistemas. 

O Tecnólogo em Análise e Desenvovlimento de Sistemas poderá atuar de maneira 

autônoma ou em organizações de grande, médio e pequeno porte no desenvolvimento de 

projetos de sistemas de informação, de bancos de dados, gerenciando equipamentos de 

tecnologia da informação, liderando equipes de tecnologia, mediando aprendizado em 

instituições de ensino superior e em outras atividades que envolvem as habilidades 

adquiridas no curso.  

De modo geral, os tecnólogos têm formação direcionada para aplicar, desenvolver e 

difundir tecnologias, gerir processos de produção de bens e serviços, e atuar em ações 

inovadoras. Trata-se da qualificação real dos profissionais envolvidos no processo, ou seja, 

da qualificação mais centrada no saber ser do que no saber fazer. O conjunto de 

competências, habilidades e atitudes deve ser desenvolvido ao longo do curso, por meio da 
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articulação dos vários saberes (formais, informais, teóricos, práticos) para resolver 

problemas e enfrentar situações de imprevisibilidade. Os egressos deste curso deverão 

estar dotados de uma formação generalista, humanista, crítica, técnico-gerencial e prática, 

indispensável à compreensão interdisciplinar da sociedade e com capacidade de se ajustar 

as novas demandas geradas pelo progresso científico e tecnológico do país.  

Especificamente, os egressos deverão estar preparados para: 

▪ Conhecer ferramentas computacionais que auxiliem na solução de problemas em 

Sistemas de Informação;  

▪ Projetar ou selecionar a solução computacional adequada ao problema, 

aplicando uma metodologia e princípios de projeto de software; 

▪ Agir de forma criativa, crítica e sistêmica na análise, compreensão e resolução de 

problemas;  

▪ Estar sempre atualizado de acordo com as linguagens de programação e os 

ambientes operacionais presentes nas últimas linhas de equipamentos 

tecnológicos do mercado; 

▪ Ser receptivo na aquisição e utilização de novas ideias e tecnologias.  

▪ Promover a gestão e a governança por processos e consequentemente o 

desenvolvimento de sistemas, a gestão do conhecimento, o redesenho e a 

melhoria.  

▪ Ter formação humanista, técnico-administrativa e prática, indispensável à 

adequada compreensão interdisciplinar da evolução tecnológica e das 

transformações socioeconômicas 

▪ Exercer a ética associada à responsabilidade social e profissional; 

▪ Ser um profissional seguro, criativo, ousado; e 

▪ Ser agente de transformação do mundo contemporâneo e dos novos paradigmas 

que norteiam as diferentes ciências que interferem no desenvolvimento de 

sistemas. 

Logo, o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

em EaD traz como proposta de formação do Tecnólogo a construção das seguintes 

competências e habilidades: 

▪ Capacidade de analisar um domínio de problema e especificar um produto de 

software; 

▪ Capacidade de desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 

exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas 

comunicações interpessoais ou intergrupais; 
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▪ Capacidade de planejar e acompanhar projetos de desenvolvimento de software, 

estabelecendo escopo, prazo, orçamento e cronograma; 

▪ Capacidade de propor e coordenar mudanças organizacionais, definir políticas e 

diretrizes decorrentes da tecnologia da informação; 

▪ Capacidade de treinar os profissionais da organização, em seus mais diversos 

níveis, envolvidos no processo, na utilização dos sistemas de softwares 

desenvolvidos; 

▪ Capacidade de gerir sistemas de informação atuando como 

gerente/consultor/auditor bem como outras funções de negócio dependentes da 

aplicação da tecnologia de informação e comunicação; 

▪ Capacidade de apresentar de maneira clara aos usuários os processos 

envolvidos nos sistemas; 

▪ Capacidade de avaliar os sistemas oferecidos pelo mercado e indicá-los quando 

convenientes para a empresa; 

▪ Capacidade de ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 

administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da 

qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional; 

▪ Capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para 

o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes 

modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

▪ Desenvolver capacidade para realizar consultoria em TI, em desenvolvimento de 

sistemas e em gestão da informação; 

▪ Capacidade para atuar sob pressão e estabelecer prioridades para o trato de 

problemas das mais diversas naturezas, colocando os participantes em situações 

de conflito com o tempo disponível para tomar decisões. 

 

O campo de atuação do profissional formado em um Curso Superior de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas em EAD é amplo e diversificado. Esse 

profissional pode exercer funções como:  

I. Analista de sistemas;  

II. Analista de suporte técnico;  

III. Programador de linguagens computacionais; 

IV. Gerente de projetos de sistemas de informação;  

V. Administrador de bancos de dados;  

VI. Consultor de sistemas e tecnologias de informação; e 

VII. Docente. 
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2.6.1. Promoção de Oportunidades variadas de Aprendizagem Associadas ao Perfil do 

Egresso.  

 

No Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

constituem oportunidades variadas de aprendizagem: 

 

I. Estudos de casos e debates reflexivos: utilizando de casos reais e/ou 

simulados serão analisados e debatidos por grupos de estudantes e 

posteriormente socializados sob a mediação do docente/tutor  

II. Iniciação Científica: projetos diversos com participação definida em edital e no 

âmbito dos linhas institucionais definidas;  

III. Participação em Encontros, Conferências e Congressos relacionados ao 

Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e computados nas 

Atividades Complementares; 

IV. Atividades diferenciadas propostas pelo UNIFACIG em Atividades 

Complementares.  

V. Grupos de Estudo, organizados e mediados por docentes e ou tutores. 

 

2.6.2. Coerência do Currículo com o Perfil Desejado do Egresso 

 

O perfil do egresso do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas está alinhado ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia de 

2016 e no Art.5º da Portaria Inep nº 477, de 6 de junho de 2017. 

 

Perfil do Egresso – Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

I - atento ao impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação no atendimento e 
antecipação estratégica das necessidades da sociedade e das organizações; 

II - criativo, crítico e sistêmico na análise, compreensão e resolução de problemas da 
área de análise e desenvolvimento de sistemas computacionais; 

III - empreendedor na geração e identificação de oportunidades de negócios na área de 
análise e desenvolvimento de sistemas computacionais; 

IV - ético e responsável perante as questões sociais, profissionais, ambientais, legais, 
políticas, humanísticas e tecnológicas; 
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V - comprometido com o desenvolvimento contínuo de conhecimentos, competências e 
habilidades, e com a evolução da tecnologia, da sociedade e do mundo do trabalho; 

VI - colaborativo na atuação em equipes multidisciplinares. 

 

Componentes Curriculares 
Coerências com o Perfil 

I II III IV V VI 

Análise e Projeto de Sistemas Estruturados X X  X X X 

Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos X X  X X X 

Arquitetura e Organização de Computadores X X  X X X 

Banco de Dados I X X  X X X 

Banco de Dados II X X  X X X 

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis X X  X X X 

Empreendedorismo 
  X X   

Engenharia de Software X X  X X X 

Filosofia e Ética 
   X   

Fundamentos de Administração 
   X X X 

Fundamentos de Sistemas de Informação X X  X X X 

Interface Homem x Máquina X X  X X X 

Internet das Coisas X X  X X X 

Libras (Optativa)    X X X 

Linguagem e Técnicas de Programação Estruturada X X  X X X 

Linguagem e Técnicas de Programação Orientada a 
Objetos 

X X  X X X 

Linguagem de Programação para Redes X X  X X X 

Linguagem e Técnicas de Programação Visual X X  X X X 

Linguagem e Técnicas de Programação Web X X  X X X 

Lógica e Algoritmos X X  X X X 

Matemática Computacional 
 X  X X X 

Prática em Gestão e Educação Ambiental 
   X   

Projetos de Redes X X  X X X 

Redes de Computadores X X  X X X 
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Relações Étnicas e raciais: diálogos com a cultura 
afro- 
brasileira e indígena 

   X  X 

Segurança de Sistemas de Dados X X  X X X 

Sistemas Distribuídos X X  X X X 

Sistemas Operacionais X   X   

Qualidade de Software X X  X X X 

Teoria de Sistemas X X  X X  

Tópicos Emergentes em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas (Optativa) 

X X  X X X 

 

2.6.3. Coerência do Currículo com as Habilidades e Competências Estabelecidas  

 

Competências e Habilidades – Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

a) fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por suas consequências; 

b) ler, interpretar e produzir textos com clareza e coerência; 

c) compreender as linguagens como veículos de comunicação e expressão, 
respeitando as diferentes manifestações étnico-culturais e a variação linguística; 

d) interpretar diferentes representações simbólicas, gráficas e numéricas de um 
mesmo conceito; 

e) formular e articular argumentos consistentes em situações sociocomunicativas, 
expressando-se com clareza, coerência e precisão; 

f) organizar, interpretar e sintetizar informações para tomada de decisões; 

g) planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades, 
de forma coerente, em diferentes contextos; 

h) buscar soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-problema; 

i) trabalhar em equipe, promovendo a troca de informações e a participação 
coletiva, com autocontrole e flexibilidade; 

j) promover, em situações de conflito, diálogo e regras coletivas de convivência, 
integrando saberes e conhecimentos, compartilhando metas e objetivos coletivos. 
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Componentes Curriculares 

Competências e Habilidades - Superior de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

a b c d e f g h i j 

Análise e Projeto de Sistemas Estruturados X X X X X X X X   

Análise e Projeto de Sistemas Orientados a 
Objetos 

X X X X X X X X 
  

Arquitetura e Organização de Computadores   X    X    

Banco de Dados I X  X  X      

Banco de Dados II X  X  X X     

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis X  X  X X X    

Empreendedorismo X X         

Engenharia de Software X X X  X X X X X X 

Filosofia e Ética X  X  X      

Fundamentos de Administração X    X      

Fundamentos de Sistemas de Informação     X      

Interface Homem x Máquina   X X       

Internet das Coisas X  X   X   X X 

Libras (Optativa) X  X X X    X X 

Linguagem e Técnicas de Programação 
Estruturada 

  X  X X     

Linguagem e Técnicas de Programação 
Orientada a Objetos 

X  X  X X     

Linguagem de Programação para Redes X  X  X X     

Linguagem e Técnicas de Programação 
Visual 

X  X  X X     

Linguagem e Técnicas de Programação Web X  X  X X     

Lógica e Algoritmos   X        

Matemática Computacional    X       

Prática em Gestão e Educação Ambiental X X   X      

Projetos de Redes X X X  X X X X X X 

Redes de Computadores  
  X        

Relações Étnicas e raciais: diálogos com a 
cultura afro- brasileira e indígena 

X X         

Segurança de Sistemas de Dados X X X  X  X    

Sistemas Distribuídos  
  X        

Sistemas Operacionais   X        

Qualidade de Software  X X        

Teoria de Sistemas    X  X     

Tópicos Emergentes em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (Optativa) 

X X X   X X X X X 
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2.6.4. A análise de Contexto e as Características Locais e Regionais que Influenciam a 

Formação de Profissional e que Devem Ser Trabalhadas em Atividades Previstas no 

Curso 

 

No contexto regional e nacional, há necessidade de atender as áreas de tecnologia 

da informação já que estes estão em constante evolução tecnológica com grandes 

promessas para o mercado de trabalho, no qual aponta para um perfil de competência que 

torne a formação profissional um requisito básico, ou até mesmo, uma pré-condição para a 

inserção nesse mercado.  

O cenário socioeconômico do País, apresentam-se em expansão econômica, com 

demanda por novos profissionais em computação geral, com grande aceitação para a 

formação de tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como se vê, uma das 

carreiras mais procuradas no país, com boas oportunidades de emprego em bancos, 

empresas de suporte e de serviços, promoção e vendas de equipamentos e de programas 

de informática e, também, em organizações que buscam a modernização administrativa e 

técnica.  

  Observa-se que a atuação no mercado de trabalho de informática, especificamente 

no âmbito da Análise e Desenvolvimento de Sistemas, requer um profissional qualificado, 

podendo atender às organizações dos mais diversos portes, que vai desde a microempresa 

até as grandes fábricas de softwares. O Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário UNIFACIG visa proporcionar a seus 

egressos uma visão holística da área de informática, com ênfase no desenvolvimento de 

sistemas de informação, objetivando o desenvolvimento da capacidade para a geração e o 

desenvolvimento de tecnologia, bem como para empreender na sua vida profissional. 

  Assim, o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas formado pelo 

UNIFACIG terá a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de toda a região, 

encontrando um mercado crescente na área do curso.  

 

2.6.5. O Processo de Análise do PPC - Configuração de Perfil de Egresso, em Função 

das Novas Demandas Apresentadas pelo Mundo do Trabalho 

 

O UNIFACIG assegura ao egresso uma sólida formação geral, humanística, 

capacidade de atuar na formulação e implementação em todos os setores de atuação da 

tecnologia da informação, conforme descrito no Catálogo Nacional do Curso e absorvendo 

as habilidades e competência propostas pelo currículo DNA UNIFACIG. Dessa forma,  o 
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curso busca formar profissionais qualificados dentro do conceito de trabalhabilidade capazes 

de estabelecer estratégicas assertivas, analíticas e críticas com uma postura ética e de 

plena consciência de construtor de uma sociedade mais humana.  

 A cada ano competirá ao NDE reavaliar todo o Projeto Pedagógico do Curso 

mantendo-o atualizado frente às novas legislações e demandas do mercado de trabalho. No 

rol das disciplinas têm-se Tópicos Emergentes em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

na qual teremos a oportunidade de trabalhar temáticas emergentes e fazer novas reflexões 

a respeito do mundo do trabalho. 

 

2.7. Requisitos de Acesso 

 

 As formas de ingresso do aluno no Centro Universitário UNIFACIG são: 
 

Processo seletivo - o processo ocorre semestralmente ou anualmente, sendo válido 

apenas para o período letivo a que se destina. Tem por objetivo verificar a aptidão 

intelectual dos candidatos, abrangendo conhecimentos comuns ao ensino médio, conforme 

especificado no edital do vestibular. Os alunos serão convocados por meio de edital e os 

exames são realizados pela própria instituição ou por empresa contratada para esse fim. A 

classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite 

de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos 

estabelecidos. As vagas poderão ser pleiteadas por alunos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente. 

Obtenção de novo título – registrando-se vagas iniciais remanescentes no curso, pode ser 

efetuada matrícula de ingresso de portadores de diploma de curso superior para obtenção 

de novo título, observadas as normas e o limite das vagas do curso.  

Reopção de curso - registrando-se vagas iniciais remanescentes no curso podem ser 

matriculados candidatos aprovados no processo seletivo em outros cursos, observada a 

classificação e critérios fixados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).  

ENEM – a IES utiliza os resultados do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado 

pelo INEP, ao qual os alunos concluintes ou egressos do ensino médio poderão submeter-

se voluntariamente. O ENEM cobre o conteúdo estudado em todo o ensino médio, por meio 

de questões objetivas que procuram integrar as várias disciplinas do currículo escolar e de 

uma redação, tentando identificar processos de reflexão e habilidades intelectuais 

adquiridos pelos alunos. Do total de vagas oferecidas a IES reserva uma porcentagem de 

vagas destinadas ao ENEM.  
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Transferência externa – a transferência de aluno de outra instituição para os Cursos 

superiores da IES, para prosseguimento de estudos no mesmo curso, se dá mediante a 

existência de vaga e processo seletivo ou aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 

Será ainda considerado: 

I. Ingresso especial para estrangeiros conveniados com a Mantenedora, convidados de 

intercâmbio por convênio de reciprocidade, e demais casos especiais legais 

autorizados pela Mantenedora. 

II. Transferência ex officio, na forma da lei. 

 

Os cursos de pós-graduação, extensão e outros programas oferecidos pelo 

UNIFACIG têm normalizações próprias que regulamentam o acesso e editais de 

convocação. 

 

2.8. Quantitativo de Alunos - Evolução Desde Último ato Autorizativo 
 

 O Anexo I apresenta o quantitativo de alunos matriculados desde o último ato 

autorizativo do curso. 
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3. ESTRUTURA CURRICULAR 
 

A estrutura curricular foi construída de forma a articular conteúdos de formação 

básica, formação profissional e formação complementar alinhado à proposta das legislações 

vigentes sobre os cursos de tecnologia e do Currículo DNA UNIFACIG. 

A estrutura curricular proposta para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas considera a flexibilidade curricular, a interdisciplinaridade, a 

acessibilidade metodológica e a compatibilidade da carga horária total do curso. O percurso 

formativo proposto evidencia a articulação da teoria com a prática. A partir da matriz 

curricular será possível verificar a oferta da disciplina de Libras em caráter optativo, além de 

mostrar plenamente a articulação entre os componentes curriculares e apresentar 

elementos comprovadamente inovadores. 

A matriz curricular de um curso é parte integrante de um Projeto Pedagógico 

refletindo toda a política pedagógica constante no DNA UNIFACIG que visa, de uma forma 

geral, desenvolver um ensino significativo em uma proposta que tem o discente como ponto 

central do processo ensino-aprendizagem. Sua construção deve ser compreendida não 

como enumeração de componentes curriculares ou de atividades de ensino-aprendizagem, 

mas como estabelecimento de um campo de questionamento de temas relevantes, propício 

ao amadurecimento intelectual e motivador para a prática profissional. Sua sustentação 

depende não apenas de fidelidade à legislação em vigor, mas também de um plano de 

desenvolvimento de habilidades intelectuais e práticas, importantes na formação do futuro 

profissional. A racionalização da estrutura curricular leva em conta as formas como as 

atividades de ensino-aprendizagem se inter-relacionam e o papel dessas relações para se 

chegar ao perfil de egresso.  

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas em EAD do Centro Universitário UNIFACIG pautada na 

necessidade e no desejo de efetiva articulação de teorias e práticas, e se sustenta nos 

seguintes fundamentos: 

• A construção do conhecimento como forma de ação e interação dos diferentes 

atores sociais envolvidos no processo; 

• A integração dos conteúdos básicos (humanísticos, críticos e das áreas de 

conhecimento) com os profissionalizantes; 

• A diversificação no cenário de aprendizagem; 

• A visão integral do Curso que leve em consideração as transformações ocorridas no 

mundo do trabalho e no campo tecnológico; 

• A visão humanística que considere os aspectos sociais, filosóficos, políticos, 
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econômicos, culturais e ecológicos, como elementos indissociáveis da realidade; 

• A consciência de valorização da categoria profissional; 

• A integração entre o ensino, a técnica e a prática profissional que viabilize a 

articulação ensino – trabalho-comunidade; 

• O empenho dos professores/tutores e alunos em desenvolver seu potencial de 

ensino-aprendizagem por meio de um processo contínuo, atualizado e inovador na 

busca de soluções específicas e efetivas para diferentes situações; 

• A vivência de atividades curriculares obrigatórias que expressem os preceitos da 

formação aqui explicitados, que aprimorem as atitudes, pelo desenvolvimento de 

habilidades e competências adquiridas no decorrer do Curso. 

 

As conexões entre ensino e extensão, capazes de tornar o processo de formação 

mais produtivo, devem ocorrer por iniciativa tanto de professore/ tutores quanto de alunos. 

No processo de formação, alunos e professores/tutores são responsáveis pelos resultados, 

cabendo a estes orientar/mediar todo o processo de construção do conhecimento. Ambos 

devem estar atentos à realidade externa, sendo hábeis para observar as demandas por ela 

colocadas.  

O Projeto Pedagógico do Curso foi construído coletivamente por meio do seu Núcleo 

Docente Estruturante – NDE que acompanha a sua consolidação em consonância com o 

seu corpo docente/tutores, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. 

A organização e a estrutura curricular do Curso foram idealizadas levando-se em 

conta, em uma análise sistêmica e global, os aspectos de flexibilidade, interdisciplinaridade, 

acessibilidade pedagógica e atitudinal, compatibilidade da carga horária total, a articulação 

da teoria com a prática e as atividades técnicas e de extensão da IES. O planejamento de 

disciplinas parte do perfil profissional a ser desenvolvido e de competências profissionais 

requeridas. A partir desses elementos são definidas as Unidades de Aprendizagem. 

A interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do conhecimento, uma 

mudança de atitude em busca do indivíduo como ser integral. Trata-se de uma proposta 

onde a forma de ensinar leva em consideração a construção do conhecimento pelo aluno, 

garantindo a construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os limites das 

disciplinas. Não se trata de unir os conteúdos curriculares, mas utilizar uma prática de 

ensino em que cada um destes conteúdos estejam interligados e façam parte da realidade 

do aluno. Assim, as disciplinas continuam separadas, mas o aluno compreende que os 

conteúdos fazem parte de uma totalidade. 
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A estrutura curricular do curso é composta por 2.220 horas, sendo 100 horas 

referentes às Atividades Complementares, distribuídas em 05 períodos. A matriz curricular 

está assentada nos princípios básicos presentes neste Projeto Pedagógico, além de garantir 

a presença de mecanismos de interdisciplinaridade e de integração de conhecimentos para 

a construção das competências desejadas, prevê a flexibilização e a adaptabilidade 

curricular às mudanças ambientais. Quanto à acessibilidade atitudinal, a matriz curricular do 

curso oferta, em caráter optativo, a disciplina de Libras com 80 horas. 

Este currículo, irá assegurar a definição de estratégias pedagógicas que articulem o 

saber; o saber fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o 

aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer, que 

constitui atributos indispensáveis à formação do Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas.  

Dessa forma, o curso cumpre um papel social importante ao contribuir para que o 

ensino de Análise e Desenvolvimento de Sistemas nos mais variados contextos, seja mais 

qualificado, o que deve repercutir também em uma melhor qualidade do aprendizado dos 

discentes que compõe o curso, comprometido com as transformações político sociais e com 

os valores de solidariedade e cidadania. 

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas na modalidade EaD do UNIFACIG busca atender a três eixos 

de formação interligados, assim definidos: 

 

3.1. Concepção do Currículo (Eixos de Formação)  

 

Os conteúdos curriculares, que compõem a matriz curricular do curso de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, atendem ao Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia e possui alinhamento com a Resolução CNE/CP nº 1 de 5 de 

Janeiro de 2021 em vigor, são atualizados de acordo com as demandas sociais e alterações 

legais, têm carga horária correspondente à sua natureza e bibliografia adequada. Eles são 

definidos após discussão e análise realizada pelo corpo docente que são consideradas pelo 

NDE do curso e sob a orientação do coordenador do curso são formatadas a partir dos 

planos de aprendizagem de cada disciplina, que permite a cada docente uma visão 

sistêmica e global dos conteúdos curriculares do curso e uma compatibilização de 

conteúdos de forma integrada, articulada e multifacetada. 

Os conteúdos são disponibilizados aos alunos nos Planos de Ensino e 

Aprendizagem e contemplam os seguintes itens: ementário, objetivos gerais, contribuições 

da disciplina para atingir o objetivo do curso; competências e habilidades pretendidas para 
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cada período cursado para a disciplina, conteúdos programáticos, metodologia de ensino, 

articulação com outras disciplinas do curso, avaliação, bibliografia e cronograma. 

O curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é semestral com 

uma carga horária total correspondente a 2.220 horas. O currículo está de acordo com as 

recomendações aprovadas pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. 

O currículo pleno compreende o núcleo de formação fundamental, núcleo de 

formação profissional e núcleo de formação prática, incluindo as atividades 

complementares. 

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

Sistemas do Centro Universitário UNIFACIG busca atender a três eixos de formação 

interligados, conforme demonstrado na figura a seguir. 

 

Figura 24: Estrutura Curricular TADS 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Eixo de Formação Fundamental 

 

Esta formação fundamental compreende conhecimentos básicos imprescindíveis ao 

desempenho acadêmico dos ingressantes. Contempla, ainda, revisão de conhecimentos da 

formação geral, humana e social e, de acordo com as necessidades do curso e a 

apropriação dos conceitos científicos básicos. 

A formação geral, humana e social são consolidadas por meio não apenas das 

atividades dentro da sala de aula, mas em outras, em especial mediante atividades 

multidisciplinares. 
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Para Formação Fundamental, serão extraídos conhecimentos específicos dos 

seguintes componentes curriculares que compreendem: 

 

Componentes curriculares do Eixo de Formação Fundamental 

Matemática Computacional 
Relações Étnicas e Raciais: Diálogos 
com a cultura afro-brasileira e indígena 

Prática em Gestão e Educação Ambiental Fundamentos de Administração 

Empreendedorismo Lógica e Algoritmos 

Fundamentos de Sistemas de Informação Filosofia e Ética 

Libras Teoria de Sistemas 

   

Eixo de Formação Profissional 

 

A formação profissional compreende conteúdos destinados à caracterização da 

identidade do profissional tecnólogo. Compõe-se por uma unidade básica com 

conhecimentos e conceitos relacionados a tecnologia da informação, conhecimentos 

necessários à integração curricular e conhecimentos imprescindíveis à formação específica. 

Alinhado ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, o Curso 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário 

UNIFACIG na modalidade EaD forma um egresso que analisa, projeta, desenvolve, testa, 

implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Avalia, seleciona, especifica e 

utiliza metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de 

programação e bancos de dados. Coordena equipes de produção de softwares, .vistoria, 

realiza perícia, avalia, emite laudo e parecer técnico em sua área de formação. Além disso, 

o egresso é capaz de atuar nas demandas relacionadas ao raciocínio lógico, ao emprego de 

linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos e se preocupa 

com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de sistemas. 

Para a Formação Profissional, serão extraídos conhecimentos específicos dos 

seguintes componentes curriculares que compreendem: 

 

Componentes curriculares do Eixo de Formação Profissional 

Engenharia e Qualidade de Software Análise e Projeto de Sistemas 

Arquitetura e Organização de Computadores Projeto e Redes de Computadores 

Linguagens e Técnicas de Programação Banco de Dados 

Interface Homem-máquina Segurança de Sistemas e Dados 
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Sistemas Operacionais e Distribuídos Internet das Coisas 

Tópicos Emergentes em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

 

 

Eixo de Formação Prática 

 

A formação prática é de extrema importância para diminuir a distância entre as 

teorias e a vida de um profissional. O Curso possibilita a realização de práticas 

interdisciplinares de modo que envolva todos os procedimentos de uma investigação 

técnico-científica, a serem desenvolvidos pelo acadêmico ao longo do curso. 

 

Representação Gráfica  
 

A matriz curricular foi planejada para que permita o desenvolvimento das políticas 

pedagógicas traçadas pelo DNA UNIFACIG que objetiva formar um profissional crítico, 

ético e consciente de seu papel transformador na sociedade. Para tanto, a formação 

básica subsidia o discente no fortalecimento de conhecimentos que possibilitem 

desenvolver habilidades que o tornem um profissional proativo, com visão humanista e 

crítica e propicie que ele mesmo seja o protagonista em sua aprendizagem. 

Já as disciplinas voltadas para a formação profissional foram distribuídas na matriz 

curricular seguindo uma sequência de ensino que parte do geral para o específico, 

concretizando um estudo cumulativo da gestão, aprimorando o desenvolvimento de 

técnicas que possibilitará o desenvolvimento de habilidades e competências que o torne 

capaz de tomar decisões, ser criativo, capaz de gerenciar projetos e organizações de 

forma diferenciada e fazendo a diferença no ambiente em que estiver inserido. 

Finalmente, complementando a formação do aluno, as disciplinas de formação 

prática que buscam estabelecer no binômio: teoria-prática o desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias para o sucesso profissional dos discentes. 
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Gráfico 1: Representação Gráfica TADS. 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso. 

 

3.2. Estratégia de Flexibilidade na Organização Curricular  

 

A flexibilização dos componentes curriculares está também presente nos estudos 

independentes, nas atividades complementares, e projetos de responsabilidade social. 

I. Estudos independentes: são as atividades que, sob iniciativa do acadêmico e/ou 

recomendadas pelo professor, complementam a sua formação. Constituem um 

componente curricular aberto e flexível, devendo ocorrer com a orientação do 

professor, mas fora do horário regular das aulas. Poderão ser constituídos por 

grupos de estudo, participação em eventos culturais, científicos, tecnológicos, 

comunicações escritas ou orais e outros. 

II. Desenvolvimento de atividades complementares: como estudos e práticas 

estudantis/acadêmico/culturais independentes, possibilitam enriquecimento das 

propostas do currículo institucionalizado, contribuindo para a flexibilização curricular 

e participação social.  

III. Projetos de responsabilidade social: oportunizam ao acadêmico aquisição de 

competências e o desenvolvimento de habilidades específicas da futura profissão. 
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3.3. A Interdisciplinaridade na Organização Curricular  

 

A adoção de uma dinâmica curricular integradora, considerando a 

interdisciplinaridade, ocorre tanto entre as disciplinas quanto com as outras atividades que 

configuram a formação e que até agora foram consideradas complementares ao ensino. 

Essas atividades ajudam o acadêmico a reconstruir seus saberes e seus limites, a 

fim de se integrar plenamente ao processo formativo. Assim, de modo articulado, a  

estrutura curricular deve possibilitar o engajamento dos acadêmicos na busca de soluções 

para problemas correspondentes a sua área de formação. 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é, por 

definição, uma profissão que se apropria da interdisciplinaridade em todos os seus campos 

de atuação.  

Na organização curricular proposta, a interdisciplinaridade é trabalhada 

principalmente nos seguintes elementos: 

I. Nas ferramentas de ensino e aprendizagem utilizadas pelos docentes, as quais 

buscam estabelecer interfaces e conexões entre as disciplinas que ministram com 

as demais.  

II. Em Atividades práticas que propõe aos alunos a solução de problemas, reais ou 

contextualizados, demandando a mobilização de conceitos provenientes de várias 

disciplinas e áreas do conhecimento.  

III. Na aplicação das Metodologias Ativas de Aprendizagem os alunos participam 

ativamente do processo de aprendizagem e o Professor, passa a ser um importante 

moderador, problematizando questões interdisciplinares. 

 

A interdisciplinaridade apresenta-se essencialmente como uma crítica à 

“compartimentalização” do saber e ao isolamento das disciplinas em grades, pois busca o 

acesso à totalidade e à complexidade do conhecimento no diálogo e na interação entre as 

várias disciplinas das diferentes áreas, visando a superação da dicotomia entre o teórico e o 

prático e a constituição de novos espaços de investigação. É nessa vertente que no Centro 

Universitário UNIFACIG o ensino é orientado pela interdisciplinaridade que organiza os 

currículos e se materializa nas atividades práticas que compõe a Matriz Curricular do Curso.  

Como a articulação entre teoria e a prática é essencial para o processo de 

aprendizagem, já que a teoria implica uma prática informada, sustentada por contribuições 

de diversas áreas do conhecimento, e a prática permite a construção, a validação e a 
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transformação das elaborações teóricas, as atividades práticas ao tangibilizarem a  

interdisciplinaridade, motivam o engajamento de educadores de diferentes áreas do 

conhecimento comprometidos com o diálogo, com a reciprocidade e com o 

compartilhamento de conhecimentos, a apresentarem orientações para promoção de 

práticas realistas que estimulam os alunos a definir um problema, a examinar várias 

alternativas para tratá-lo e a integrar as várias áreas do conhecimento na elaboração de 

propostas de intervenção. O sucesso dessa atividade pressupõe a mediação contínua dos 

professores e tutores ao longo de todo o processo. 

Destaca-se, nesse contexto, o papel do professor/tutor na promoção da autonomia, 

da cidadania e da responsabilidade social. Por meio de mediações didáticas e práticas 

pedagógicas reflexivas e críticas, tanto o professor quanto o tutor, apoiados pelo aparato 

tecnológico disponível no AVA, incentivam o aluno à consciência sobre as questões sociais 

e os convidam a fazer parte do compromisso de transformar, em alguma medida, o seu 

entorno. 

Assim, a concepção de currículo adotado busca responder tanto à formação 

profissional, quanto à formação cidadã. Tem como pano de fundo a busca pela convivência 

respeitosa, a valorização das várias manifestações artístico-culturais e a dimensão ético-

social no exercício das atividades profissionais.  

Em cada período, o conjunto das atividades práticas proporciona ao aluno a 

possibilidade de uma construção de conhecimento apoiada em base científica, permitindo-

lhe a análise e a tomada de decisão de forma clara e sustentada. Nos conteúdos 

procedimentais, será articulado teoria e prática e pautará sua atuação nos melhores 

princípios da ética e da responsabilidade social. 

 

3.4. Articulação Entre os Componentes Curriculares na Estratégia do Curso (Teoria x 

Prática) 

 

Os conteúdos curriculares foram definidos após discussões e análises realizadas pelo 

NDE, sendo que este mesmo órgão tem a missão e compromisso da atualização constante 

dos conteúdos curriculares. Desta forma o NDE se reúne de forma periódica para zelar pela 

atualização e avaliação constante do Projeto Pedagógico do Curso, bem como se reúne 

para buscar as melhores formas de integração dos componentes curriculares.  

Uma das melhores formas de integração dos componentes curriculares é por meio das 

práticas curriculares presentes na matriz curricular. Nestas práticas os temas são 

trabalhados não apenas de forma multidisciplinar, mas também de forma transdisciplinar. 

Buscando a formação plena do profissional, atendendo ao previsto no perfil de formação do 
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egresso, os temas abordados nas práticas curriculares são discutidos em reuniões do NDE, 

e transmitidos ao colegiado, de forma que todos possam contribuir para o objetivo final, que 

é a articulação entre os componentes curriculares.  

A articulação dos componentes curriculares também está presente nas atividades 

teórico-práticas de aprofundamento, nas visitas técnicas (virtuais) promovidas pelo curso e 

nos eventos realizados, sendo que todas estas atividades são pensadas de forma a 

contribuir com a facilitação do aprendizado, englobando temas discutidos nas disciplinas 

teóricas.  

A acessibilidade metodológica é uma preocupação real na estruturação do curso de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do UNIFACIG de modo que não 

existem barreiras nos métodos, teorias e técnicas de ensino/aprendizagem. Desta forma 

disciplinas precedentes dão bases para a melhor assimilação de outros conteúdos 

curriculares presentes em disciplinas mais avançadas da grade curricular, promovendo a 

articulação de componentes. Quando necessário também são utilizados estudos 

complementares para permitir uma maior acessibilidade metodológica. Dessa forma 

percebe-se que a acessibilidade metodológica é pensada juntamente com a 

interdisciplinaridade vertical do curso.  

As políticas de ensino abordadas privilegiam a formação por competências e 

habilidades. Estruturam a concepção curricular, favorecem a flexibilidade e a 

interdisciplinaridade, investindo em projetos alinhados com a identidade e com a missão 

institucional, assim como fomentam a inovação, a produção do conhecimento e a 

participação nas atividades e nos compromissos da comunidade acadêmica.  

Tais aspectos da política institucional são expressos no PPC, na medida em que os 

componentes curriculares promovem o desenvolvimento integral do aluno, centrado em 

competências e habilidades próprias e as Atividades Complementares favorecem a 

flexibilidade e a interdisciplinaridade do Projeto. 

As Atividades Práticas constituem na realização de atividades acadêmicas para a 

construção de conhecimento, apoiando em base científica, proporcionando aos alunos do 

curso a possibilidade de possuir um pensar analítico, formando a capacidade de tomada de 

decisão, articulando ao longo das atividades teoria e prática, sendo pautadas na atuação, 

nos princípios éticos e na responsabilidade social. 

 

3.5. Coerência do Currículo com as DCNs e Demais Legislações 

 

O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas do Centro Universitário UNIFACIG foi concebido em conformidade com as normas 
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de funcionamento dos cursos de tecnologia e, mais especificamente, com o Catálogo 

Nacional de Cursos de Tecnologia, que instituiu as diretrizes para o curso, com a Resolução 

CN/CP nº 1 de 5 de janeiro de 2021 e, também, com a Portaria nº 11 de 20 de junho de 

2017 que estabelece o direcionamento para os cursos na modalidade em EaD.  

Assim, pode-se afirmar que o Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas atende às resoluções e demais legislações pertinentes, uma 

vez que: 

I. A carga horária do curso é superior a 2.000 h; 

II. Libras está sendo oferecida como disciplina optativa; (Decreto 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005) 

III. O tempo mínimo de integralização é de 2,5 anos; 

IV. Os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao estabelecido na legislação; 

V. As atividades complementares, com 100 h, com a prática de estudos e atividades 

independentes presenciais e/ou à distância, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado de trabalho e com 

as ações de extensão junto à comunidade; 

VI. Atende ao estabelecido na Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004 

(Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena) sendo o conteúdo 

trabalhado em disciplina específica. 

VII. As Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 

Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) são contempladas na disciplina de Prática em 

Gestão e Educação Ambiental. 

VIII. Atende à Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos com atividades previstas na 

disciplina Filosofia e Ética e no Seminário de Diversidade que ocorre todo ano na 

IES. 

 

3.6. Metodologia e Práticas Pedagógicas Inovadoras 

 

3.6.1. A Convergência dos Modelos de Ensino Presencial e a Distância 

 

Refletir sobre o Projeto Pedagógico Institucional do Centro Universitário UNIFACIG é 

pensá-lo no contexto da sociedade e nas relações com o país. Nos dias atuais de crise e 

busca de superação, é importante inovar, repensar, fazer rupturas, estabelecer novos 

paradigmas, criar uma nova formulação dos vínculos entre educação e sociedade para 
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orientar o trabalho teórico/prático e as decisões políticas institucionais. É necessário que a 

Instituição, permanentemente, busque desafios para a própria superação. 

Os alunos hoje circulam livremente no mundo virtual por um repositório de conteúdo 

que eles mesmos ajudam a construir, como websites, blogs, redes sociais, Wikipédia, etc. 

Essas possibilidades potencializam o acesso ao conhecimento. É esse contexto que inspira 

a proposta de educação a distância da faculdade. 

Sabe-se que o processo educacional precisa de importantes ajustes. A educação 

brasileira trabalha em um modelo Just in Case, sabendo que o modelo Just in Time funciona 

melhor. É muito provável que nossos alunos não se lembram nem de 30% do conteúdo visto 

no semestre anterior, como apresentado na figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Cone de Aprendizagem 

 

Nesse contexto, por que ainda cobrir todo o conteúdo de determinadas disciplinas 

em sala de aula, sabendo que boa parte deste conteúdo nunca será utilizado pelos alunos e, 

se utilizado, estará ultrapassado ou terá que ser revisto? Não há carga horária que seja 

eficiente. 

Já é possível constatar que cada aluno possui um ritmo individual de aprendizagem. 

Por exemplo, um aluno pode ter muita dificuldade em língua portuguesa e facilidade em 

matemática, enquanto seu colega pode ter muita dificuldade em matemática e facilidade em 

língua portuguesa, mas ambos têm plenas condições de atingir o nível máximo de 

complexidade desses dois conteúdos. A diferença é que o primeiro precisará de mais tempo 

para aprender língua portuguesa e o segundo demandará mais tempo para aprender 

matemática.  
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No modelo presencial tradicional, onde o professor tem como principal objetivo a 

oferta de conteúdo e os alunos são agentes passivos, um mesmo ritmo de ensino é imposto 

para todos, desrespeitando as individualidades inerentes ao processo de aprendizagem. O 

modelo educacional presencial, na maioria das vezes, fixa o tempo que cada aluno tem para 

aprender e flexibiliza a aprendizagem. Isso é visto em todas as IES do Brasil, em todos os 

cursos. Os cursos são divididos em semestres, que são divididos em disciplinas, cada uma 

com uma determinada carga horária. Se uma disciplina possui 80 horas, o aluno terá nos 

cursos presenciais 80 horas-aula em sala de aula para aprender um determinado conteúdo.  

Alguns aprenderão quase tudo, alguns quase nada, a maioria ficará próxima à média, mas 

aqueles que obtiverem um desempenho superior a 60%, na maioria dos casos, serão 

aprovados. Isso significa que um aluno que deixou de aprender 40% do que está previsto 

em um conteúdo programático é aprovado. O tempo para a aprendizagem é extremamente 

rígido, mas o tanto que cada aluno aprende é muito flexível. A lógica está invertida! 

Deveríamos garantir a aprendizagem e flexibilizar o tempo que o aluno leva para atingi-la, já 

que tem um ritmo único. Em outras palavras, pode ser que estamos ensinando de uma 

forma que os alunos não aprendem. Acabam aprendendo algo, dada a enorme carga 

horária à qual são submetidos nas suas graduações, mas, definitivamente, o modelo 

presencial tradicional não é o mais eficiente quando se trata de aprendizagem. 

 

3.6.2. Encontros Síncronos e Atividades do Coordenador, Professor e Tutor 

 

Para atender à metodologia proposta, o UNIFACIG possui coordenador de curso, 

professor e tutor e ainda conta com polos de apoio presencial com infraestrutura adequada, 

acessibilidade, recursos didáticos necessários e tecnologias de informação e comunicação - 

TICs modernas, atendendo plenamente a legislação vigente.  

Ao coordenador de curso compete a função política, gerencial e acadêmica.  Orienta 

e acompanha o estudante desde o ingresso no Centro Universitário UNIFACIG até a sua 

formatura. Desta forma coordena todas as atividades do curso estruturando, desenvolvendo 

e atualizando o Projeto Pedagógico; acompanhando as atividades do processo de Ensino e 

Aprendizagem, estruturando o programa de qualificação pedagógica de docentes e tutores, 

mantendo em todo o processo, absoluta coerência com a legislação do Ensino Superior e as 

orientações contidas nos instrumentos de avaliação interna e externa. 

Ao professor compete a construção do conhecimento a partir do processo ensino-

aprendizagem, fazendo adequação e disponibilizando o material didático da disciplina para 

os alunos; elabora atividades avaliativas, realiza encontros síncronos e auxilia os alunos no 

desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da 
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pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação ao âmbito de sua atividade, bem como ao uso 

das tecnologias disponíveis.  

Ao tutor compete participar ativamente da prática pedagógica. É um profissional 

graduado na área do curso, devidamente capacitado para uso das TICs, que atua a partir da 

instituição e por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, medeia o processo 

pedagógico entre estudantes geograficamente distantes, esclarece dúvidas pelos fóruns de 

discussão no AVA.  

No curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas em EaD os professores 

também são tutores das respectivas disciplinas, assim, o professor/tutor dinamiza a 

interação entre os alunos, otimiza a experiência de aprendizagem planejada para as 

disciplinas, acessando o AVA diariamente, ou seja, não devendo permanecer mais de 24 

horas sem acessar a sala de aula e contata os alunos – exceção feita aos feriados nacionais 

e aos finais de semana. 

Durante o semestre, conforme calendário acadêmico do curso, o discente participa 

com sua turma das atividades que são orientadas pelo professor da disciplina de forma 

síncrona. A metodologia foi desenvolvida de forma que os encontros integram as Unidades 

de Aprendizagem da Disciplina estruturada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Procurando aumentar o acesso do discente à aula realizada pelo professor, a gravação da 

mesma fica disponível aos alunos para que esses possam rever e, até mesmo, para aqueles 

que por algum motivo não puderam participar do encontro. 

Além do conteúdo que é exposto e aplicado em situações reais, esse encontro 

dinamiza a interação entre os alunos, entre alunos e professores, e otimiza a experiência de 

aprendizagem planejada para as disciplinas. 

       A proposta metodológica para esses encontros é utilizar de uma técnica ativa que, 

diferentemente do modelo tradicional, o aluno é engajado de maneira ativa na construção do 

conhecimento e não como mero “receptor” de informações. Teoria e prática andam juntas e 

visam desenvolver a capacidade de construção e análise crítica do conhecimento por meio 

de uma aprendizagem significativa. 

        Outro ponto que merece destaque é a inversão da sala de aula, ou seja, realocar as 

atividades de aprendizagem e redistribuir os tempos de estudo. Diferentemente dos modelos 

tradicionais, o contato com o conteúdo de base (instrução direta) acontece fora do espaço-

tempo da sala de aula, por meio de desafios, vídeos, infográficos, textos e outros. Em sala, 

o tempo é empregado na discussão e debate sobre os conteúdos, na resolução por meio da 

aplicação de uma metodologia ativa de aprendizagem. 
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Desta forma os encontros síncronos são utilizados para desenvolvimento de 

atividades ativas e não para simples reprodução de vídeos, pois assistir vídeos é uma 

atividade a qual pode ser feita pelo aluno quando do melhor horário de sua conveniência. 

As metodologias ativas de aprendizagem fazem com que a exposição de conteúdo 

deixe de prevalecer, permitindo a aplicação prática desses conteúdos através da 

problematização. 

Com base nos princípios metodológicos expostos, os docentes devem articular os 

conteúdos com as questões vivenciadas pelos alunos em sua vida profissional e social, 

relacionando os temas trabalhados com as outras disciplinas, permitindo ao aluno 

compreender a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, priorizando a utilização de 

técnicas que privilegiam a solução de problemas, integrando teoria e prática. 

O principal objetivo desses encontros é promover a interação entre os alunos e 

aplicar as metodologias ativas previstas para os encontros síncronos, conforme 

planejamento de cada disciplina. 

 

Cada disciplina possui:  

I. Material didático institucional: vídeos, infográficos, exercícios, conteúdo teórico, 

biblioteca virtual composta por livros e periódicos digitais; 

II. Encontros síncronos pré-programados para a realização de estratégias ativas de 

aprendizagem; 

III. assistência tutorial com profissionais especializados nos conteúdos em estudo; 

IV. Provas presenciais obrigatórias; 

V. Participação em atividades online, por meio do AVA. 

 

3.6.3. Material Didático Institucional 

 

O material didático para a oferta de cursos à distância do UNIFACIG foi devidamente 

elaborado e preparado por equipe de professores conteudistas da empresa contratada, 

especializada em suas áreas de formação. O corpo docente e o NDE do curso são 

responsáveis pelo levantamento, atualização e validação do conteúdo a ser ministrado e 

contratado, bem como a bibliografia indicada.  

Desta forma, o UNIFACIG está atento à qualidade necessária para a elaboração do 

material didático, uma vez que o material que é disponibilizado aos estudantes foi 

confeccionado por profissionais da área do curso e especialistas em educação a distância, 

atendendo aos conteúdos curriculares do Projeto Pedagógico Institucional, devidamente 
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demandados e validados pelos NDE dos cursos e os docentes das disciplinas, sempre 

atentos aos requisitos legais. 

Não obstante, os professores do UNIFACIG enriquecem os conteúdos da empresa 

contratada nas disciplinas que ministram com textos, vídeos, chats, fóruns, exercícios de 

fixação e avaliativos, para aprofundamento do tema a ser estudado.  

A equipe de profissionais que elaborou o material base faz parte da empresa 

SAGAH, contratada como fornecedora de conteúdo digital. Foi celebrado o Contrato de 

Prestação de Serviços, devidamente documentado.  

Destarte, para auxiliar no material didático do curso, o UNIFACIG também contratou 

com a empresa Minha Biblioteca, que através de uma plataforma digital de livros, possibilita 

ao docente e discente um vasto acervo de títulos técnicos e científicos. 

A Unidade de Aprendizagem (UA) é composta por objetivos de aprendizagem que 

permitem ao aluno desempenhar um papel ativo no processo de construção do 

conhecimento. Os estudos sobre aprendizagem demonstram que a taxa de aprendizagem 

cresce com a realização de atividades pelos alunos. Assim, as unidades foram elaboradas 

tendo como ponto de partida uma atividade desafio que estimula o aluno ao estudo dos 

materiais didáticos que compõem a unidade: textos, vídeos e exercícios de fixação. 

 

Itens que compõem uma Unidade de Aprendizagem: 
 
 
➢ Apresentação: 

Contém os Objetivos de Aprendizagem da unidade de aprendizagem, em termos 

de conteúdo, habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como 

norteadores para a elaboração dos demais itens que compõem a unidade. 

Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração. A elaboração de 

tais objetivos: 

a) delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação; 

b) assegura a possibilidade de medição, de modo que a qualidade e a efetividade da 

experiência de aprendizado podem ser determinadas; 

c) permite que o professor e os alunos distingam as diferentes variedades ou classes de 

comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de aprendizado 

tem maiores chances de sucesso; e 

d) fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura 

conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado. 
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➢ Desafio de Aprendizagem: 

Desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de atividades que abordem 

conflitos reais, criando-se significado para o conhecimento adquirido. O objetivo do desafio 

não é encontrar a resposta pronta no texto, mas sim provocar e instigar o aluno para que ele 

se sinta motivado a realizá-la. Busca-se, nesta atividade, elaborar uma situação real e 

formular um problema a ser resolvido, isto é, proporcionar ao aluno uma análise para se 

resolver uma questão específica. 

Este desafio exige do aluno a entrega de algum resultado: um artigo, um projeto, um 

relatório, etc. Ou seja, o aluno deverá produzir algo que comprove a realização da atividade 

e que permita a avaliação do seu desempenho. O resultado da atividade é entregue no 

ambiente virtual de aprendizagem. Os seguintes itens constam no desafio: 

a) descrição do desafio: descrição detalhada da atividade a ser realizada  

b) orientação de resposta do aluno: explicação do que o aluno deve entregar como 

resultado do desafio; e 

c) padrão de resposta esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue pelo aluno e 

que sirva de orientação para a correção da atividade. 

 

➢ Infográfico: 

É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno sobre os conteúdos 

disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e ilustrações 

para que possam transmitir visualmente uma informação.  

 

➢ Conteúdo do livro: 

Cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do livro selecionado 

Esses trechos serão produzidos em flipbooke disponibilizados aos alunos por intermédio de 

um link que o direciona para o material. 

 

➢ Dica do professor: 

A dica do professor é um vídeo de curta duração sobre o tema principal da unidade 

de aprendizagem. A dica do professor tem por objetivo apresentar o conteúdo em um 

formato dinâmico, complementando os demais objetos de aprendizagem.  

 

➢ Exercícios de fixação 

São questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. São 

exercícios que reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos e as teorias trabalhadas 
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na unidade de aprendizagem. São disponibilizadas cinco questões em cada unidade de 

aprendizagem. Cada exercício é apresentado e, após a resolução pelo aluno, a resposta 

correta é assinalada. Todas as opções de respostas possuem feedback, inclusive os 

distratores.  

 

➢ Na Prática 

 É a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar a teoria na 

prática. A aplicabilidade prática de cada conceito desenvolvido na unidade de aprendizagem 

é exemplificada. Ao contextualizar a teoria, a metodologia favorece o desenvolvimento das 

competências profissionais pelo conhecimento das situações reais da vida profissional. 

 

➢ Saiba mais 

 Permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos abordados na 

unidade de aprendizagem. São artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros materiais 

que estimulam a continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos. 

 

Material impresso 

 A plataforma possibilita a impressão de todo o material disponibilizado virtualmente, 

com configuração adequada, caso seja da necessidade particular do discente. 

 

3.6.4. Mecanismos de Interação entre Docentes, Tutores e Estudantes 

 

Para atuação no EaD, o UNIFACIG contratou o direito de uso do software Open 

LMS, uma plataforma que facilita o processo de comunicação e informação. A Open LMS é 

um ambiente virtual de aprendizagem, onde os professores envolvem os alunos de formas 

novas e estimulantes, proporcionando um relacionamento mais eficaz, mantendo os alunos 

informados, envolvidos e colaborando uns com os outros. A Open LMS cria salas de aula, 

escritórios e salas de reunião virtuais que abrem mais possibilidades a mais alunos, 

oferecendo novas abordagens de aprendizado em grupo com o conceito de web 

conferência. 

O AVA é o locus de convergência de estratégias e meios de aprendizagem, sendo 

projetado com interface amigável, intuitiva e de fácil navegação para favorecer a 

aprendizagem. No AVA os materiais didáticos se articulam numa arquitetura pedagógica 

previamente planejada. O desenvolvimento das disciplinas conta com atividades para serem 

realizadas pelo aluno, em cada disciplina, utilizando a ferramenta Fórum no AVA e também 

a entrega de trabalhos ou exercícios. 



 

  
UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso 

Para efetivar a interlocução entre a comunidade acadêmica virtual serão utilizados os 

seguintes recursos: 

● Ambiente Virtual de Aprendizagem, com recursos de fórum, chat, caixa de 

mensagens, biblioteca virtual, agenda, repositório de tarefas, questionários, 

objetos de aprendizagem, planos de desenvolvimento da disciplina, videoaulas, 

recursos de acompanhamento e controle de cada estudante como relatórios de 

frequência e participação discente e docente, relatório de notas, entre outros; 

● Telefone; 

● E-mail; 

● Calendário com as datas das avaliações; 

 

Através desses recursos, o aluno terá acesso ao conteúdo das disciplinas e aos 

tutores, que mediarão o processo de aprendizagem. 

 

3.6.5. Mecanismos de Interação entre Coordenadores, Docentes e Tutores 

´ 

Percebe-se que a interação entre os envolvidos no processo se apresenta como 

elemento chave no planejamento, execução e avaliação de todo processo ensino-

aprendizagem da educação a distância. O Centro Universitário UNIFACIG, preocupado com 

essa interação, está voltado para o planejamento dos atos comunicativos e de interação que 

engendram ações para garantir a comunicação intrapessoal, interpessoal e grupal, de 

caráter pedagógico, técnico e administrativo que possibilitam um sistema de educação a 

distância funcionar. 

A interação deve ser tanto síncrona (em tempo-real), como assíncrona (em 

momentos diferentes), que pode ser estabelecida quer na perspectiva one-to-one (de um 

indivíduo para outro), one-to-many (de um para muitos) ou many-to-many (entre muitos 

indivíduos). O Centro Universitário UNIFACIG possibilita toda forma de interação entre os 

gestores internos da Instituição. A relação tem que ser próxima e neste caso será 

intermediada pela Coordenação de cada curso, este na condição de realizar as devidas 

mediações e articulações.  

Sempre que necessário ou considerado uma questão de relacionamento ao curso, os 

gestores terão liberdade para comunicação entre si, para solucionar o mais breve possível 

as dúvidas e dificuldades encontradas, sendo a Coordenação do curso a porta-voz direta 

com o Núcleo de Educação à Distância, a Pró-reitoria de Ensino e Aprendizagem e/ou 

Reitoria.  
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A interação entre docentes/tutores e coordenadores do curso ocorre em vários 

momentos e de formas diferentes e está em conformidade com o Projeto Pedagógico do 

Curso, que possibilita condições de mediação e articulação entre todos os envolvidos no 

processo. A interação acontece primeiramente por meio de dois encontros semestrais e 

obrigatórios, um antes do início do semestre letivo, e outro antes do término para relato das 

dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem, compartilhamento de 

experiências, apresentação e discussão dos planos de ensino aprendizagem,  execução dos 

planos de curso, propostas de atividades para solucionar os problemas encontrados e  

atividades culturais e de integração entre os docentes/tutores, visando à sinergia do grupo e 

ao desenvolvimento da cooperação e de projetos em parcerias. 

Há ainda na forma síncrona, o meio de reuniões através de um software de 

comunicação. Outra maneira de interação é através de e-mails e também é adotada 

chamada “Sala de Coordenação”. Nesta sala estão inseridos o coordenador do curso e os 

professores/tutores. Com vários recursos que o AVA fornece como fóruns, chats, e-mails, 

caixa de mensagens, registro das discussões, download, entre outros o processo de gestão, 

e principalmente o acompanhamento das dificuldades e dúvidas, que porventura surgirem e 

que os tutores identificarem, poderão ser sanadas a contento evitando maiores prejuízos 

para o aluno e garantindo a qualidade do acompanhamento do processo de ensino-

aprendizagem.  

A possibilidade de estabelecer troca de informações e compartilhar problemas e 

soluções é de grande valia, pois garante a identidade do curso e a qualidade do ensino a ser 

oferecido. Além desses recursos de interação, e que não podemos deixar de citar, é o 

relatório mensal de desenvolvimento de conteúdo da disciplina, que o tutor envia ao 

coordenador do curso e ao docente, podendo assim buscar juntos soluções para as 

dificuldades e dúvidas encontradas.  

A interação entre o professor/tutor e o coordenador é de grande importância no 

processo, pois podem juntos tentar evitar ou solucionar os problemas que venham ocorrer. 

Este processo de interação entre todos os envolvidos no processo de gestão do curso é o 

que garante o bom andamento do mesmo. Quanto mais trocas de informações e melhor a 

qualidade destas, melhor será o processo de acompanhamento e orientação dada ao aluno. 

Devem ocorrer momentos presenciais para avaliação parcial e final de cada período 

envolvendo coordenadores de cada curso, docentes, coordenadores de polo e tutor.  Serão 

realizadas reuniões para troca de experiências entre os docentes e tutores buscando 

melhorar ainda mais a interação e a mediação do processo de ensino-aprendizagem. Para 

tanto será feito periodicamente uma análise ou mesmo uma avaliação, para identificar se 

está havendo problemas no relacionamento e na interação entre a Coordenação, docentes e 
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tutores e até mesmo nos mecanismos de interação, promovendo melhorias para que a 

interação seja sempre transparente e implementação de ações para solucionar as possíveis 

questões que surgirem. 

 

3.6.6. Número de Vagas 

 

O ensino a distância (EaD) – modalidade relativamente nova no mercado 

educacional brasileiro – tem crescido substancialmente nos últimos anos, oportunizando às 

pessoas de diversas regiões do país o acesso ao ensino superior.  

O último Censo da Educação Superior (2020), divulgado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aponta um crescimento 

considerável de ingressantes em cursos na modalidade a distância em detrimento dos 

ingressantes na modalidade presencial. De acordo com o Censo “dos mais 3,7 milhões de 

ingressantes no ensino superior em 2020, 53,4% optaram pela modalidade à distância, 

enquanto 46,6% escolheram cursos presenciais.  

Dentre os principais motivos apontados pelos alunos para a escolha do ensino a 

distância destaca-se o fato de que se refere a um modelo de ensino-aprendizagem flexível, 

onde o aluno exerce o protagonismo da sua formação ao adequar sua rotina de estudos às 

exigências da vida pessoal.   

No EaD, a rigidez de estar presente em uma sala de aula com horários fixos, é 

substituída pelo ambiente virtual de aprendizagem, de maneira que o aluno pode efetuar 

suas atividades acadêmicas no seu “tempo, no seu ritmo, onde estiver” precisando apenas 

entregar os trabalhos na data combinada e fazer as avaliações no polo de apoio presencial. 

Desta forma, a flexibilidade oferecida pelo ensino à distância permite aos alunos otimizar 

seu tempo e locais de estudo. Esta flexibilidade também diminui os custos da formação 

acadêmica, devido a valores mais baixos das mensalidades e diminuição dos custos extras 

de estudar presencialmente.  

O EaD, no contexto de amplitude geográfica, heterogeneidade e densidade 

populacional brasileira, é a forma mais acessível de proporcionar educação de qualidade 

para todas as pessoas que dela queiram usufruir, sendo reconhecida como mecanismo 

importante na democratização do ensino superior e no combate às diferenças regionais. 

 

Milhares de pessoas em diversas regiões do Brasil, que por motivos 
diversos, nunca tiveram como fazer um curso superior, encontraram esta 
oportunidade através da modalidade a distância. Pessoas que gostariam de 
ser administradores, professores, engenheiros, contadores, pedagogos, 
cientistas da computação, entre tantas outras profissões, tiveram esta 
oportunidade através da EAD. Seja pelo fato de não terem uma faculdade 
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perto de sua casa, seja por não conseguir ir a uma sala de aula todos os 
dias ou por qualquer outro motivo, a educação a distância formou 
profissionais e tirou sonhos do papel (SOUSA, GOMES, MOREIRA, 2014, 
p.10). 
 

Com base nestes elementos, o UNIFACIG acredita que a consolidação do Curso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas na modalidade EaD contribuiu para o atendimento 

às demandas por profissionais formados nesta área. Sabe-se que embora seja abrangente a 

oferta de vagas para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas presencial, em 

algumas regiões do país ainda existe escassez desse profissional. Além disso, nem todos 

os alunos conseguem cumprir a exigência da presencialidade, exigindo a necessidade de 

um curso com flexibilidade de horários de estudo. 

Diante destes fatos, e utilizando de sua expertise adquirida em anos de atuação no 

ensino superior, o UNIFACIG se inseriu no universo da Educação à Distância, pois o Centro 

Universitário, compreende que a modalidade EaD, contempla com precisão todo o rigor 

teórico que o ensino superior requer, aliado às habilidades cognitivas necessárias ao 

exercício da atividade profissional, sem prescindir do conhecimento técnico essencial àquele 

que pretende se dedicar a uma profissão. 

As determinações legais de isolamento social provocadas pela covid-19 em março 

de 2020, no Brasil, contribuíram para que diversas Instituições de Ensino Superior (IES), 

especialmente aquelas que ofertam cursos majoritariamente teóricos, passassem a utilizar a 

modalidade a distância como estratégia para manter o calendário acadêmico. Logo, o 

Ensino a Distância ganhou destaque especial neste cenário, devido ao impulso que recebeu 

pela necessidade do desenvolvimento das ferramentas de comunicação e interações para 

auxiliar no processo educacional neste momento de crise.   

O Centro Universitário- UNIFACIG tem a oferta de 150 vagas para ingressantes no 

curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas em EaD, tais vagas são distribuídas entre 

os seus diferentes polos. Temos consciência que o número de vagas terá que ser ampliado 

à medida em que a instituição se tornar referência nesta modalidade, pois, cada vez mais os 

ingressantes têm buscado a modalidade EAD. De acordo com uma pesquisa da 

consultoria Educa Insights, a tendência é que essa modalidade ultrapasse o ensino 

presencial no Brasil até 2023 o que já pode ser comprovado pelos números divulgados pelo 

Censo da Educação Superior (2020), divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

https://educa-insights.com.br/
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3.7. Matriz Curricular  

 

Período 
Atividades de Ensino - Aprendizagem 

(Componentes Curriculares) 

Carga Horária 

Disciplinas 
Ativ. 

Compl.  
Total 

Teórica Prática Subtotal 

1º  

 Lógica e Algoritmos 80 0 80 0 80 

 Matemática Computacional 80 0 80 0 80 

 Fundamentos de Administração 80 0 80 0 80 

 Interface Homem X Máquina 60 0 60 0 60 

 Fundamentos de Sistemas de 

Informação 
80 0 80 0 80 

 Teoria de Sistemas 60 0 60 0 60 

 Atividades Complementares I 0 0 0 20 20 

Subtotal 440 0 0 20 460 

2º 

 Arquitetura e Organização de 

Computadores 
80 

 

0 
80 0 80 

 Relações Étnicas e raciais: diálogos 

com a cultura afro-brasileira e indígena 
40 0 40 0 40 

 Linguagem e Técnicas de Programação 

Estruturada 
80 0 80 0 80 

 Sistemas Operacionais 80 0 80 0 80 

 Filosofia e Ética 40 0 40 0 40 

 Prática em Gestão e Educação 

Ambiental 
40 0 40 0 40 

 Atividades Complementares II 0 0 0 20 20 

Subtotal 360 0 360 20 380 

3º 

 Engenharia de Software 80 0 80 0 80 

 Análise e Projeto de Sistemas 

Estruturados 
60 0 60 0 60 

 Análise e Projeto de Sistemas 

Orientados a Objetos 
80 0 80 0 80 

 Banco de Dados I 80 0 80 0 80 

 Segurança de Sistemas de Dados 60 0 60 0 60 

 Qualidade de Software 60 0 60 0 60 

 Atividades Complementares III 0 0 0 20 20 
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Subtotal 420 0 420 20 440 

4º 

 Banco de Dados II 80 0 80 0 80 

 Linguagem e Técnicas de Programação 

Web 
80 0 80 0 80 

 Empreendedorismo 80 0 80 0 80 

 Disciplina Optativa 80 0 80 0 80 

 Linguagem e Técnicas de Programação 

Visual 
60 0 60 0 60 

 Internet das Coisas 80 0 80 0 80 

 Atividades Complementares IV 0 0 0 20 20 

Subtotal 460 0 460 20 480 

5º 

 Redes de Computadores 80 0 80 0 80 

 Projetos de Redes 60 0 60 0 60 

 Linguagem de Programação para Redes 80 0 80 0 80 

 Sistemas Distribuídos 80 0 80 0 80 

 Desenvolvimento de Aplicativos Móveis 80 0 80 0 80 

 Linguagem e Técnicas de Programação 

Orientada a Objetos 
60 0 60 0 60 

 Atividades Complementares V 0 0 0 20 20 

Subtotal 440 0 440 20 460 

 

Total Geral 2120 0 2120 100 2220 

 

Disciplinas Optativas CH 

Libras 80 

Temas Emergentes em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 80 
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3.8. Conteúdos Curriculares  

 

3.8.1. Disciplinas 

 

Período: PRIMEIRO 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Lógica e Algoritmos 80h 4 - 

Ementa:  

Conceitos básicos de algoritmos, linguagem algorítmica, lógica de programação, 

operadores, estruturas e modularização de programas. Conceito de lógica e lógica aplicada 

a programas. Fluxogramas e Diagrama de Blocos. Aspectos do estudo de linguagens: 

sintaxe e semântica. Programação Estruturada. Pseudocódigo. Comandos. Entrada e 

Saída. Variáveis, constantes, expressões, strings. Estruturas de controle: sequência, 

repetição e seleção. Decisão lógica. Procedimentos. Funções. Passagem de parâmetros. 

Recursividade. 

Objetivos: 

Desenvolver o raciocínio lógico na resolução de problemas. Avaliação crítica. 
Projetar, implementar e validar scripts. 
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Utilizar a abordagem sistemática na especificação e desenvolvimento de projetos de 
sistemas. 
Analisar os fluxos e diagramas de blocos desenvolvendo o pensamento crítico, 
operacional, lógico. 
Entender e utilizar as etapas básicas na resolução algorítmica de problemas. 
Aplicar o conhecimento dos comandos de operação de equipamentos mediante linguagem 
de programação. 
Implementar soluções de problemas usando uma linguagem de programação, incluindo: 
comportamento de looping, instruções 
condicionais, lógica, expressões, variáveis e funções. 
Entender e utilizar as etapas básicas na resolução algorítmica de problemas. 
Definir um algoritmo como uma sequência de instruções que pode ser processada por um 
computador. 
Avaliar maneiras pelas quais diferentes algoritmos podem ser usados para resolver o 
mesmo problema. 
Usar abstração para decompor um problema em subproblemas. 
Reconhecer que o software é criado para controlar as operações do computador. 
Identificar carreiras interdisciplinares que são aprimoradas pela ciência da computação. 

Habilidades e Competências: 

Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
III - empregar linguagens de programação e raciocínio lógico no desenvolvimento de 
sistemas computacionais; 
V - conhecer e utilizar adequadamente os princípios de armazenamento e tratamento dos 

dados. 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 

Esta disciplina serve como base para o aprendizado de linguagens de programação, além 

de desenvolver o raciocínio lógico necessário ao entendimento dos problemas e à 

elaboração de soluções no trabalho com tecnologias de informação. 

Bibliografia Básica: 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para 
desenvolvimento de programação de computadores. 28ª Edição. São Paulo: Érica, 
2016. 
RIBEIRO, João Araujo. Introdução à programação e aos algoritmos. 1. Ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2019. 
SILVA, Flávio Soares Corrêa da; MELO, Ana Cristina Vieira de. Modelos clássicos de 
computação. São Paulo: Cengage Learning, 2006.  

Bibliografia Complementar: 

CORMEN, Thomas H; SOUZA, Vandenberg Dantas de.  Algoritimos: teoria e prática. Rio 
de Janeiro: Ed. Campus, 2002. 
EDELWEISS, Nina; Maria Aparecida Castro Livi. Algoritmos e programação com 
exemplos em Pascal e C. Porto Alegre : Bookman, 2014.  

PINTO, Rafael Albuquerque [et al.].  Estrutura de dados. Porto Alegre: SAGAH, 
2020.  
SANTOS, Marcela Gonçalves dos.  Algoritmos e programação. Porto Alegre: SAGAH, 
2018.  
SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C. São Paulo: Saraiva, 
2013.  
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Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Matemática Computacional 80h 2 2 

Ementa:  

Estudo dos sistemas de numeração, aritmética computacional, álgebra de Boole e lógica 

computacional.  

Objetivos: 

Elaborar e interpretar diagramas como documentos do desenvolvimento de sistemas. 
Examinar as conexões entre os elementos da matemática e da ciência da computação, 
incluindo números binários, lógica, conjuntos e funções. 
Analisar o grau em que um modelo de computador representa com precisão o mundo real. 
Demonstrar a capacidade de raciocínio abstrato (lógico-matemático) como um todo e 

necessária para o desenvolvimento das capacidades relativas à informática e suas 

aplicações no mundo moderno e globalizado. 

Habilidades e Competências: 

XIV -  aplicar princípios básicos de matemática e estatística na solução de problemas; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 

Esta disciplina é fundamental para todos os alunos das áreas de computação diante da sua 

ampla aplicabilidade. Desenvolve no aluno a habilidade de elaborar uma estrutura de 

argumentação lógica, utilizando uma linguagem formal, além de desenvolver o raciocínio 

lógico necessário para entender problemas e à elaboração de algoritmos na área de 

programação através de verificações de equivalências e implicações com tecnologias de 

informação. 

Bibliografia Básica: 

LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc Lars. Matemática Discreta. 3ed. [recurso on-line]. 
Porto Alegre: Bookam, 2013.  
SCHEINERMAN, Edward R. Matemática discreta: uma introdução. Tradução Noveritis; 
revisão técnica Flávio Soares Corrêa da Silva. São Paulo: Cengage Lerning, 2016. 
SILVA, Flávio Soares Corrêa da; MELO, Ana Cristina Vieira de. Modelos clássicos de 
computação. São Paulo: Cengage Lerning, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

DAGHLIAN,  Jacob. Lógica e Álgebra de Boole. 4ª Edição. São Paulo: Atlas; 2012. 
MENEZES, Paulo Blauth. Matemática discreta para computação e informática. 4ª 
Edição. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
NICOLETTI, Maria do Carmo. A cartilha da Lógica. 3ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 
ROSEN, Kenneth H. Matemática Discreta e suas Aplicações.  EAN: 9788563308399. 
São Paulo: McGraw-Hill. Edição: 6.  
SILVA, Flávio Soares Corrêa da; FINGER, Marcelo; MELO, Ana Cristina Vieira de. Lógica 
para computação. 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2017. 
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Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Fundamentos de Administração 80 4 - 

Ementa:  

A empresa e os conceitos básicos do funcionamento das organizações como sistemas 
administrativos, através do conhecimento das suas áreas funcionais e ambiente 
operacional. O processo de gerência. Os processos administrativos de planejamento, 
organização, direção e controle. Princípios de Organização, Sistemas e Métodos. Teorias 
da Administração. 

Objetivos: 
Aplicar os conceitos básicos de forma efetiva, ampliando suas possibilidades de análise 
considerando as diversas situações concretas; 
Distinguir os diferentes modelos de organização e selecionando os melhores conceitos 
para aplicar no processo de gestão; 
Desenvolver a capacidade de análise das diversas situações objetivando melhorar as 
tomadas de decisão relativas ao âmbito corporativo; 
Estruturar de forma sistemática as etapas para a realização de um processo de gestão; 
Questionar os textos lidos e vídeos assistidos, visando ampliar o domínio do discurso 
ativo no que diz respeito ao campo organizacional; 
Aplicar os diferentes conceitos considerando as variáveis contextuais da empresa; 
Refletir sobre o processo de gestão nas empresas analisando as situações concretas 
apresentadas; 
Avaliar a importância de analisar e compreender as situações vividas pelas empresas 
tanto internas quanto externas; 
Planejar a gestão das empresas mediante os conceitos do processo administrativo; 
Utilizar, com eficácia, as técnicas de gestão das empresas. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e 
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo 
da tomada de decisão; 
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição 
e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em 
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Uma das principais metas dessa disciplina é permitir que os alunos (programadores) 
tenham uma maior produtividade, permitindo expressar suas intenções mais facilmente, 
fazendo que seja adotado de uma sintaxe de nível mais alto, sendo indispensável para 
sua formação e para os processos de tomada de decisão. 

Bibliografia Básica: 

ARAÚJO, Luis César Gonçalves de. Teoria geral da administração: aplicação e 
resultados nas empresas brasileiras. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
MARCOUSÉ, Ian; SURRIDGE, Malcolm; GILLESPIE, Andrew. ADMINISTRAÇÃO. 1ª 
Edição. São Paulo: Saraiva, 2013.  
ROBBINS, Stephen P.; WOLTER, Robert M.; DECENZO, David 
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A. A NOVA ADMINISTRAÇÃO. 1ª Edição. Tradução Luciano Antônio Gomide. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

Bibliografia Complementar: 

BUCHSBAUM, Paulo; BUCHSBAUM, Márcio. Negócios S/A: administração na prática. 
São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
GAMBLE, John E.; THOMPSON JR, Arthur A.. Administração Estratégica: a busca pela 
vantagem Competitiva. 2ª Edição. Porto Alegre: AMGH, 2012.  
MAÑAS, Antonio Vico. Administração: fundamentos da administração 
empreendedora e competitiva. São Paulo: Atlas, 2018.  
MASIERO, Gilmar. Administração de Empresas. 3ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012.  
TAYLOR, Frederick W. Princípios de Administração Científica. 9ª Edição. Rio de 
Janeiro: LTC, 2020.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Interface Homem X Máquina 60 3 - 

Ementa:  

Conceitos de interação homem-máquina. Interfaces. Usuários. Usabilidade. Dispositivos 
de entrada e saída em sistemas interativos homem-máquina. Fundamentos teóricos. 
Aspectos cognitivos e ergonômicos. Técnicas e ferramentas de concepção, projeto e 
implementação de interfaces. Introdução a linguagem web para desenvolvimento de 
interfaces: HTML (Hyper Text Markup Language): estrutura, sintaxe e semântica. CSS 
(Cascading Style Sheets): conceitos, sintaxe e aplicações.  
Objetivos: 
Aplicar ferramentas de produtividade/multimídia e periféricos para agrupar a colaboração 
e apoiar o aprendizado em todo o currículo. 
Descrever o que distingue os seres humanos das máquinas, concentrando-se na 
inteligência humana versus a inteligência das máquinas e nas maneiras pelas quais 
podemos comunicar. 
Navegar entre páginas da web usando hiperlinks e conduzir pesquisas simples usando 
mecanismos de pesquisa. 
Representar dados de várias formas, incluindo texto, sons, imagens e números. 
Usar uma variedade de ferramentas multimídia e periféricos para apoiar a produtividade 
pessoal e o aprendizado em todo o currículo. 
Selecionar ferramentas apropriadas e recursos de tecnologia para realizar uma variedade 
de tarefas e resolver problemas. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
A tecnologia deve ser usada sempre para maximizar nossas habilidades, e o uso de 
computadores deve ser o mais simples, seguro e agradável possível. Criação de Sistemas 
difíceis de usar pode inviabilizar o sucesso de softwares que poderiam ser bastante úteis. 

Bibliografia Básica: 
BARRETO, Jeanine dos Santos. Interface humano-computador. Porto Alegre: SAGAH, 
2018.  
CAMARGO, Liriane Soares de Araújo de. Arquitetura da informação: uma abordagem 
prática para o tratamento de conteúdo e interface em ambientes informacionais 
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digitais. Rio de Janeiro: LTC, 2011.  

SOBRAL, Wilma Sirlange. Design de interfaces: introdução. São Paulo: Erica, 
2019.  

Bibliografia Complementar: 

ALVES, William Pereira. HTML & CSS: aprenda como construir páginas web. 
São Paulo: Expressa, 2021.  
KALBACH, James. Design de navegação Web: otimizando a experiência do usuário. 
Porto Alegre: Bookman, 2009.  
SARAIVA, Maurício de Oliveira. Desenvolvimento de sistemas com PHP. Porto Alegre: 
SAGAH, 2018.  
SOARES, Walace. PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de 
dados. 7ª Edição. São Paulo: Érica, 2013.  
TERUEL, Evandro Carlos. HTML 5: Guia Prático. 2ª Ed. São Paulo: Érica, 2014.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Fundamentos de Sistemas de Informação 80 4 - 

Ementa:  

Bases conceituais e filosóficas da área de sistemas de informação. Os conceitos, os 
objetivos, os tipos e os componentes dos sistemas de informação. Dimensões 
tecnológica, organizacional e humana dos sistemas de informação. Área de pesquisa em 
sistemas de informação. 

Objetivos: 
Avaliar a precisão, relevância, adequação, abrangência e vieses que ocorrem em fontes 
de informação eletrônica sobre problemas do mundo real. 
Identificar maneiras pelas quais o trabalho em equipe e a colaboração podem apoiar a 
solução de problemas e a inovação. 
Discutir questões básicas relacionadas ao uso responsável de tecnologia e informação e 
as consequências do uso inadequado. 
Praticar a cidadania digital responsável (comportamentos legais e éticos) no uso de 
sistemas de tecnologia e software.  
Compreender de forma integrada a natureza dos sistemas de informação, bem como sua 
importância para as organizações.  
Elaborar propostas de pesquisa na área da computação. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
V - conhecer e utilizar adequadamente os princípios de armazenamento e tratamento dos 
dados; 
VI - identificar, analisar e modelar processos de negócio, possibilitando ações 
empreendedoras. 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Esta disciplina contribui dando ao aluno uma visão geral sobre os Sistemas de Informação 
e principalmente sobre o papel do profissional que atua nesta área. 

Bibliografia Básica: 
AUDY, Jorge Luis Nicolas; BRODBECK, Ângela Freitag. Sistemas de Informação. Porto 
Alegre, RS: Bookman, 2003.  
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GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R. Sistemas de informação: uma abordagem 
gerencial. 3ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.  
O’BRIEN, James; MARAKAS, George M. Administração de Sistemas de Informação. 
15ª Edição. Porto Alegre: AMGH, 2013.  

Bibliografia Complementar: 

BALTZAN, Paige; PHILLIPS, Amy.  Sistemas de Informação. Porto Alegre: McGraw-
Hill, 2012.  
KROENKE, David. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: Saraiva,  2012.   
LEDUR, Cleverson Lopes. Análise e projeto de sistemas. Porto Alegre: SAGAH, 2017.  
SORDI, José Osvaldo de; MEIRELES, Manuel. Administração de sistemas de 

informação. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.  
ZENKER, Aline Maciel [et al.]. Arquitetura de sistemas. Porto Alegre: SAGAH, 2019.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Teoria de Sistemas 60 3 - 

Ementa:  

Introdução à teoria geral de sistemas. Sistemas de informação e processo de gerência. 
Aplicações em informática: sistemas isolados, integrados, centralizados, distribuídos, 
inteligentes, de controle. Aplicativos oeracionais e de apoio à decisão. Plano diretor de 
sistemas. 

Objetivos: 
Utilizar a abordagem sistemática na especificação e desenvolvimento de projetos de 
sistemas. 
Gerenciar equipes de trabalho. 
Capacitar o aluno a aplicar metodologias, técnicas e ferramentas de gerência de projetos 
visando a implementação de sistemas de informação. 
Reconhecer que o software é criado para controlar as operações do computador. 
Identificar carreiras interdisciplinares que são aprimoradas pela ciência da computação. 
Discutir questões básicas relacionadas ao uso responsável de tecnologia e informação e 
as consequências do uso inadequado. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
VII - aplicar conhecimentos de gerenciamento de projetos; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
As organizações contemporâneas têm na tecnologia da informação um elemento 
estratégico. Sistemas de informação se tornaram requisito fundamental para a melhoria 
contínua da qualidade e competitividade organizacionais. Considerando os objetivos 
propostos pelo curso, a disciplina contribuirá para auxiliar no processo de conhecimento e 
tomada de decisão dos futuros profissionais. 

Bibliografia Básica: 
GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R. Sistemas de informação: uma abordagem 
gerencial. 3ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.  
KROENKE, David. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: Saraiva,  2012.   
MARTILNELLI, Dante Pinheiro; [et al.]. Teoria Geral dos Sistemas. São Paulo: Saraiva, 
2012.  
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Bibliografia Complementar: 
LEDUR, Cleverson Lopes. Análise e projeto de sistemas. Porto Alegre: SAGAH, 2017.  
O’BRIEN, James; MARAKAS, George M. Administração de Sistemas de Informação. 
15ª Edição. Porto Alegre: AMGH, 2013.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 

estratégias, táticas, operacionais. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2018.  

SORDI, José Osvaldo de. Administração de sistemas de informação. 2. ed. São Paulo : 

Saraiva, 2018.  
ZENKER, Aline Maciel [et al.]. Arquitetura de sistemas. Porto Alegre: SAGAH, 2019.  

 

Período: SEGUNDO 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T   P 

Arquitetura e Organização de Computadores 80 4 - 

Ementa:  

Fundamentos sobre Arquitetura de Computadores e conceitos de projeto de máquinas. 
Evolução do Computador; Hardware – Componentes de um computador; Armazenamento 
e representação de instruções; Operações Aritméticas. Linguagem de máquina. Unidade 
aritmética e lógica. Unidade de controle. Vias de acesso. Elemento de um conjunto de 
instruções. Arquitetura de entrada e saída. Otimização de arquitetura. Tópicos Avançados 
de Arquitetura (arquitetura RISC e CISC). 

Objetivos: 
Fornecer ao aluno conhecimentos sobre a arquitetura de um computador.  
Analisar as principais características das arquiteturas de computadores e 
microprocessadores.  
Desenvolver atividades que exercitem sua abstração.  
Compreender de forma abrangente os conceitos de computação, tanto do ponto de vista 
de hardware como de software. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 

computacionais; 

II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 

problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 

III - empregar linguagens de programação e raciocínio lógico no desenvolvimento de 

sistemas computacionais; 

VII - aplicar conhecimentos de gerenciamento de projetos; 
XIII - conhecer os conceitos básicos de arquitetura de computadores; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
O Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas prepara o aluno para especificar, 
adquirir e orientar na manutenção de equipamentos de hardware necessários para prover 
o suporte que abriga os Sistemas de Informações de uma organização. 

Bibliografia Básica: 
DELGADO, José; RIBEIRO, Carlos. Arquitetura de computadores. 5ª Ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017.  
HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A.. Arquitetura de computadores: uma 
abordagem quantitativa. Tradução da 6ª edição. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2019.  
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PATTERSON, D. A.; HENESSY, J. L.. Organização e projeto de computadores. 3 Ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de eletrônica digital. 
42. ed.  São Paulo : Erica, 2019. 
MONTEIRO, Mario A.. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2007.  
PAIXÃO, Renato Rodrigues. Arquitetura de Computadores – PCs. 1ª Ed. São Paulo: 
Érica, 2014. 
PAIXÃO, Renato Rodrigues. Manutenção de computadores : guia prático. São Paulo : 
Erica, 2010.  
WEBER, R. F.. Fundamentos de arquitetura de computadores. 1 Ed. Porto Alegre: 
Sagra-Luzzato, 2004. 

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Relações Étnicas e raciais: diálogos com a cultura 
afro-brasileira e indígena 

40 2 - 

Ementa:  

A construção histórica da ideia de raça. Identidade africana. Desigualdades raciais e 
realização socioeconômica: uma análise das mudanças recentes. Cultura afro-brasileira e 
africana. Cultura indígena.  

Objetivos: 
Fornecer aos discentes instrumentos para análise das relações étnicas e raciais a partir 
de um histórico de como os afrodescendentes foram e são tratados em nosso meio, seja 
pelo viés da discriminação, seja pela ausência de políticas públicas que correspondam às 
suas reais necessidades. Desenvolver atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos 
quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 
objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de 
identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
XV - conhecer a legislação e as normas técnicas pertinentes à área, agindo com ética e 
responsabilidade perante as questões sociais, profissionais, ambientais, legais, políticas, 
humanísticas e tecnológicas. 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Esta disciplina serve como base do conhecimento do aluno enquanto lhe fornece 
elementos críticos para a avaliação dos elementos étnicos e raciais do povo brasileiro. 
Auxiliando-o na crítica em seu ambiente de trabalho e na sociedade em que vive. 

Bibliografia Básica: 
CAGNETI, Sueli de Souza; PAULI, Alcione. Trilhas Literárias Indígenas para a Sala de 
Aula. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015 
LIMA, Marcus Eugênio Oliveira. Psicologia social do preconceito e do racismo. São 
Paulo: Blucher Open Acces, 2020. 
SILVA, Paulo Vinicius Baptista. Racismo em Livros Didáticos: estudo sobre negros e 
brancos em livros de Literatura Portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

BARROSO, Priscila Farfan. Et. Al. Antropologia e Cultura. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
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BARBIERI, Samia Roges Jordy. Os direitos dos povos indígenas. São Paulo: Almedina 
Brasil, 2021.  
COOPER, Frederick. Histórias de África: capitalismo, modernidade e globalização. 
São Paulo: Grupo Almedina, 2016.  
OLIVA, Anderson Ribeiro (org.) et al. Tecendo redes antirracistas: Áfricas, Brasis, 
Portugal. São Paulo: Autêntica, 2019.  
SCHAEFER, Richard T. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2006.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Linguagem e Técnicas de Programação Estruturada 80 4 - 

Ementa:  

Conceitos básicos de programação estruturada. Definição de elementos simples e 
estruturados. Funções. Modularização de programas. Utilização. Exercícios práticos e 
com projeto estruturado. Depuração e documentação de programas utilizando o 
computador. 

Objetivos: 
Adquirir conceitos computacionais no desenvolvimento de programas técnicos científicos. 
Aprender a utilizar códigos numéricos na solução de problemas complexos e a utilizar 
equipamentos e linguagens computacionais. Trabalhar com o pensamento abstrato e 
desenvolver a criatividade e a iniciativa diante da solução de problemas. Ser críticos, 
analítico e responsável. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 

computacionais; 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 

problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 

III - empregar linguagens de programação e raciocínio lógico no desenvolvimento de 
sistemas computacionais; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Uma das principais metas desse conteúdo é permitir que os alunos (programadores) 
tenham uma maior produtividade, permitindo expressar suas intenções mais facilmente, 
fazendo que seja adotado de uma sintaxe de nível mais alto, sendo indispensável para 
sua formação e para os processos de tomada de decisão. Trabalhar com o pensamento 
abstrato e desenvolver a criatividade e a iniciativa diante da solução de problemas. Ser 
críticos, analítico e responsável. 

Bibliografia Básica: 
PINHEIRO, Francisco A. C.. Elementos de Programação em C. Porto Alegre: Bookman, 
2012. 
SANTOS, Marcela Gonçalves dos; SARAIVA, Mauricio de Oliveira; GONÇALVES, Priscila 
de Fátima. Linguagem de Programação. Porto Alegre : SAGAH, 2018. 
SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C. São Paulo: Saraiva, 

2013.  

Bibliografia Complementar: 

CELES, Waldemar; CERQUEIRA, Renato; RANGEL, José Lucas. Introdução a 
Estruturas de Dados com técnicas de programação em C. 2ª Ed. São Paulo: Elsevier 
Editora, 2016. 
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DROZDEK, Adam. Estrutura de dados e algoritmos em C++. 2. ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2018.  
MANZANO, José Augusto N. G. Estudo Dirigido de Linguagem C. 17ª Ed. São Paulo: 
Érica, 2013. 
________. Linguagem C : acompanhada de uma xícara de café. São Paulo : Érica, 
2015. 
MANZANO, José Augusto N. G.; Jayr OLIVEIRA, Figueiredo de. Algoritmos Logica para 
Desenvolvimento de Programação de Computadores.  
28ª Ed. São Paulo: Érica, 2016. 

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Sistemas Operacionais 80 4 - 

Ementa:  

Componentes de um sistema. Objetivos e evolução dos sistemas operacionais. 
Administração dos recursos: memória principal e secundária. Administração dos 
processos: prioridades, interrupções, filas e da CPU. Gerenciamento de memória (real e 
virtual). Gerenciamento de entrada e saída. Comunicação entre processos: semáforos e 
mensagens. Segurança. Deadlock. 

Objetivos: 
Apresentar ao aluno os fundamentos da implementação e operação de sistemas 
operacionais. Discutir formas de gerenciamento dos recursos de hardware e software tais 
como processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Discutir problemas 
inerentes ao compartilhamento de recursos e soluções. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 

problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
VII - aplicar conhecimentos de gerenciamento de projetos; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
O aluno ao estudar este conteúdo será capaz de entender os principais conceitos por trás 

do funcionamento de um sistema operacional, comparar algoritmos de escalonamento de 

processos, entender o conceito de deadlock e as diversas formas de lidar com esse 

problema, comparar algoritmos de substituição de páginas e comparar sistemas 

operacionais de mercado. Dever estar apto a desenvolver soluções de gerência de 

memória e processos, controle de entrada e saída e organização de sistemas de arquivos. 

Bibliografia Básica: 
MACHADO, F.; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais. 5ª Ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017. 
SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. Fundamentos 
de sistemas operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Rio de Janeiro : LTC, 2015.  

TANENBAUM, Andrew S.; Woodhull, Albert S.  TANENBAUM, Andrew 

S. Sistemas Operacionais. Porto Alegre, RS: Bookman, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, William Pereira. Sistemas Operacionais. 1. ed. São Paulo : Érica, 2014 

JUNIOR, Ramiro Sebastião Córdova; LEDUR, Cleverson Lopes; MORAIS, Izabelly Soares 
de. Sistemas operacionais. Porto Alegre : SAGAH, 2018. 
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MACHADO, Francis Berenger. Fundamentos de sistemas operacionais.  Rio de Janeiro: 

LTC, 2011.  
OLIVEIRA, Rômulo S.; CARISSIMI, Alexandre S.; TOSCANI, Simão S. 
Sistemas Operacionais. Ed. 4. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010.  

TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S.. Sistemas operacionais: projetos e 

implementação: o livro do Minix. Porto Alegre : Bookman, 2008.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Filosofia e Ética 40 2 - 

Ementa:  

Conceito de Filosofia e Ética. Filosofia e ciência Estudo das principais correntes filosóficas 
e suas implicações na atuação profissional. A Ética e a moral como doutrina da conduta 
humana. A ética empresarial como fator imperativo no mundo das organizações privadas 
e públicas. Relação: ética e ambiente interno organizacional, bem como o ambiente 
externo nacional e internacional, nas relações entre chefes e subordinados, entre pares e 
entre empresas e seus clientes Ética e valores sociais. Direitos Humanos. Liberdade de 
Expressão e o Direito Humano à Comunicação. 

Objetivos: 
Transmitir e oportunizar aos acadêmicos a valoração, importância e contextualização do 
complexo de normas alicerçadas nos valores como regras de conduta. Abordar a 
legislação que envolve o desenvolvimento de sistemas, incluindo a legislação de 
propriedade intelectual. Estudar e discutir princípios de ética profissional. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
XV - Conhecer a legislação e as normas técnicas pertinentes à área, agindo com ética e 
responsabilidade perante as questões sociais, profissionais, ambientais, legais, políticas, 
humanísticas e tecnológicas. 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Possibilitar o entendimento que a reflexão filosófica é uma atividade humana, 
imprescindível, portanto, em todas as questões vivências do homem no decorrer de sua 
história. E proporcionar ao educando, através de estudos da Ética, uma visão das 
diversas teorias que norteiam o desenvolvimento da Ética profissional. 

Bibliografia Básica: 
PESQUEUX, Yvon. Filosofia e organizações. Tradução Marcela Vieira. São Paulo: 
Cengage Learning, 2008. --(Coleção debates em administração / coordenação Isabella F. 
Gouveia de Vasconcelos, Flávio Carvalho de Vasconcelos, André Ofenhejm 
Mascarenhas) 
REALE, Miguel. Introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo, Saraiva, 2002. 
SANTOS, Ana Paula Maurilia dos [et al.] Legislação e ética profissional. Revisão 
técnica: Marcelo Guimarães Silva. Porto Alegre: SAGAH, 2019. 

Bibliografia Complementar: 

BONJOUR, Laurence; BAKER, Ann. Filosofia: textos fundamentais comentados. 2. ed. 
Porto Alegre: ArtMed, 2010.  
DIONIZIO, Mayara [et al.]. Filosofia contemporânea. Revisão técnica: Cristina de Souza 
Agostini. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
FERREIRA, Anderson et al. Filosofia. São Paulo: Blucher, 2016.  
GUIMARÃES, Bruno; ARAÚJO, Guaracy; PIMENTA, Olímpio. Filosofia como 
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esclarecimento. São Paulo: Autêntica, 2014.  
LEITE, Marcela Barbosa. A questão da dimensão ética em Ser e Tempo. 2. ed. São 
Paulo: Blucher, 2017.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Prática em Gestão e Educação Ambiental 
 

40 2 - 

Ementa:  

Educação ambiental, Biossegurança, Desenvolvimento sustentável, Saúde e meio 
ambiente, Problemas ambientais no Brasil e no mundo, Gestão ambiental: reciclagem e a 
questão dos lixos nas cidades, Risco e controle ambiental: riscos químicos e a saúde do 
trabalhador, Direito e Legislação Ambiental 

Objetivos: 
Fornecer aos discentes bases teóricas que os levem a pensar a problemática ambiental e 
a relação necessária entre sociedade e ambiente. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
XV - conhecer a legislação e as normas técnicas pertinentes à área, agindo com ética e 
responsabilidade perante as questões sociais, profissionais, ambientais, legais, políticas, 
humanísticas e tecnológicas. 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
A formação de um profissional que atenda aos aspectos contemporâneos inerentes as 
economias de mercado alinhado a sustentabilidade, alicerça a importância desta disciplina 
para sua formação e para os processos de tomada de decisão. 

Bibliografia Básica: 
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi (ed.). Educação ambiental 
e sustentabilidade. 2. ed. Barueri: Manole, 2014.  
PINOTTI, Rafael. Educação ambiental para o século XXI. 2. ed. São Paulo: Blucher, 
2016.  
SATO, Michèle; CARVALHO, Isabel. Educação ambiental: pesquisa e desafios. Porto 
Alegre: ArtMed, 2011.  

Bibliografia Complementar: 

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Meio ambiente: guia prático e 
didático. 3. ed. São Paulo: Érica, 2019.  
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2017. 
HADDAD, Paulo Roberto. Meio ambiente, planejamento e desenvolvimento 
sustentável. São Paulo: Saraiva, 2015.  
LUZZI, Daniel. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. Barueri: Manole, 
2012.  
ROSA, André Henrique; FRACETO, Leonardo F.; CARLOS, Viviane Moschini (org.). Meio 
ambiente e sustentabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2012.  
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Período: TERCEIRO 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Engenharia de Software 80 4 - 

Ementa:  

Princípios da Engenharia de Software. A importância do software. Características do 
Software e aplicações. Desenvolvimento de Software: paradigmas, ciclos de vida e 
técnicas. Fases do desenvolvimento: análise, projeto, implementação, testes e 
manutenção. Administração do projeto de engenharia de software. Validação. Técnicas de 
teste de produto. Metodologia de programação. Complexidade de software: recursos, 
confiabilidade, disponibilidade. 

Objetivos: 
Oferecer uma visão geral das atividades técnicas, métodos e ferramentas compreendidas 
no processo de desenvolvimento de software. Habilitar o aluno para a utilização de 
métodos, procedimentos e ferramentas da engenharia de software e utilização dessas 
técnicas na concepção, planejamento, desenvolvimento e implantação de softwares e 
sistemas. Propiciar uma introdução e discussão dos problemas e técnicas de engenharia 
de software. Analisar as áreas de software que indicam a amplitude das aplicações 
potenciais. Permitir o conhecimento de que o processo de desenvolvimento de software 
deve ser sistemático e obedecer a um ciclo de vida específico. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
IV - aplicar os princípios e métodos da engenharia de software voltados à garantia da 
qualidade, tais como usabilidade, robustez e segurança dos sistemas computacionais e 
dos processos envolvidos em sua produção; 
V - conhecer e utilizar adequadamente os princípios de armazenamento e tratamento dos 
dados; 
VI - identificar, analisar e modelar processos de negócio, possibilitando ações 
empreendedoras; 
VII - aplicar conhecimentos de gerenciamento de projetos; 
VIII - definir, implementar e customizar processos de software; 
IX - elicitar, especificar e gerenciar requisitos de software e o projeto de interfaces; 
X - gerenciar configurações do projeto de software; 
XI - elaborar e manter a documentação pertinente ao processo de software; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
A disciplina traz técnicas de planejamento e projeto, desenvolvimento e documentação 
oriundos da Engenharia que agregam qualidade aos sistemas desenvolvidos. 

Bibliografia Básica: 
PRESSMAN, Roger; Maxim, Bruce. Engenharia de Software. Porto Alegre, RS: McGraw-
Hill, 2016.  
SCHACH, Stephen R. Engenharia de Software. Porto Alegre, RS: McGraw-Hill, 2009.  
VETORAZZO, Adriana de Souza. Engenharia de Software. Porto Alegre, RS: Sagah, 
2018.   
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Bibliografia Complementar: 

HIRAMA, Kechi. Engenharia de software: qualidade e produtividade com tecnologia. 
Rio de Janeiro: GEN LTC, 2011.  
MORAIS, Izabelly Soares de; ZANIN, Aline. Engenharia de software. Porto Alegre: 
SAGAH, 2020.  
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software, v. 1: produtos. 4. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2019.  
PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. 

ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.  
REINEHR. Sheila. Engenharia de requisitos. Porto Alegre: SAGAH, 2020.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Análise e Projeto de Sistemas Estruturados 60 3 - 

Ementa:  

Dado e a informação. Conceitos sobre sistemas. Análise de sistemas. Ciclo de vida. 
Sistema e a organização. Metodologia para o desenvolvimento de sistemas através de 
etapas: concepção, estudo de viabilidade, levantamento de informações, definição do 
problema, análise, projeto, construção, implementação, revisão. Análise estruturada de 
sistemas. Análise essencial de sistemas. 

Objetivos: 
O aluno deverá adquirir conhecimentos para aprender a metodologia e técnicas para o 
levantamento de dados, estudo de viabilidade e definição do sistema. Aprender a 
metodologia para o desenvolvimento de sistemas, bem como técnicas de modelagem de 
dados e processos de negócios. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
IX - elicitar, especificar e gerenciar requisitos de software e o projeto de interfaces; 
X - gerenciar configurações do projeto de software; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Esta disciplina serve como base do conhecimento do profissional de tecnologia sendo 
indispensável para sua formação pois capacita o discente desenvolver técnicas de 
modelagem de dados e processos de negócios. 

Bibliografia Básica: 
DENNIS, Alan; WIXOM, Barbara Haley; ROTH, Roberta M.. 
Análise e projeto de sistemas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.  
LEDUR, Cleverson Lopes. Análise e projeto de sistemas. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  
NISE, Norman S.. Engenharia de sistemas de controle. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2017.  

Bibliografia Complementar: 

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software, v. 1: produtos. 4. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2019.  
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software, v. 2: projetos e processos. 4. 
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ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.  
PRESSMAN, Roger; Maxim, Bruce. Engenharia de Software. Porto Alegre, RS: McGraw-
Hill, 2016.  
SCHACH, Stephen R. Engenharia de Software. Porto Alegre, RS: McGraw-Hill, 2009.   
VETORAZZO, Adriana de Souza. Engenharia de Software. Porto Alegre, 
RS: Sagah, 2018.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos 80 4 - 

Ementa:  

Conceito de “objeto”. Características da orientação a objetos: encapsulamento, 
hereditariedade, ligação dinâmica e “framework”. Metodologia de programação orientada a 
objetos. Características de um compilador de uma linguagem orientada a objetos. 
Paradigmas da programação orientada a objetos. A modelagem de dados e a 
programação orientada a objetos. Desenvolvimento, Análise e execução de projetos de 
sistemas orientados a objetos. 

Objetivos: 
Proporcionar aos alunos conhecimentos de técnicas de programação orientada a objetos 
utilizando a linguagem adequada. Estudar os principais conceitos de modelagem, análise 
e programação baseados em objetos, através do desenvolvimento de aplicações. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
VIII - definir, implementar e customizar processos de software; 
IX - elicitar, especificar e gerenciar requisitos de software e o projeto de interfaces; 
X - gerenciar configurações do projeto de software; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Atualmente, a metodologia de todo grande desenvolvimento de software é orientado ou 
baseado em objetos. O conteúdo visto desenvolve as competências e habilidades para a 
criação de sistemas de complexidade média, formado por múltiplos componentes, e 
expressar estas soluções na forma de um sistema de classes em uma linguagem de 
programação. Essas técnicas podem ser aplicadas na visualização, na especificação, na 
construção e na documentação de sistemas. 

Bibliografia Básica: 
FOWLER, Martin. UML essencial: um breve guia para linguagem padrão. 3. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2011.  
LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto 
orientados a objetos e desenvolvimento irativo. Porto Alegre: Bookman, 2011.  

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Gestão de projetos : preditiva, ágil e estratégica. 

6. ed. São Paulo : Atlas, 2022.  

Bibliografia Complementar: 

COHN, Mike. Desenvolvimento de software com Scrum. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
DENNIS, Alan; WIXOM, Barbara Haley; ROTH, Roberta M.. Análise e projeto de sistemas. 
5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.  
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LEDUR, Cleverson Lopes. Análise e projeto de sistemas [recurso eletrônico]. Porto Alegre: 
SAGAH, 2017. 
PRIKLADNICKI, Rafael; WILLI, Renato; MILANI, Fabiano. Métodos ágeis para 
desenvolvimento de software. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
SBROCCO, Jose Henrique Teixeira de Carvalho; MACEDO, Paulo Cesar de. 
Metodologias Ágeis – Engenharia de Software sob Medida. 1ª ed. São Paulo: Erica, 2012.                                         

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Banco de Dados I 80 4 - 

Ementa:  

Introdução a banco de dados (conceitos e objetivos). Modelos. Projeto de banco de 
dados: conceitual, lógico e físico. Modelo conceitual de dados, com entidades, 
relacionamentos e atributos. Modelo de dados relacional. Dependências funcionais e 
normalização. Dicionário de dados. 

Objetivos: 
Proporcionar ao aluno uma visão dos conceitos subjacentes ao sistema gerenciador de 
banco de dados, enfatizando os problemas encontrados na manipulação de dados, bem 
como soluções práticas. Aprender técnicas de modelagem de dados. Desenvolver o 
pensamento crítico, lógico e operacional. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
V - conhecer e utilizar adequadamente os princípios de armazenamento e tratamento dos 
dados; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
A disciplina de Banco de Dados ensina a criar o modelo de banco de dados de forma 
coerente, seguindo padrões de diagramas e técnicas de normalização, fundamentais para 
o desenvolvimento correto de um banco de dados. 

Bibliografia Básica: 
DATE, C. J.. Introdução a sistemas de banco de dados. Rio de Janeiro: GEN LTC, 
2004. 
HEUSER, C. A.. Projeto de banco de dados. 6 Ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.  
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados: projeto e implementação. 4. 
ed. São Paulo: Erica, 2020.  

Bibliografia Complementar: 

ALVES, William Pereira. Banco de dados: teoria e desenvolvimento. 2. ed. São Paulo: 

Erica, 2020.  
BARBOZA, Fabrício Felipe Meleto; FREITAS, Pedro Henrique Chagas. Modelagem e 
desenvolvimento de banco de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  
CARDOSO, Vírginia M.. Sistemas de banco de dados. São Paulo: Saraiva, 2008.  
RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento 
de banco de dados. Porto Alegre: AMGH, 2008.  
SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, 
S.. Sistema de banco de dados. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020.  
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Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Segurança de Sistemas de Dados 60 3 - 

Ementa:  

Conceito de segurança computacional, definição e abrangência. Tipos de crimes de 
computador. Vulnerabilidades. Ameaças e contramedidas. Vírus, vermes e cavalos de 
Tróia. Assinaturas Digitais. Firewalls. Segurança nos serviços TCP/IP. Aplicação de 
Segurança. Plano de contingência. Gerência de risco. Norma ISSO/IEC 17799. 
Criptografia. 

Objetivos: 
Apresentar aos discentes aplicações e técnicas de proteção de informação sigilosa, 
autenticação da origem e destino de documentos eletrônicos: assinatura eletrônica, 
técnicas de identificação de usuários em rede de computador: proteção de cartão 
magnético de identificação ou senha; proteção da integridade de Banco de Dados, 
detecção e controle de presença de vírus eletrônico. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
A disciplina de Segurança de Sistemas e Dados contribui para que o discente aprenda as 
técnicas necessárias para detectar, diagnosticar e proteger informações, de forma 
confiável. 

Bibliografia Básica: 
BARRETO, Jeanine dos Santos; [et al.]. Fundamentos de segurança da informação 
[recurso eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
BASTA, lfred; BASTA, Nadine; BROWN, Mary. Segurança de computadores e teste de 
invasão. São Paulo: Cengage Learning, 2014.  
IMONIANA, Joshua Onome. Auditoria de sistemas de informação. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Atlas, 2016. 

Bibliografia Complementar: 

AGRA, Andressa Dellay; BARBOZA, Fabrício Felipe Meleto. Segurança de sistemas da 
informação [recurso eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
KIM, David. Fundamentos de segurança de sistemas de informação. tradução Daniel 
Vieira ; revisão técnica Jorge Duarte Pires Valério. 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

MORAES, Alexandre Fernandes de. Cibersegurança e a nova geração de 
firewalls. São Paulo : Expressa, 2021.  
TERADA, Routo. Segurança de dados: criptografia em redes de computador. São 
Paulo: Blucher, 2008.                                      
WRIGHTSON,Tyler. Segurança de redes sem fio: guia do Iniciante. Tradução: Aldir 
José Coelho Corrêa da Silva. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Qualidade de Software 60 3 - 
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Ementa:  

Planejamento da validação. Fundamentos de testes, inclusive a criação de planos de teste 
e geração de casos de teste. Técnicas e estratégias de teste. Teste orientado a objetos. 
Técnicas de revisão. Medidas de software e técnicas de estimativas. Garantia da 
qualidade de software. Normas e modelos de qualidade de software para processo e 
produto. Ferramentas de teste. 

Objetivos: 
Proporcionar aos alunos os conhecimentos necessários a realização de efetivos 
programas de testes de sistemas, bem como ao desenvolvimento de sistemas com 
qualidade. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
IV - aplicar os princípios e métodos da engenharia de software voltados à garantia da 
qualidade, tais como usabilidade, robustez e segurança dos sistemas computacionais e 
dos processos envolvidos em sua produção; 
VIII - definir, implementar e customizar processos de software; 
X - gerenciar configurações do projeto de software; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Esta disciplina serve como base do conhecimento do profissional de tecnologia sendo 
indispensável para sua formação pois aprende técnicas para garantir a qualidade no 
desenvolvimento de software. 

Bibliografia Básica: 

GONÇALVES, Priscila de Fátima [et al.]. Testes de software e gerência de 
configuração. Porto Alegre: SAGAH, 2019.  
PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 
9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.  
ZANIN, Aline [et al.]. Qualidade de software. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  

Bibliografia Complementar: 

HIRAMA, Kechi. Engenharia de software: qualidade e produtividade com tecnologia. 
Rio de Janeiro: GEN LTC, 2011.  
MORAIS, Izabelly Soares de; ZANIN, Aline. Engenharia de software. Porto Alegre: 
SAGAH, 2020.  
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software, v. 1: produtos. 4. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2019.  
REINEHR. Sheila. Engenharia de requisitos. Porto Alegre: SAGAH, 2020.  
VETORAZZO, Adriana de Souza. Engenharia de software. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  

 

Período: QUARTO 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Banco de Dados II 80 4 - 

Ementa:  

Linguagens de definição e manipulação de dados. Seleção simples (SELECT), 
ordenações e filtros. Álgebra relacional e SQL. Restrições de integridade e visões. 
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Organização física de banco de dados: técnicas de armazenamento e indexação. 
Transação. Controle de concorrência. Sistema de recuperação. 

Objetivos: 
Proporcionar ao aluno os conceitos e a importância da linguagem SQL, demonstrando e 
praticando sua utilização na consulta e extração de informações de um banco de dados 
através de exercícios práticos. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
III - empregar linguagens de programação e raciocínio lógico no desenvolvimento de 
sistemas computacionais; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
A disciplina ensina o desenvolvimento da sublinguagem de SQL essencial em conjunto 
com as disciplinas de linguagem de programação para se criar um sistema funcional 
interligado ao banco de dados. 

Bibliografia Básica: 
DAMAS, Luís. SQL: Structured Query Language. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.  
HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados [recurso eletrônico]. 6. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 
PICHETTI, Roni Francisco Vida; CORTES, Edinilson da Silva; MACHADO, Vanessa 
Stangherlin. Banco de dados. Porto Alegre : SAGAH, 2021.  

Bibliografia Complementar: 

ALVES, William Pereira. Banco de dados. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014.      
ALVES, William Pereira. Banco de dados: teoria e desenvolvimento. 2. ed. São Paulo: 
Erica, 2021. 
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados: projeto e implementação. 4. 
ed. São Paulo: Erica, 2020.  
RAMARKRISHNAN, Raghu. Sistemas de gerenciamento de banco de dados [recurso 
eletrônico]. Tradução: Célia Taniwake. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 
SETZER, Waldemar S.; SILVA, Flávio Soares Corrêa da. Bancos de dados: aprenda o 
que são, melhore seu conhecimento, construa os seus. São Paulo: Blucher, 2005.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Linguagem e Técnicas de Programação Web 80 4 - 

Ementa:  

Introdução a Linguagem de programação PHP. Ambiente de execução. Tipos de dados: 
escalares, arrays e arrays associativos. Entrada e saída básica. Comandos da linguagem. 
Manuseio de arquivos em PHP. Expressões regulares. Os métodos get e post. CGI’s para 
consulta e inclusão em arquivos sequenciais. Crítica de dados recebidos por um CGI. 
Alternativas para melhorar o desempenho de CGI’s. Uso de Cookies através de CGI. 
Páginas de acesso protegido por senha. Acesso a Banco de Dados. 

Objetivos: 
Capacitar o aluno a desenvolver aplicações que serão executados em ambiente WEB, 
proporcionando a criação de páginas que permitam interação por parte do usuário. 
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Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
III - empregar linguagens de programação e raciocínio lógico no desenvolvimento de 
sistemas computacionais; 
V - conhecer e utilizar adequadamente os princípios de armazenamento e tratamento dos 
dados; 
VIII - definir, implementar e customizar processos de software; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
O estudo da linguagem PHP é de extrema importância para o desenvolvimento de 
aplicações para o ambiente Web, tão utilizado nos dias atuais. 

Bibliografia Básica: 
KALBACH, Jame. Design de navegação web: otimizando a experiência do usuário. 
Porto Alegre: Bookman, 2009.  
MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. Desenvolvimento de 
software ii: introdução ao desenvolvimento web com html, css, javascript e php. 
Porto Alegre: Bookman, 2014.  

OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira. PHP: programe de forma rápida e prática. São 
Paulo: Expressa, 2021.  

Bibliografia Complementar: 

ALVES, William Pereira. Projetos de sistemas Web: conceitos, estruturas, criação de 
banco de dados e ferramentas de desenvolvimento. São Paulo Erica, 2019.  
ALVES, William Pereira. Desenvolvimento e design de sites. 1a ed. São Paulo: Érica, 
2014.             
FURMANKIEWICZ, Edson. Adobe Dreamweaver CS4 [recurso eletrônico]: classroom in 
a book: guia official de treinamento. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
SARAIVA, Maurício de Oliveira. Desenvolvimento de sistemas com PHP [recurso 
eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
TERUEL, Evandro Carlos. HTML5: Guia Prático. São Paulo: Érica, 2014.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Empreendedorismo 80 4 - 

Ementa:  

As PMEs no Brasil: obstáculos ao desenvolvimento, sistema de apoio, dificuldades 
gerenciais e operacionais. Legislação de suporte às PMEs. Sistema de apoio financeiro e 
gerencial. Empreendedorismo e perfil do empreendedor. Inovação e criatividade. 
Oportunidades e viabilidades de negócios. Plano do negócio. Criação, formalização e 
registro de empresas. Franquia, parcerias e terceirização. 

Objetivos: 
Desenvolver o potencial empreendedor do aluno visando sua atuação como empresário e 
/ou executivo.  
Delinear e analisar o perfil do empreendedor e suas habilidades.  
Proporcionar ao aluno técnicas de identificação e aproveitamento de oportunidades.  
Proporcionar uma visão global do processo de criação e aquisição de negócios.  
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Elaborar o Plano de Negócios. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
VI- identificar, analisar e modelar processos de negócio, possibilitando ações 
empreendedoras; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
A cultura empreendedora demanda um comportamento proativo e criativo, onde o 
profissional mostra-se apto a definir os parâmetros do que pretende realizar e os meios 
utilizados para alcançar o resultado desejado, através de prospecção de cenários, de 
metas e objetivos estrategicamente traçados. Para alcançar o sucesso, o indivíduo deve 
aprender e dominar as competências e desenvolver habilidades em cada estágio da 
evolução de seu sistema de atividades, e estes sistemas de atividades varia de acordo 
com as diferentes categorias profissionais. 

Bibliografia Básica: 
CECCONELLO, Antônio Renato. A construção do plano de negócio. São Paulo: 
Saraiva, 2007.  
JUNIOR, Antonio Barbosa Lemes; PISA, Beatriz Jackiu. Administrando micro e 
pequenas empresas : empreendedorismo & gestão. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN Atlas, 
2019.  
LENZI, Fernando César. A nova geração de empreendedores: guia para elaboração 
de um plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2009.  

Bibliografia Complementar: 

DORNELAS, José. Dicas essenciais de empreendedorismo: sugestões práticas para 
quem quer empreender. São Paulo: Fazendo Acontecer, 2020.  
HASHIMOTO, Marcos; BORGES, Cândido. Empreendedorismo: plano de negócios em 
40 lições. 2. ed., rev., atual. São Paulo: Saraiva, 2019.  
HOFFMAN, Reid; CASNOCHA, Bem. Comece por você: adapte-se ao futuro, invista 
em você e transforme a sua carreira. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.  
NETO, Bezamat de Souza. Contribuição e elementos para um metamodelo 
empreendedor brasileiro: o empreendedorismo de necessidade do "virador". 2. 
ed. São Paulo: Blucher, 2017.  
TAJRA, Sanmya Feitosa. Empreendedorismo: conceitos e práticas inovadoras. São 
Paulo: Erica, 2019.                                          

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Linguagem e Técnicas de Programação Visual 60 3 - 

Ementa:  

Introdução ao conceito de linguagens visuais. Conhecer os principais componentes 
visuais. Desenvolvimento de aplicações Visuais. Comandos de controle de fluxo, tipos de 
dados, operadores e operandos. O uso e elaborações de funções e procedimentos. 
Técnicas de alocação de memória em linguagens visuais. Prática de programação 
utilizando tabelas. 

Objetivos: 
Relacionar fundamentação teórica e prática de um ambiente de programação visual.  
Descrever a formulação de programas em linguagem de programação visual. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
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I - analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
III - empregar linguagens de programação e raciocínio lógico no desenvolvimento de 
sistemas computacionais; 
V - conhecer e utilizar adequadamente os princípios de armazenamento e tratamento dos 
dados; 
VIII - definir, implementar e customizar processos de software; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
O conteúdo da disciplina contribuirá para o desenvolvimento das habilidades no tratar no 
desenvolvimento de programas comerciais nos processos relativos ao universo do 
trabalho, procurando contribuir para ampliar o campo de possibilidades de trabalho do 
egresso. 

Bibliografia Básica: 
HALVORSON, Michael. Microsoft Visual Basic 2013: passo a passo [recurso 
eletrônico]. Tradução: João Eduardo Nóbrega Tortello. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
MANZANO, José Augusto Navarro Garcia. Estudo dirigido de 
Microsoft Visual Basic Community 2015. São Paulo: Erica, 2016.  
MANZANO, José Augusto Navarro Garcia. Estudo dirigido de Microsoft Visual C# 
Community 2015. São Paulo: Erica, 2016.  

Bibliografia Complementar: 

DENNIS, Alan. Análise e projeto de sistemas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.  
MANZANO, José Augusto N. G. Programação de computadores C#. São Paulo: Érica, 
2014. 
SHARP, John. Microsoft Visual C# 2013 : passo a passo. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

URMA, Raoul-Gabriel. Desenvolvimento real de software: um guia de projetos 
para fundamentos em java. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.                                         
WINDER, Russel. Desenvolvendo software em Java. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Internet das Coisas 80 4 - 

Ementa:  

O que é Internet das Coisas? Histórico. Conceitos, definições e visões. Estado da arte e 
principais tecnologias envolvidas. Arquiteturas dos sistemas. Cenários e aplicações: área 
industrial, planejamento urbano, cidades inteligentes, sistemas de transporte, sistemas 
logísticos, monitoramento interno e ambiental, sustentabilidade, gerenciamento inteligente, 
área de saúde, automação predial e residencial, sistemas elétricos, segurança, espaços 
inteligentes, agronegócio, etc. Plataformas de desenvolvimento e avaliação das soluções. 
Padrões e governança. Ética, privacidade e segurança. Perspectivas futuras e estratégias 
para a evolução. 

Objetivos: 
Caracterizar a Internet das Coisas (IoT), apresentando o seu histórico de evolução, 
discutindo os seus conceitos básicos, e relacionando as principais tecnologias que a 
viabilizam, arquiteturas de sistemas nela baseados, aplicações em potencial, e 
perspectivas de evolução. 
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Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - Analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
II - Avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
XIII - Conhecer os conceitos básicos de arquitetura de computadores; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Esta disciplina envolve o aprendizado teórico e prático sobre Internet das Coisas. O aluno 
vai lidar com desenvolvimento, análise de logs e configurações de ferramentas, 
dispositivos, processamento de dados, etc. 

Bibliografia Básica: 
MONK, Simon. 30 projetos com Arduino. 2 Ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
MONK, Simon. Projetos com arduino e android: use seu smartphone ou tablet para 
controlar o arduino. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
MORAIS, Izabelly Soares de [et al.]. Introdução a big data e internet das coisas (IOT). 
Porto Alegre: SAGAH, 2018.  

Bibliografia Complementar: 

JUNIOR, Stevan; SERGIO, Luiz. Automação e instrumentação industrial com 
Arduino: teoria e projetos. São Paulo: Érica, 2015. 
MASCHIETTO, Luís Gustavo [et al.].  Arquitetura e infraestrutura de IoT. Porto Alegre: 
SAGAH, 2021. 
MEDEIROS, Adelardo Adelino Dantas de... [et al.]. Robótica Móvel.  1. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017. 
MONK, Simon. Internet das coisas : uma introdução com o Photon. Porto Alegre : 
Bookman, 2018.  
MORAES, Alexandre de; HAYASHI, Victor Takashi. Segurança em IoT: entendendo os 
riscos e ameaças em internet das coisas. Rio de Janeiro : Alta Books, 2021.  

 

Período: QUINTO 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Redes de Computadores 80 4 - 

Ementa:  

Arquitetura de redes de computadores e meios de transmissão. Conceito de redes. 
Arquitetura. Meios de transmissão. Tipos de transmissão. Camadas de redes OSI. 
Equipamentos de redes. Comandos básicos de redes. Administração de redes. 
Arquitetura de um computador: periféricos, placas de comunicação, redes peer to peer, 
redes cliente – servidor. 

Objetivos: 
Transmitir conceitos de redes de computadores, possibilitando aos alunos a compreensão 
do processo de origem, evolução e importância das redes de computadores.  
Compreender, explicar e aplicar os conceitos necessários para construir e usar sistemas 
que possam vir a usufruir dos protocolos e serviços de compartilhamento de dados. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
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problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
VII - aplicar conhecimentos de gerenciamento de projetos; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Ao  disciplina contribui para que  o  aluno  seja  capaz  de  compreender  os  conceitos 
básicos  de Redes de Computadores e utilizar as técnicas e topologias para criação de 
uma rede. 

Bibliografia Básica: 
BARBOSA, Cynthia da Silva [et al.]. Arquitetura TCP/IP I. Porto Alegre: SAGAH, 2020.  
BARRETO, Jeanine dos Santos; ZANIN, Aline; SARAIVA, Maurício de Oliveira. 
Fundamentos de redes de computadores. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  

CORREA, Silvana Carla Soares [et al.]. Cabeamento estruturado. Porto Alegre: 
SAGAH, 2021.  

Bibliografia Complementar: 

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4. 
ed. Porto Alegre: ArtMed, 2010.  
MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de redes de computadores. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2013.  
MARIN, Paulo Sérgio. Cabeamento estruturado. São Paulo: Erica, 2014.  
SCHMITT, Marcelo Augusto Rauh; PERES, André; LOUREIRO, César Augusto Hass. 
Redes de Computadores.  Porto Alegre, RS: Tekne, 2013.  
SOUSA, Lindeberg Barros de. TCP/IP e conectividade em redes: guia prático. 5. 
ed. São Paulo: Erica, 2010.             

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Projetos de Redes 60 3 - 

Ementa:  

Abrangência e escopo de projetos de rede. Tipos de projetos de redes e o conhecimento 
necessário para realizá-los. Ciclo de vida de um projeto de rede; Análise de viabilidade de 
um projeto de rede. Uma metodologia top-down para projeto de rede. Fase 1: Identificação 
dos Requisitos do Cliente. Fase 2: Projeto Lógico da Rede. Fase 3: Projeto Físico da 
Rede. Fase 4: Testes, Otimização e Documentação do Projeto de Rede. Exemplos de 
Projeto de Rede; Execução de um projeto de rede 

Objetivos: 
O objetivo geral da disciplina é compreender as várias necessidades de uma rede de 
computadores. Compreender a grande abrangência de possíveis tipos de projetos de 
rede. Conhecer e utilizar uma metodologia de projeto de redes de computadores. Utilizar 
técnicas e ferramentas, visando desenvolver o projeto de uma rede nova ou atualizar uma 
rede existente. Produzir a documentação de um projeto de rede 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - Analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
XII - Conhecer e utilizar adequadamente recursos de sistemas operacionais e redes de 
computadores. 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Projetar redes de computadores de forma a satisfazer os objetivos de negócio e os 
objetivos técnicos de um cliente. 
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Bibliografia Básica: 
BARBOSA, Cynthia da Silva [et al.]. Arquitetura TCP/IP I. Porto Alegre: SAGAH, 2020.  
FOROUZAN, Behrouz A.. Redes de computadores: uma abordagem top-down. 1. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.   
LUMMERTZ, Ramon dos Santos [et al.]. Cabeamento estruturado. Porto Alegre: 
SAGAH, 2019.  

Bibliografia Complementar: 

MORAES, Alexandre Fernandes de. Administração de redes remotas. São Paulo: Erica, 
2014.  
OLIVEIRA, Diego Bittencourt de; LUMMERTZ, Ramon dos Santos; SOUZA, Douglas 
Campos de. Qualidade e desempenho de redes. Porto Alegre : SAGAH, 2020.  
PAIXÃO, Renato Rodrigues. Arquitetura de computadores: PCs. São Paulo: Erica, 
2014.  
SOUSA, Lindeberg Barros de. Projetos e implementação de redes. 3. ed. São Paulo: 
Erica, 2013. 
SOUZA, Lindeberg Barros de. Administração de redes locais. 2. ed. São Paulo: Erica, 
2020.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Linguagem de Programação para Redes 80 4 - 

Ementa:  

Técnicas de programação para redes; Programação usando sockets. 

Objetivos: 
Programar em ambiente de redes para comunicação de dados. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - Analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
XII - Conhecer e utilizar adequadamente recursos de sistemas operacionais e redes de 
computadores 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Ao final da disciplina o aluno será capaz de: analisar problemas, projetar, implementar e 
validar soluções computacionais para os mesmos, através do uso de metodologias, 
técnicas e ferramentas de programação implementando programas de computador em 
uma linguagem de programação. 

Bibliografia Básica: 
LOUREIRO, César Augusto Hass... [et al.]. Redes de computadores III: níveis de 
enlace e físico. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
MORAES, Alexandre Fernandes de. Administração de redes remotas. São Paulo: Erica, 
2014.  
SILVA. Fernando Rosa da [et al.]. Programação em ambientes de redes de 
computadores. 1. ed. Porto Alegre : Grupo A, 2021.   

Bibliografia Complementar: 

SOUSA, Lindeberg Barros de. Redes de Computadores: guia total. 1. ed. São Paulo: 
Érica, 2009. 
SOUSA, Lindeberg Barros de.  Projetos e implementação de redes. 3. ed. São Paulo : 
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Erica, 2013.  
SOUSA, Lindeberg Barros de.  TCP/IP e conectividade em redes: guia prático. 5. 
ed. São Paulo: Erica, 2010.  
STEVENS, W. Richard; FENNER, Bill; RUDOFF, Andrew M. Programação de Rede 
UNIX.  3 ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2005.  
WRIGHTSON,Tyler. Segurança de redes sem fio: guia do Iniciante. 1. ed. . Porto 
Alegre: Bookman, 2014. 

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Sistemas Distribuídos 80 4 - 

Ementa:  

Conceitos básicos. Histórico. Terminologia. Sistemas centralizados, distribuídos, paralelos 
e de alto desempenho. Comunicação entre processos (IPC): RPC, RMI, DSM e MOM. 
Sincronização em sistemas distribuídos: relógios lógicos e exclusão mútua. Algoritmos 
distribuídos. Sistemas distribuídos tolerantes a falhas. Sistemas operacionais distribuídos. 
Memória compartilhada distribuída. Objetos distribuídos: conceitos, CORBA, DCOM. 

Objetivos: 
Conceituar sistemas distribuídos. 
Caracterizar, analisar e comparar softwares com diferentes graus de distribuição, bem 
como para conhecer os aspectos de projeto pertinentes a esta classe de sistemas. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
III - empregar linguagens de programação e raciocínio lógico no desenvolvimento de 
sistemas computacionais; 
XII - conhecer e utilizar adequadamente recursos de sistemas operacionais e redes de 
computadores; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Propiciar uma visão geral de aspectos teóricos de sistemas distribuídos apresentando 
padrões de projeto de sistemas distribuídos e como utilizá-los no desenvolvimento de 
aplicações e sistemas de middleware. 

Bibliografia Básica: 
ALVES, William Pereira. Sistemas Operacionais. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 
COULOURIS, George [et al.]. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. 5. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2013.  
MONTEIRO, Eduarda Rodrigues... [et al.]. Sistemas distribuídos. Porto Alegre: SAGAH, 
2020. 

Bibliografia Complementar: 

JUNIOR, Ramiro Sebastião Córdova; LEDUR, Cleverson Lopes; MORAIS, Izabelly Soares 
de. Sistemas operacionais. Porto Alegre : SAGAH, 2018. 
MACHADO, Francis Berenger. Fundamentos de sistemas operacionais.  Rio de 
Janeiro: LTC, 2011.  
OLIVEIRA, Rômulo S.; CARISSIMI, Alexandre S.; TOSCANI, Simão S. 
Sistemas Operacionais. Ed. 4. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010.  
SOUSA, Lindeberg Barros de. Redes de Computadores: guia total. 1. ed. São Paulo: 
Érica, 2009. 
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TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S.. Sistemas operacionais: projetos e 
implementação: o livro do Minix. Porto Alegre : Bookman, 2008.  

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis 80 4 - 

Ementa:  

A estrutura geral da plataforma Android. Arquitetura. Aplicações. Bibliotecas. Android 
Runtime. Linux Kernel. Usando Widgets. (TextView, EditText, Button, CheckBox, 
RadioButton, Spinner, ListView, Imageview, Gallery, ProgressBar, DatePicker, 
TimePicker.) Mudando de layouts. Desenvolvimento de aplicativos. A Classe AlertDialog. 
Propriedades e eventos dos componentes trabalhados. Propriedades comuns a todos os 
objetos. 

Objetivos: 
Apresentar uma visão geral no processo de programação e investigar as técnicas e 
ferramentas que podem ser utilizadas para a geração de aplicativos.  
Definir os conceitos fundamentais para a construção de algoritmos orientados a objetos e 
a implementação desses algoritmos. 
Manter com o pensamento abstrato e desenvolver a criatividade e a iniciativa diante da 
solução de problemas. 
Empregar linguagem de programação e raciocínio lógico no desenvolvimento de sistemas 
computacionais. 
Customizar processos de software. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
II - empregar linguagens de programação e raciocínio lógico no desenvolvimento de 
sistemas computacionais; 
III - definir, implementar e customizar processos de software. 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Prepara o discente para o desenvolvimento de aplicativos móveis, tão utilizado nos dias 
atuais, utilizando a plataforma Android. Sendo indispensável para a sua formação. 

Bibliografia Básica: 
DEITEL, Harvey; DEITEL, Paul; DEITEL, Abbey. Android. 2 Ed. Porto Alegre, 
RS: Bookman, 2015.  
DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey; WALD, Alexander. Android 6 para Programadores.  
3 Ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2016.  
OLIVEIRA, Diego Bittencourt de [et al.]. Desenvolvimento para dispositivos móveis. 
Porto Alegre: SAGAH, 2019.  

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. Node.js: 
programe de forma rápida e prática. São Paulo: Expressa, 2021.  
OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. JavaScript 
descomplicado: programação para a Web, IoT e dispositivos móveis. São Paulo: 
Erica, 2020.  
OLIVEIRA, Diego Bittencourt de.... [et al.]. Desenvolvimento para dispositivos móveis: 
volume 1. Porto Alegre: SAGAH, 2019. 
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SIMAS, Victor Luiz [et al.]. Desenvolvimento para dispositivos móveis, v. 2. Porto 
Alegre: SAGAH, 2019.  
ZABOT, Diego. Aplicativos com Bootstrap e Angular: como desenvolver apps 
responsivos. São Paulo: Érica, 2020.                                       

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Linguagem e Técnicas de Programação Orientada a 
Objetos 

60 3 - 

Ementa:  

Linguagem de Programação orientada a objeto: conceito e metodologia. Aplicação dos 
conceitos de classe e objetos, polimorfismo, hierarquia e herança. Características das 
linguagens de programação orientadas a objeto. Programação tradicional versus 
Programação orientada a objetos. 

Objetivos: 
Apresentar os princípios básicos que regem a Orientação a Objetos e levar o aluno a 
discutir as vantagens e desvantagens da Orientação a Objetos e sua implementação 
como metodologia de desenvolvimento de sistemas. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
III - empregar linguagens de programação e raciocínio lógico no desenvolvimento de 
sistemas computacionais; 
V - conhecer e utilizar adequadamente os princípios de armazenamento e tratamento dos 
dados; 
VIII - definir, implementar e customizar processos de software; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Uma das principais metas dessa disciplina é permitir que os alunos (programadores) 
tenham uma maior produtividade, permitindo expressar suas intenções mais facilmente, 
fazendo que seja adotado de uma sintaxe de nível mais alto, sendo indispensável para 
sua formação e para os processos de tomada de decisão. 

Bibliografia Básica: 
HALVORSON, Michael. Microsoft Visual Basic 2013: passo a passo. Tradução: João 
Eduardo Nóbrega Tortello. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
MANZANO, José Augusto Navarro Garcia. Estudo dirigido de 
Microsoft Visual Basic Community 2015. São Paulo: Erica, 2016.  
MANZANO, José Augusto Navarro Garcia. Estudo dirigido de Microsoft Visual C# 
Community 2015. São Paulo: Erica, 2016.  

Bibliografia Complementar: 

LEDUR, Cleverson Lopes. Desenvolvimento de sistemas com C#. Porto Alegre: 
SAGAH, 2018.  
MANZANO, José Augusto N. G. Programação de computadores C#. São Paulo: Érica, 
2014. 
MARTHA, Luiz Fernando. Análise matricial de estruturas com orientação a objetos. 
Rio de Janeiro : GEN LTC, 2018.  
SHARP, John. Microsoft Visual C# 2013 : passo a passo. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
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WINDER, Russel. Desenvolvendo software em Java. Rio de Janeiro: LTC, 2009.                                        

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

Tópicos Emergentes em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas – Disciplina Optativa 

80 4 - 

Ementa:  

Disciplina de ementa flexível, conforme necessidade atual e definida pelo colegiado do 
curso. O programa da disciplina será criado em função da necessidade de 
aprofundamento de conteúdos já existentes no curso, ou de novos conteúdos em função 
de necessidades específicas que contemplam avanços técnico-científicos como 
tendências atuais das áreas relacionadas ao curso.  

Objetivos: 
Avaliar temas atuais da área de Tecnologia da Informação, de interesse à formação de 
profissionais que atuam nesta área.  
Discutir e apresentar temas de inovações e aplicações diferenciadas na área. 

Habilidades e Competências: 
Compete a essa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências: 
I - analisar, projetar, documentar, implementar, testar, implantar e manter sistemas 
computacionais; 
II - avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao 
problema e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; 
III - empregar linguagens de programação e raciocínio lógico no desenvolvimento de 
sistemas computacionais; 
IV - aplicar os princípios e métodos da engenharia de software voltados à garantia da 
qualidade, tais como usabilidade, robustez e segurança dos sistemas computacionais e 
dos processos envolvidos em sua produção; 
V - conhecer e utilizar adequadamente os princípios de armazenamento e tratamento dos 
dados; 
XIII - conhecer os conceitos básicos de arquitetura de computadores; 
IX - elicitar, especificar e gerenciar requisitos de software e o projeto de interfaces; 
X - gerenciar configurações do projeto de software; 
XIV - aplicar princípios básicos de matemática e estatística na solução de problemas; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 
Esta disciplina contribui na busca dos conceitos emergentes no meio computacional, 
tornando o profissional atualizado em sua profissão. 

Bibliografia Básica: 
Será especificada no respectivo semestre. 

Bibliografia Complementar: 

Será especificada no respectivo semestre.                                         

 

Nome da Disciplina CH Total 
CH Semanal 

T P 

LIBRAS – Disciplina Optativa 80 h 4  

Ementa:  
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A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), na perspectiva da educação inclusiva e da 
educação bilíngue, priorizando o desenvolvimento dos alunos e o processo de 
aprendizagem. A LIBRAS a partir dos estudos semióticos e linguísticos, destacando-a como 
a primeira língua da pessoa surda. Distinção dos aspectos estruturais e pragmáticos da 
Língua Portuguesa e da LIBRAS. 

Objetivos: 

Reconhecer a imagem do sujeito surdo e conceitos que permeiam a surdez construída 
pelos discursos do mundo pós-moderno.  
Compreender a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como uma língua natural;  
Explicar como se constitui e como funciona a LIBRAS;  
Reconhecer a estrutura fonológica, morfológica e sintática da LIBRAS, a partir das 
contribuições da Linguística;  
Identificar e reconhecer aspectos de variação linguística da LIBRAS.  
Utilizar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em contextos da saúde - Enfermagem e no 
cotidiano, contribuindo para eficácia no atendimento e a inclusão efetiva do sujeito surdo.  
Reconhecer a importância da utilização da LIBRAS no atendimento ao paciente surdo. 

Habilidades e Competências: 

XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto 
de ponta para o cuidar de enfermagem; 
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade; 
XXIV – planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação 
contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso: 

A disciplina libras contribui para que o aluno desenvolva habilidades básicas de 
comunicação na Língua Brasileira de Sinais e o reconhecimento da pessoa surda como 
integrante de uma comunidade minoritária, usuários de uma língua de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria, oriunda de comunidades de surdos. 

Bibliografia Básica: 

BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e 
práticas pedagógicas. 3. ed. São Paulo: Autêntica, 2007.  
LOPES, Maura Corcini. Surdez & educação. São Paulo: Autêntica, 2007.  

MORAIS, Carlos Eduardo Lima de et al. Libras. 2. ed. Porto Alegre: SER - SAGAH, 
2019 

Bibliografia Complementar: 

CÔRREA, Ygor. Língua brasileira de sinais e tecnologias digitais. Porto Alegre: Penso, 
2019.  
ESTELITA, Mariangela. ELiS: Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. 
Porto Alegre : Penso, 2015. 
PEREIRA, Rachel de Carvalho. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social. 2. ed. 
Rio de Janeiro: ThiemeBrazil, 2017.  
PLINSKI, Rejane Regina Koltz; MORAIS, Carlos Eduardo Lima de; ALENCASTRO, Mariana 
Isidoro de. Libras. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto 
Alegre: ArtMed, 2001.  

 

3.8.2. Atividades Complementares 
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As Atividades Complementares no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

possui um total de carga horária de 100 horas-relógio e estão distribuídas do 1º ao 5º 

período.  

As atividades complementares visam flexibilizar as matrizes curriculares, bem como 

enriquecer os conteúdos programáticos ministrados em sala de aula, em virtude da 

necessidade de acompanhar a dinamicidade contextual que produz, aceleradamente, 

informações novas. Todos os cursos propiciam aos alunos a possibilidade de ampliação do 

seu conhecimento em diferentes óticas, por meio de atividades complementares 

diversificadas, devidamente regulamentadas e com tabelas de pontuação hora/atividade 

específicas por curso. 

No eixo de atividades relativas ao ensino, estão contempladas as pertinentes ao 

comparecimento as apresentações de Trabalho de Conclusão de Curso; estágio não 

obrigatório; atividades extraclasse; assistência ou participação em eventos ligados à 

formação profissional pretendia. 

 No eixo relativo às atividades vinculadas à pesquisa são consideradas: elaboração e 

apresentação de trabalhos em congressos, encontros e simpósios, bem como elaboração 

de artigos. 

 As atividades referentes à extensão envolvem: participação em eventos científicos; 

cursos de extensão e treinamentos, bem como cursos virtuais e cursos instrumentais.  

 Ao término do semestre destinado à apresentação das atividades complementares, 

no prazo estipulado no calendário acadêmico, o discente deve postar o seu portfólio de 

atividades complementares no sistema acadêmico do UNIFACIG. 

 

Anexo V – Regulamento de Atividades Complementares 
 
3.9. Periódicos  

 

3.9.1. Periódicos online 

 

1-Revista programar  

https://www.revista-programar.info/edicoes/   

2-Revista Meio Byte  

https://meiobyte.com/mb/     

3-Revista de informática teórica e aplicada - RITA   

http://seer.ufrgs.br/index.php/rita/index   

4-IP – Informática pública  

http://www.ip.pbh.gov.br/edicoes.html   
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5-Revista GDH  

http://www.hardware.com.br/revista/     

6-Revista Eletrônica de Sistemas de Informação – RESI 

http://www.spell.org.br/periodicos/ver/59/revista-eletronica-de-sistemas-de-informacao   

7-Japan society for software science and tecnology  

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jssst     

8-Revista Brasil businessreview  

https://hbrbr.uol.com.br/     

9-Adnews  

http://adnews.com.br/   

10-[JBCS] – Journal  of the Brazilian Computer Society  

http://www.springer.com/computer/journal/13173   

11-Revista SBC Horizontes  

http://horizontes.sbc.org.br/old/doku.php   

12-Revista segurança digital  

http://www.esli-nux.com/2012/02/revista-seguranca-digital-download-das.  

13-[RBIE] – Revista Brasileira de Informática na Educação  

html://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie   

14- Controle & automação  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-1759&lng=pt&nrm=iso    

15-Revista Científica Eletrônica de Sistemas de Informação 

http://faef.revista.inf.br/site/c/sistema-de-informacao.html    

16- Revista brasileira de computação aplicada  

http://seer.upf.br/index.php/rbca   

17-A Rede  

http://www.arede.inf.br/category/artigos/     

18-Revista PC e CIA    

http://analistati.com/revista-pc-e-cia-baixe-a-sua/   

19- ISys - Revista Brasileira de Sistemas de Informação  

http://www.seer.unirio.br/index.php/isys   

20-Cadernos de informática  

http://seer.ufrgs.br/cadernosdeinformatica    

21- Revista de Sistemas de Informação da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora 

http://www.fsma.edu.br/si/sistemas.html   
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 

  Alinhados com o DNA UNIFACIG, os procedimentos de acompanhamento da 

aprendizagem e de avaliação são considerados como um termômetro dentro do processo de 

ensino-aprendizagem. Dando, dessa forma, sinais em qual patamar se encontram as metas 

desejadas em relação às competências e habilidades que se pretendem alcançar. Assim, 

como no DNA as hélices e as bases se intercambiam também os procedimentos de 

acompanhamento e de avaliação da aprendizagem se alinham com a proposta de um 

ensino ativo. 

  Na percepção de Mattede (2014, p. 237) “a avaliação é indispensável na educação 

porque produz um resultado entre o que se ensina e o que se aprende, e ninguém fica 

indiferente a essa ação”. Nesse cenário, acredita-se que o processo de avaliação deve se 

voltar para um momento de reflexão do processo ensino-aprendizagem e, para tanto, o 

UNIFACIG utiliza-se deste processo também como forma de viabilizar procedimentos de 

melhoria da apreensão dos diversos conteúdos ministrados.  

Em consonância com o Regimento Interno do UNIFACIG, o rendimento escolar do 

aluno, em cada disciplina, é verificado pela sua eficiência nos estudos em cada semestre. O 

aproveitamento escolar será avaliado por meio do acompanhamento contínuo do aluno, 

competindo ao professor elaborar os exercícios escolares sob a forma de provas, 

seminários, testes e determinar trabalhos, bem como julgar-lhes os resultados. Os pontos 

cabíveis em cada atividade serão graduados de 0 (zero) a 100 (cem), considerando-se 

como resultado final da disciplina a soma resultante dos pontos obtidos. Será considerado 

aprovado o aluno que, na respectiva disciplina, obtiver a soma de pontos igual ou superior a 

60 (sessenta). Outra avaliação da disciplina (exame final) será facultada ao aluno que 

obtiver no conjunto das avaliações de uma mesma disciplina, ao longo do período letivo, 

resultado igual ou superior a 50 pontos e inferior a 60 pontos, considerando-se, como 

resultado final, se aprovado, 60 pontos.  

Nessa perspectiva, criou-se o USE – UNIFACIG Structured Examination – cujo 

objetivo é estruturar exames que estejam indissociáveis da missão e da práxis pedagógica 

da Instituição, qual seja, praticar um ensino ativo e que seja significativo para os discentes. 

Desse modo, de uma forma geral, as etapas de acompanhamento e de avaliação se 

caracterizam por buscar mensurar a capacidade de síntese e de interpretação, analisando-

se a capacidade do aluno de não apenas memorizar, mas sim, a capacidade do mesmo se 

expressar de forma crítica e criativa frente a situações semelhantes ao cotidiano de um 

profissional da área.  
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Figura 29: Logo USE UNIFACIG 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

 

Para tanto, as avaliações da aprendizagem deverão medir conteúdos e competências 

propostos e elaborados pelos docentes na preparação de suas atividades de ensino-

aprendizagem e não apenas o que será trabalhado na sala de aula. Os procedimentos de 

acompanhamento e de avaliação, tanto formativas quanto somativas, estão desenhados da 

seguinte forma: 

 

No Ensino a Distância: 

 

a) Avaliação Presencial:  

O docente da disciplina, com aprovação da coordenação do curso, deverá elaborar 

diferentes questões (objetivas e discursivas) que envolvam o conteúdo das Unidade 

Curricular estudado até o momento em que a mesma será realizada conforme calendário 

acadêmico. A Avaliação Presencial será aplicada no Polo de Apoio Presencial escolhido 

pelo aluno.  

 

b) Atividades Online: 

As atividades online serão elaboradas pelo docente e aprovadas pela coordenação 

de curso. Elas serão disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

acompanhadas por um cronograma para sua realização. O docente poderá considerar os 

diversos recursos disponíveis no AVA no momento da elaboração da atividade, podendo 

utilizar recursos como o fórum de discussão, questionário, dentre outros formatos 

disponíveis para realização de atividades. As atividades on-line têm caráter formativo. Essa 

nota, com a nota da Avaliação Presencial, comporá a nota final do aluno da disciplina, 

conforme critérios estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso.  
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Critério de aprovação: Será aprovado o aluno que obtiver aproveitamento (notas das 

provas + notas das atividades), no semestre, igual ou superior a 60 (sessenta). Caso o aluno 

não atinja a nota 60,0 (sessenta), no semestre, poderá se submeter a prova substitutiva. 

Caso o aluno não atinja a nota 60 (sessenta) com a prova substitutiva ao final do semestre, 

todavia consiga atingir nota maior ou equivalente a 50 pontos poderá se submeter exame 

final conforme segue: 

 

Prova substitutiva: Ao aluno que deixar de comparecer a prova, é permitida a realização 

de uma prova substitutiva de cada disciplina, por semestre, que ocorrerá ao final de cada 

semestre letivo.  

 

Exame final: O aproveitamento do exame final será expresso em nota com grau numérico 

variando de zero a cem, no entanto, a nota máxima que o aluno obterá é 60 pontos. O aluno 

deverá ter nota de aproveitamento, no semestre, entre 50 e 59,9. A nota mínima para 

aprovação no exame será a média 60. 

 

b) Quanto à Avaliação das Atividades Complementares 
 

As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam ao 

aluno a aquisição de habilidades e competências, seja no ambiente acadêmico ou fora dele, 

consubstanciada pela prática de estudos e atividades independentes, opcionais e 

interdisciplinares, que tenham relação pertinente com atividades acadêmicas, especialmente 

aquelas que dizem respeito às relações de trabalho e melhoria da sociedade. 

A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras 

estabelecidas na Política de Atividades Complementares do UNIFACIG, conforme 

regulamentação constante do Regulamento de Atividades Complementares. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais propõem que os cursos de graduação devem 

incentivar novos modelos de ensino e aprendizagem valorizando principalmente a formação 

geral do discente e o desenvolvimento das habilidades e competências essenciais a sua 

formação, devendo se pautar, na sua oferta: 

I. Pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da Instituição; 

II. Pelo tratamento de temas; 

III. Pela interdisciplinaridade; 

IV. Pela contribuição para a formação humanística do discente. 
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 De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido 

para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista na 

respectiva matriz curricular do curso, respeitados os limites máximos de carga horária 

estabelecida para cada uma das diversas modalidades. Serão consideradas atividades 

complementares, aquelas que contribuam para a formação técnica e humanística do 

discente, notadamente: 

I. Monitoria; 

II. Iniciação científica; 

III. Participação em grupos de estudo, projetos de pesquisa coordenados por 

professores; 

IV. Participação em congressos, conferências, simpósios, seminários e atividades 

similares, na área do curso ou em área afim; 

V. Publicação de artigos; 

VI. Cursos de extensão ou atualização, na área do curso ou em área afim; 

VII. Participação em órgãos de representação estudantil; 

VIII. Cursos regulares de língua estrangeira; 

IX. Cursos aprovados pela coordenação das atividades complementares. 

 

O aluno é avaliado ao final em Apto e Inapto. 
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5. CORDENAÇÃO DE CURSO, NDE, CORPO DOCENTE E TUTORIAL  
 

5.1. Coordenador do Curso 

 

Nome: Luciana Rocha Cardoso 

e-mail do coordenador: adsistemas.ead@unifacig.edu.br 

Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/4768818191466551 

Regime de trabalho: Tempo Integral. 

O coordenador do curso possui regime de trabalho em tempo integral, tempo este 

reservado para atendimento de demandas dos docentes, discentes e demais áreas 

acadêmicas da IES. Além da gestão do curso e relacionamento com os membros das áreas 

acadêmicas, a Coordenação do Curso tem representatividade nos colegiados superiores 

(CONSEP – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), seja por designação da Reitoria, 

seja por indicação de seus pares. Os indicadores de avaliação de desempenho da 

Coordenação (via CPA), o Plano de Gestão/Ação da Coordenação e o planejamento da 

administração do corpo docente pela Coordenação, estão em acordo com o Regimento da 

Instituição e com o Projeto Pedagógico do Curso, favorecendo a integração e a melhoria 

continua dos processos de gestão, estando disponíveis para acesso no ato da visita. Vale 

dizer que para a gestão das potencialidades do corpo docente, o coordenador utiliza 

informações atualizadas periodicamente em planilhas de acompanhamento alimentadas 

pela Secretaria Geral. A gestão do curso é subsidiada pelo Plano de Gestão/Ação dos 

Coordenadores, documentado e compartilhado, favorecendo a integração das atividades e, 

pautado nos indicadores de desempenho das diferentes avaliações, externa e internas, 

buscando imprimir um processo de melhoria constante, utilizando como ferramenta para tal, 

o Ciclo PDCA e o Balanced Scorecard para a avaliação do desempenho dos 

coordenadores. 

 

Perfil do (a) coordenador (a) do curso (formação acadêmica, titulação, tempo de 

exercício na IES e na função de coordenador do curso): 

 

Formação Acadêmica:  

Mestre em Ciência da Computação (Conceito CAPES 3) pela Universidade Federal de 

Viçosa, UFV, Brasil. Título: Algoritmo de posicionamento polinomial para FPGA baseado em 

travessia de grafos. Ano de Obtenção: 2014. Viçosa – MG. 

http://lattes.cnpq.br/4768818191466551
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Especialização em Redes de Computadores e E-commerce pelo Instituto Ensinar Brasil, 

FIC, Brasil.  Título: QoS na Internet Utilizando Diffserv e Inteserv Análise Comparativa.  Ano 

de Obtenção: 2006. Caratinga – MG. 

Bacharel em Ciência da Computação pelo Instituto Ensinar Brasil, FIC, Brasil. Ano de 

Obtenção: 2002. Caratinga – MG 

Técnico em Informática. Colégio Caratinga. Ano de Obtenção: 1998. Caratinga – MG 

 

Experiência Acadêmica no Ensino Superior (19 anos) 

Ago/2009 até a presente data – Centro Universitário UNIFACIG – Manhuaçu. Brasil 

Fev/2007 a Dez/2009 - Faculdade de Direito e Ciências Sociais do Leste de Minas, 

FADILESTE, Brasil. Reduto - MG 

Fev/2005 a Dez/2006 - Centro Universitário de Caratinga, UNEC, Brasil. Caratinga – MG 

Fev/2003 a Dez/2005 - Instituto Ensinar Brasil, FIC, Brasil. Caratinga – MG 

 

Gestão em Instituição de Ensino Superior (5,5 anos) 

De Set/2016 até a presente data - Centro Universitário UNIFACIG – Manhuaçu. Brasil 

 

5.2. Núcleo Docente Estruturante - NDE 
  

O Núcleo Docente Estruturante constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica 

do Curso com atribuições consultivas, propositivas e avaliativas sobre matéria de natureza 

acadêmica, responsável pela criação, implementação e consolidação do PPC, nos termos 

da resolução CONAES Nº 1, de 17 de junho de 2010. 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso é constituído por 5 (cinco) docentes, 

sendo seu coordenador membro integrante do NDE. O papel do NDE é atuar no 

acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC. Todas as oportunidades de 

melhoria e necessidade de atualização do perfil profissional, bem como das competências 

inerentes à sua formação, são formalizadas como produto das reuniões de NDE e seguem 

para a deliberação do Colegiado do Curso, respeitando trâmite previsto no Regimento 

Acadêmico institucional. É papel do NDE acompanhar o cumprimento da legislação no que 

compete à atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN’s dos cursos, bem como 

os editais do Exame Nacional de Cursos - ENADE, além das tendências e mudanças do 

mundo do trabalho, propondo atualizações e adequações do mapa de competências e do 

Projeto Pedagógico de Curso, sempre que necessário. 

 As atas provenientes dessas reuniões encontram-se disponíveis para a consulta em 

sua respectiva pasta. 
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 A tabela contendo os docentes que formam o Núcleo Docente Estruturante com sua 

titulação, regime de trabalho e tempo de NDE estão no Anexo VII. 

 

5.3. Colegiado de Curso 

 

A natureza da gestão do colegiado é acadêmico-administrativa, cabendo ao 

Colegiado, conforme definido no Regimento, a condução do curso, o que envolve o 

planejamento, o acompanhamento da execução e a avaliação das atividades previstas no 

Projeto Pedagógico. 

As reuniões são realizadas 03 (três) vezes por semestre letivo, conforme datas 

definidas no Calendário de Gestão de Curso, havendo a possibilidade de reuniões 

extraordinárias quando necessário. Tendo suas decisões devidamente registradas em atas. 

A dinâmica do Colegiado promove a coparticipação de professores e alunos no 

desenvolvimento do curso, considerando sugestões do NDE e resultados da autoavaliação 

do curso e deste projeto, legitimando as decisões didático-pedagógicas e administrativas, 

com vistas ao aperfeiçoamento curricular e auxiliando na formação do perfil do egresso 

proposto no curso. 

 

5.4.  Equipe multidisciplinar 

 

A Equipe multidisciplinar é constituída por profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento apta a conceber, produzir e disseminar tecnologias, metodologias e recursos 

educacionais para a educação a distância e possui Plano de Ação Documentado e Processo 

de Trabalho formalizado. 

Composição e função: 

Coordenador de EaD:   

I. Coordenar, supervisionar e acompanhar os indicadores, capacitações e 

desenvolvimento de novos produtos da EaD; 

II. Alinhar as ações da Coordenação com as demais coordenadorias do UNIFACIG, 

CPA, Reitoria, Pró-Reitorias e polos de EaD. 

Pró-reitoria de Ensino e Aprendizagem: Coordenar o processo de ensino–aprendizagem, 

mantendo a sintonia de todos os cursos com as orientações macro do UNIFACIG 

Pró-reitora de Operações Acadêmicas:  Planejar as operações acadêmicas necessárias 

ao adequado funcionamento dos cursos, supervisionando as ações relativas ao Registro 

Acadêmico e Regulação, estruturando e atualizando os documentos relativos à gestão 

institucional.  
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Coordenador(es) dos Cursos:  

I. Coordenar o processo de ensino e aprendizagem relativo ao seu curso conforme 

a proposta pedagógica definida no PPC, mantendo-a atualizada frente à 

legislação e às novas demandas do mercado; 

II. Orientar e supervisionar a aplicação dos planos de ensino-aprendizagem;   

III. Coordenar, orientar e supervisionar a atuação de tutores em seu curso; 

IV. Orientar e supervisionar outras atividades (Extensão, Atividades 

Complementares, etc) previstas no PPC; 

V. Coordenar, junto com o NDE do curso, os processos de avaliação da 

aprendizagem e analisar seus resultados;   

VI. Propor estratégias e atividades de revisão, observado o processo de ensino 

aprendizagem e os resultados dos estudantes nas avaliações; 

VII. Estruturar os grupos de estudo e de IC relacionados ao seu curso. 

Supervisora Pedagógica do EaD: Supervisionar e orientar o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas dos cursos de graduação à distância. 

Coordenadora de Inovação em Ensino e Aprendizagem: Capacitar professores para 

inovação curricular e avaliações. 

Professor do curso de graduação à distância e Coordenador do curso de Pós-

graduação: Assegurar a elaboração, atualização e implementação dos projetos 

pedagógicos dos cursos.  

Assessoria Pedagógica: Propiciar aos alunos com dificuldade de aprendizagem com apoio 

psicopedagógico, com o objetivo de maximizar o desempenho intelectual dos alunos, 

auxiliando-os no desenvolvimento e aprendizagem de metodologias adequadas para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

 
Processos da EaD na operacionalização do Curso: 

1) Atividade: Produção de material didático: 

1.1) Pessoal envolvido: Conteudistas da SAGAH; Professores do UNIFACIG (adequação do 

material da Sagah em parceria com a Coordenação de Curso e NDE. 

1.2) Descrição da Atividade: Estruturação dos Planos de Ensino-Aprendizagem conforme 

modelo do UNIFACIG, envolvendo todo o processo desde a estruturação do material 

didático, fundamentação teórica, preparação de videoaulas, adequação ao modelo 

instrucional de EaD até as ferramentas de avaliação de aprendizagem. 

1.3) Cronograma: Cada Disciplina deverá estar completamente pronta no semestre anterior 

à oferta e passará por revisão/atualização, pelo menos 60 dias antes da sua 

operacionalização. 
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2) Atividade: Aplicação de Planos de Ensino-Aprendizagem e mediação pedagógica: 

2.1) Pessoal envolvido:  Professores do UNIFACIG e Tutores 

2.2) Descrição da Atividade: Aulas e atividades mediadas por professor e tutor conforme o 

cronograma operacional; Utilização de plataforma virtual no processo de ensino-

aprendizagem. 

2.3) Cronograma: Conforme detalhamento específico do componente curricular no Plano de 

Curso. 

 
3) Atividade: Avaliação do processo de aplicação dos Planos de Ensino-

Aprendizagem, das atividades de mediação e dos resultados de aprendizagem: 

3.1) Pessoal envolvido: - Professores e tutores da disciplina; Coordenação de Curso e NDE; 

Pró-reitora de Ensino e Aprendizagem; Pró-reitora de Operações Acadêmicas; Supervisora 

Pedagógica, Assessora Psicopedagoga, Coordenadora de Inovação, Ensino e 

Aprendizagem. 

3.2) Descrição da Atividade: Processo de Ensino-aprendizagem avaliado com consulta aos 

estudantes; Resultado da avaliação de aprendizagem, analisando estratégias de 

recuperação definidas (quando necessário). 

3.3) Cronograma: Ao longo do semestre. 

 

5.5. Corpo Docente e Tutores 

 

De acordo com o Plano de Carreira Docente/Tutor ao compor o seu corpo docente o 

UNIFACIG preocupa-se em atender, satisfatoriamente, às exigências ministeriais. Nesse 

contexto, o corpo docente/tutores reflete a preocupação em estar em consonância com a 

missão da instituição, ou seja, para um ensino de qualidade, necessariamente deve-se ter 

um corpo docente/tutores qualificado e que caminhe coerentemente, com os objetivos 

estabelecidos pela IES. 

O corpo docente/tutores do UNIFACIG, conforme seu Regimento Interno e Plano de 

Carreira Docente (já homologado pelo Ministério do Trabalho) é constituído de: 

I. Professores Titulares; 

II. Professores Adjuntos; 

III. Professores Assistentes; 

IV. Professores Auxiliares. 

 

Entende-se como Professor Titular, Professores Adjuntos, Professores Assistentes e 

Professores Auxiliares, os responsáveis por determinada disciplina. A título eventual e por 
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tempo determinado, o UNIFACIG pode dispor do concurso de professores-visitantes e de 

professores-colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta temporária de docentes 

integrantes da carreira. A IES aplica ao seu Corpo Docente/Tutorial, de acordo com a 

Entidade Mantenedora, sistema de progressão e acesso, mediante Plano de Carreira em 

que pode haver desdobramento de categorias e estabelecimento de novos direitos e 

deveres, de acordo com o respectivo nível de carreira. 

Os professores/tutores são contratados pela Entidade Mantenedora, mediante 

processo seletivo, a não ser, excepcionalmente, em caráter temporário e nos casos de 

emergência observados os recursos orçamentários e as seguintes condições:  

I. além da idoneidade moral do candidato, serão considerados, de acordo com a 

categoria, títulos acadêmicos, habilidades didáticas e experiência profissional, 

relacionados com a disciplina a ser ministrada;  

II. constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação, correspondente 

a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, disciplina idêntica ou afim 

à disciplina a ser lecionada;  

III. assumindo, efetivamente, as aulas, o professor indicado inicialmente e aceito, 

quando da autorização para funcionamento do curso, ficará dispensado do processo 

seletivo, embora fique sujeito às demais normas e exigências do Plano de Carreira 

Docente;  

IV. o professor/tutor poderá ser avaliado pelos seus alunos, por instâncias superiores, 

hierarquicamente e mediante autoavaliação, devendo estar sujeito às determinações, 

contidas no Plano de Avaliação Institucional e em regulamentações aprovadas. 

 

 A planilha descritiva com o corpo docente, que forma também o colegiado conforme 

Regimento Interno da Instituição, com seu endereço de currículo lates, titulação e formação 

acadêmica, experiência profissional e regime de trabalho está no anexo V. No anexo VI é 

evidenciado o tempo médio de permanência do corpo docente do curso. Encontra-se no 

anexo VII a planilha com a produção científica dos professores que compõem o colegiado 

nos últimos 3 (Três) anos. 

 As planilhas como anexo VII, IX e X apresentam respectivamente os dados dos 

tutores a saber: tempo médio de atividade como tutor; corpo de tutores e publicação nos três 

últimos anos. 
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5.6. Política de Contratação 
 

A contratação de docentes/tutores para o UNIFACIG é feita observando-se os 

seguintes aspectos: 

I. Formação Acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do curso; 

II. Experiência Profissional compatível que, aliada à formação acadêmica, possa 

contribuir para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC, nas 

DCN’s e no Projeto Pedagógico Institucional. 

 

Em princípio, todos os cursos de graduação colocam o Mestrado como titulação 

mínima exigida para o ingresso do docente. A dificuldade, em algumas áreas, de pessoal 

titulado ou a necessidade, para alguns cursos, de professores com experiência profissional 

sólida no mercado, permitem, excepcionalmente, a alteração desse critério.  

A experiência no magistério superior não é critério eliminatório ainda que seja 

valorizada com pontuação para o ingresso e para a progressão na carreira docente. 

A atribuição de disciplinas na graduação obedece aos critérios de adesão e 

verticalização na área de conhecimento e a IES define um máximo de três conteúdos 

distintos por professor, por curso. Com esta política a IES busca garantir as condições de 

verticalização acadêmica. 

 Na avaliação para contratação procura-se observar a possibilidade de atuação dos 

docentes nas seguintes atividades acadêmicas, que envolvem, no seu conjunto, a 

orientação aos alunos na obtenção das habilidades e competências previstas nas DCN’s de 

cada curso: 

I. Preleção e aula expositiva; 

II. Participação em metodologias ativas de aprendizagem 

III. Orientação de TCC; 

IV. Orientação de Atividades de Extensão; 

V. Orientação em Projetos Integradores; 

VI. Orientação nas Atividades de Prática Simulada e Prática Real (quando couber); 

VII. Orientação de Atividades de Pesquisa/ Iniciação Científica; e, 

VIII. Participação nas Atividades Complementares. 
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5.6.1. Estratégia de Seleção: Processo Seletivo Externo 

 

Realizado para captação e identificação de docentes/tutores necessários à 

Instituição. A publicação do edital de recrutamento externo é feita por meio da internet. O 

processo seletivo externo consta das seguintes etapas:  

I. Análise do curriculum Lattes; 

II. Prova Didática; e 

III. Entrevista. 

 

Análise do curriculum Lattes: A avaliação do currículo é feita de acordo com os critérios 

abaixo, em que são considerados os seguintes elementos: 

I. Titulação acadêmica  

II. Cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização  

III. Docência (últimos 5 anos)  

IV. Experiência profissional (últimos 5 anos)  

V. Atividades em programas acadêmico-administrativos  

VI. Produção Técnico-Científica  

 

Prova Didática: A prova didática consiste em aula para a Comissão Examinadora, de no 

máximo 20 minutos, sobre um dos temas da “ementa do curso” previamente indicado. 

 

Entrevista: A entrevista é feita após a prova didática, onde se considerado no candidato: 

coerência, argumentação, interdisciplinaridade e referencial teórico. 

 

5.6.2. Forma de Contratação de Professores/Tutores 

 

Concluído o processo seletivo, o docente/tutor contratado, integra o quadro de 

pessoal da Instituição, inicialmente, como horista.  O professor/tutor poderá desenvolver 

atividades fora de sala de aula compreendendo gestão, coordenação, pesquisa e/ou 

extensão, em projeto de interesse do UNIFACIG.  

 

5.7. Política de Qualificação 

 

A capacitação do corpo docente/tutores do UNIFACIG é realizada, basicamente, das 

seguintes formas:  
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I. mediante programas de incentivo à capacitação docente em busca de titulação, por 

meio de convênios e liberação por parte do UNIFACIG (chamada via lenta de 

capacitação);  

II. substituição, mediante contratação de professores titulados (chamada via rápida de 

capacitação);  

III. mediante processo contínuo de reciclagem do corpo docente, em cursos de 

atualização de conhecimentos e metodologia, participação em congressos e 

seminários e outras formas.  

 

A primeira forma – via lenta de capacitação – caracteriza-se pelo resultado a ser 

alcançado a longo prazo, principalmente, para o grau de doutor e pelas incertezas da 

continuidade do docente na IES. Para a obtenção do grau de doutor, se o participante já 

possuir o título de Mestre, estima-se um prazo mínimo de 4 a 6 anos. Assim, para cobrir o 

ciclo de Mestrado/Doutorado, pode-se chegar a 10 anos ou mais.  

A chamada “via rápida” de capacitação torna-se mais vantajosa que a anterior, a via 

lenta de capacitação, porém existe o aspecto negativo de que a oferta de professores 

titulados, principalmente, doutores, é relativamente escassa no Brasil. Nessa direção, a 

contratação de docentes “via rápida” costuma provocar alta resistência interna nas IES, 

notadamente naquelas onde o corpo docente qualificado é pequeno ou inexistente.  

Diante desses parâmetros, a preocupação do UNIFACIG é contratar os professores 

utilizando a “via mais rápida”, ou seja, docentes que já possuem titulação. Entretanto, em 

algumas áreas, contamos com professores especialistas, os quais integraram o programa 

de capacitação docente do UNIFACIG, via lenta. Assim sendo, os professores que, no ato 

da admissão, possuam somente a especialização, por dificuldades pessoais ou 

institucionais de participação em programas de mestrado/doutorado, serão incentivados a se 

inscrevem em programas específicos, a fim de capacitá-los, academicamente, para o 

exercício do magistério superior.  

O Centro Universitário estabeleceu como programa de capacitação, os seguintes 

pontos:  

I. Programa de incentivo à titulação: por meio de convênios e liberação do UNIFACIG;  

II. com recursos próprios;  

III. contratação de professores titulados para reposição de professores, por motivos de 

demissão e/ou aposentadoria; e  

IV. processo de reciclagem, em cursos de atualização de conhecimentos e metodologia e 

participação em congressos e seminários.  
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5.7.1. Política de Qualificação Docente/Tutorial nas Atividades do Curso 

 

A política de capacitação docente/tutores do UNIFACIG visa propiciar aos 

professores o domínio do conhecimento científico específico de sua área, além de 

proporcionar-lhes competência pedagógica. 

Para tanto, existe a constante preocupação no sentido da intensificação do programa 

de capacitação docente já existente, com vistas ao melhor desempenho pedagógico dos 

professores. 

Esse programa prevê a realização de encontros e o estabelecimento de formas de 

diálogo com as áreas didáticas, no sentido de tentar superar a antiga dicotomia entre 

formação técnica e formação pedagógica. 

A política de formação pedagógica dos professores/tutores do UNIFACIG abrange 

também as questões dos valores éticos. Entende-se que a competência na docência 

encontra-se indissoluvelmente ligada à definição de valores. Os professores inseridos na 

docência do ensino superior precisam estar preparados para trabalhar o conhecimento 

científico com os estudantes em formação, como também influenciá-los positivamente 

através da cultura, da ética e da cidadania, incentivando o trabalho em equipe nas 

experiências em projetos e atividades extraclasse.  

Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes/tutores com as necessidades 

dos projetos pedagógicos de curso e considerando as diversas origens formativas dos 

docentes/tutores, a instituição, a cada semestre, orienta seus profissionais nos seguintes 

aspectos: 

 

I.  Quanto ao UNIFACIG 

a) Missão, Visão e Valores; 

b) Objetivos institucionais e o contexto regional; e,  

c) Políticas institucionais constantes no PPI e suas aplicações no curso. 

 

II.  Quanto ao Curso: 

a) Objetivos do curso; 

b) Perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do egresso; 

c) Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do curso; 

d) Plano de ensino e plano de aula (Metodologias Ativas de Aprendizagem); 

e) Metodologia de ensino associada aos objetivos de sua disciplina: Como você 

ensina?  
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f) Metodologia de avaliação: como você verifica se o aluno de fato aprendeu? E o 

que é feito a partir dos resultados? 

g) Atuação do NDE e do colegiado. 

 

 Os aspectos da organização pedagógica serão tratados, a princípio, pela Pró-

Reitoria de Ensino e Aprendizagem da instituição. 

 Os aspectos conceituais e profissionais específicos do curso serão tratados pela 

coordenação de curso, pelo NDE e por especialistas reconhecidos no mercado de trabalho. 

O Plano de Carreira encontra-se Homologado pelo Ministério do Trabalho e do 

Emprego, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Minas Gerais 

em despacho publicado no Diário Oficial da União, página 71, de 11/02/2010. 

 

5.8. Atributos Docentes no Desempenho das Atividades de Ensino Aprendizagem 

 

I. apresentar exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de 

aplicação da teoria ministrada em relação ao fazer profissional; 

II. manter-se atualizado com relação à interação conteúdo e prática; 

III. promover compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral; 

IV. analisar as competências previstas no PPC considerando o conteúdo abordado e a 

profissão; 

V. promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos; 

VI. expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma; 

VII. apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes 

curriculares; 

VIII. elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos com 

dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os 

resultados para redefinição de sua prática docente no período. 

 

5.9. Atributos do Tutor no Desempenho das Atividades de Mediação da 

Aprendizagem:  

 

O tutor participa ativamente da prática pedagógica. É um profissional graduado na 

área do curso, capacitado para uso das TICs, medeia o processo pedagógico entre 

estudantes geograficamente distantes e os polos de apoio presencial que eles frequentam.  

Atribuições:  
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a) esclarecer dúvidas pelos fóruns de dúvidas no AVA, por e-mail, telefone e 

pela participação em videoconferências; 

b) promover espaços de construção coletiva de conhecimento;  

c) assistir ou auxiliar o professor nos processos avaliativos de ensino-

aprendizagem. 

d) auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas atividades individuais e em 

grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação ao 

âmbito de sua atividade, bem como ao uso das tecnologias disponíveis;  
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6. INFRAESTRUTURA  
 

6.1 Campus Ilha de Excelência 

 

O prédio sede do UNIFACIG recebeu o nome de “Ilha de Excelência”, constituindo-se 

em um dos mais belo e moderno campi do Estado de Minas Gerais. Foi planejado e 

construído especificamente para instituição de ensino, tendo como direcionamento as mais 

altas perspectivas de qualidade e funcionalidade, além é claro, de estar em perfeita 

consonância com a demanda dos cursos de graduação e pós-graduação que as utiliza.  

 

Figura 31: Campus Ilha de Excelência 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

Contendo sete andares, o prédio possui 30 salas de aulas amplas e 

confortavelmente instaladas em um ambiente próprio para a atividade acadêmica, uma área 

destinada à biblioteca, salas de estudos, sala de audiovisual, laboratórios de informática, 

laboratórios específicos para os cursos, central de cópias, cantina, instalações para o corpo 

docente, coordenadores de curso e horário integral e para o pessoal técnico administrativo. 

O campus possui, ainda, um auditório com capacidade para 250 pessoas. Todo o prédio foi 

projetado tendo como foco o atendimento aos portadores de necessidades especiais e 

respeitando todas as instruções reguladas por lei. O prédio possui uma área total de 

3.870,00 m2 de construção.  
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6.2 Campus Alfa Sul 

     

Em 2012 foi inaugurado o novo campus do UNIFACIG no bairro Alfa Sul com o 

intuito de proporcionar um melhor ambiente para os discentes. O campus recebeu o nome 

“Edifício Aloísio Teixeira Garcia” em homenagem ao mantenedor da instituição. 

A estrutura física é um dos pontos fortes da instituição e constitui-se em um dos mais 

belos e sofisticados campus do Estado de Minas Gerais. Sua construção foi específica para 

a prática do ensino, com salas amplas e arejadas visando uma melhor prática do processo 

ensino/aprendizagem, com um melhor conforto para os discentes, docentes, colaboradores 

e comunidade em geral.  

 

INFRA-ESTRUTURA – Campus Coqueiro Nº ÁREA (m²) 
UTILIZAÇÃO 

M T N 

1 - Salas de aula 
Até 50 alunos 30 1240,5  0 0 50 

De 50 a 100 alunos - - - - - 

2 – Reitoria 1 44,55  1 1 1 

3 - Gabinete(s) de trabalho para coordenadores e/ou 
chefe de departamento do ensino de graduação, e do 
Pró-Reitor de Ensino 

10 40,7  0 10 10 

4 - Gabinetes de trabalho para professores em 
regime de tempo integral 

2 21,2  0 2 2 

5 - Salas de professores - ensino de graduação / Pós 1 21,2  0 0 25 

6 - Auditório(s) e anfiteatro(s) 1 200  250 250 250 

7 - Secretaria(s) 1 26,5  4 4 4 

8 - Tesouraria(s) 2 50  3 3 3 

9 - Sala de reunião dos gestores / professores 1 28,4  0 20 20 

10 – Almoxarifado 1 40,7  0 0 1 

11 – Biblioteca 1 181,1  0 0 50 

12 – Laboratórios 6 48,7  0 0 30 

13 - Outras áreas (Praça de Alimentação, Orientação 
Pedagógica, Central de Cópias, Salas de Estudos 
Individuais ou em Grupo, etc) 

6 429,1  0 0 100 
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Figura 32: Campus Alfa Sul 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

O prédio foi projetado contendo em seu projeto laboratórios e diversas salas de aula 

para atender aos diversos cursos que funcionam no campus. Sua estrutura é composta por 

três andares mais um anexo composto por lanchonete, banheiros, área de convivência, sala 

de xerox e laboratórios além de amplas instalações para o corpo docente/tutor, 

coordenadores de curso e para o pessoal técnico administrativo. Atende às exigências de 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, com elevador, piso tátil e 

banheiros especiais, tendo 2.789,1 m² de construção. 

 

INFRAESTRUTURA – Campus Alfa Sul (Edifício 
Aloísio Teixeira Garcia) 

Nº ÁREA 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

1 - Salas de aula 

Até 50 alunos 14   756,7 m²  0 50  50  

De 50 a 100 alunos -   -  -  -  - 

2 – Coordenação de Curso e/ou Pró-Reitoria  1  18,1 m²  3 3 3  

3 – Sala do CEP  1  18,1 m²  3 3 3  

4 - Gabinetes de trabalho para professores/tutores 
em regime de tempo integral 

 1  36 m² 4  4   4 

5 - Salas de professores - ensino de graduação / Pós 1   36 m²  0 5  15  

6 - Auditório(s) e anfiteatro(s) 1  159,73 m²   138  138 
 13
8 
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7 - Secretaria(s) 1  54,05 m²   1 4  2  

8 - Tesouraria(s) / telefonista (junto com secretaria) -  -   - -  -  

9 – Reitoria 1  12,95 m²   1 1  1  

10 - Sala de reunião dos gestores / professores 1 36 m²   0 15  15  

11 – Almoxarifado/Arquivo  3 26,1 m²  1 1  1  

12 – Protocolo (junto com secretaria) -  -   - -  -  

13 – Laboratórios 2  122,63 m²   0  50 50  

14 – Laboratório de Informática  2 72 m² 0 0 50 

15 - Sala de projeto 2 140,66 m² 0 0 50 

16 - Outras áreas (Praça de Alimentação, Xerox, 
outros) 

1 104,8 m²  0 100  
600
  

 

Em 2016 foi inaugurado o novo prédio que compõe o campus Alfa Sul para atender à 

demanda dos cursos que cresceram e dos novos cursos ofertados pela IES. O edifício 

recebeu o nome “Edifício Michel Hannas”. 

Figura 33: Prédio Michel Hannas 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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O novo prédio é uma construção moderna que apresenta técnicas construtivas que 

proporcionaram uma obra mais limpa e sustentável, como por exemplo, a utilização de 

estrutura metálica e vedação de drywall. Sua construção proporcionou a ampliação do 

campus Alfa Sul para atender maior número de alunos, proporcionando um melhor conforto 

para os discentes, docentes/tutores, colaboradores e comunidade em geral.  

O prédio foi projetado para atender as especificidades dos cursos que já funcionam 

no campus e daqueles que abriram na área da saúde. Com laboratórios de bioquímica, 

anatomia, técnica cirúrgica, microscopia, odontologia, informática, procedimentos, sala de 

desenho, laboratório da tecnologia da construção e maquetes e brinquedoteca, para atender 

aos diversos cursos que funcionam no campus, todos com equipamentos de qualidade. Sua 

estrutura é composta por três andares compreendendo banheiros, salas de aula e 

laboratórios além de amplas instalações para o corpo docente/tutor, coordenadores de curso 

e para o pessoal técnico administrativo. Atende às exigências de acessibilidade aos 

portadores de necessidades especiais, com rampas, piso tátil e banheiros especiais, tendo 

3.330 m² de construção. 

 

INFRAESTRUTURA – Campus Alfa Sul (Edifício 
Michel Hannas) 

Nº ÁREA 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

1 – Salas de aula 

Até 50 alunos 8  363,3 m²  - 50 50 

De 50 a 100 alunos -  -  - - - 

2 – Gabinete(s) de trabalho para coordenadores e/ou 
chefe de departamento do ensino de graduação 

5  46,7 m²  0 5 5 

3 – Salas de professores/tutores – ensino de graduação 
/ Pós 

1  20 m²  0 15 15 

4 – Secretaria de Pós-Graduação/ Pesquisa/ Extensão 
(s) 

 1 27,5 m²  1 1 1 

5 – Almoxarifado 3  15,5 m²  1 1 1 

6 – Controle e manutenção de câmeras 1 6,3 m² 1 1 1 

7 – Biblioteca + Sala de Catalogação 1  349,9 m² 0 50 50 

8 – Brinquedoteca  1 84,3 m² 0 0 50 

9 – Laboratórios 7 642,2 m² 0 50 50 

10 – Informática  1 73 m² 0 28 28 
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11 – Estudos coletivos e individual 1 86,8 m² 0 34 34 

 

c) Clínica Universitária UNIFACIG 

 

O Centro Universitário UNIFACIG proporciona uma grande oportunidade de 

aprendizagem à comunidade acadêmica com a inauguração de sua Clínica Universitária de 

Saúde no Campus Alfa Sul, no mês de dezembro de 2018. Uma infraestrutura inovadora na 

região e projetada com especial atenção ao conforto e à segurança dos seus pacientes.  

 

 
Figura 34: Foto da Clínica Universitária UNIFACIG 

Fonte: Arquivo Institucional 
 

A Estrutura é composta por três andares e 1.800 m2, fruto de uma construção 

sustentável, com aproveitamento da água da chuva e iluminação em LED, sendo toda a sua 

obra acompanhada pelos próprios professores da instituição. As instalações contam com 

consultórios médicos, consultórios para atendimento psicológico, laboratório de habilidades, 

simuladores de práticas, sala para procedimentos de enfermagem, 10 aparelhos de raio-x 

odontológicos e 34 gabinetes odontológicos. Um ambiente inovador para o ensino das 

ciências da saúde. 

Desta forma, o Centro Universitário UNIFACIG espera que a Clínica Universitária 

seja um local para reunião de pessoas de diversas formações, experiências e 
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conhecimentos, unidos no interesse comum da busca do aprendizado, da realização de 

pesquisa e do atendimento ao próximo. 

 

INFRAESTRUTURA – Clínica Universitária 
(Edifício Rayan Pereira Duvanel)  

Nº 
ÁREA 
(m²) 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

1 - Salas de aula 

Até 50 alunos 2 86,6 m2 40 40 40 

De 50 a 100 alunos 2 143,5 m2 60 60 60 

2 – CPA 1 11,3 m2 5 5 5 

3 – Gerência Administrativa da Clínica 1 11 m2 1 1 - 

4 – Recepção  2 7 m2 2 2 - 

5 – Laboratório de Habilidades 1 152,4 m2 100 
10
0 

100 

6 – Escovódromo  1 9 m2 8 8 8 

7 – Consultório Médico  3 39,4 m2 6 6 - 

8 – Consultório de Psicologia  3 25,5 m2 2 2 - 

9 - Sala de procedimentos  1 40 m2 5 5 - 

10- Sala de Esterilização  1 3,65 m2 1 1 - 

11 – Sala de Dispersão de Materiais 1 9,3 m2 1 1 - 

12 – Sala de Material Discente  1 33,3 m2 1 1 - 

13 – Sala de Raio X 2 6,8 m2 2 2 - 

14 – Cabines de Atendimento Odontológico  7 35 m2 14 14 - 

15 – Sala Atendimento Odontológico Integrado  1 352,3 m2 80 80 - 

16 – Centro de Material Esterilizados (CME)  1 7,6 m2 1 1 - 

17- Outras áreas (Depósito de Limpeza, Expurgo, 
banheiros, garagem/estacionamento)  

23 175 m2 20 20 20 

 

 
d) Hospital Vision e Academia UNIFACIG 

 

A saúde é, ao mesmo tempo, uma necessidade fundamental do ser humano e, 

segundo inúmeros estudos, um pré-requisito para o trabalho produtivo, sendo ainda um eixo 

de criação e de difusão da tecnologia, constituindo-se um campo privilegiado para a 
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promoção do desenvolvimento. A relação entre saúde e desenvolvimento é uma via de mão 

dupla: o nível de saúde de uma população depende em grande medida de seu nível 

socioeconômico, e a promoção da saúde contribui para elevar seu nível socioeconômico. 

Alinhado a essa reflexão, o Centro Universitário UNIFACIG construiu o Hospital 

Vision. O Hospital Vision é um centro de tratamento de doenças oftalmológicas destinado a 

atividades de assistência hospitalar, excetuando-se pronto socorro e unidades para 

atendimento à urgência. Oferece uma assistência intermediária entre a internação e o 

atendimento ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, 

diagnósticos e terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na unidade por um 

período máximo de 12 horas, sendo, portanto, realizados em caráter eletivo. Entre os mais 

diversos procedimentos cirúrgicos que serão realizados no Hospital Vision estão as cirurgias 

de: catarata, pterígio, calázio, ectrópio e entrópio, blefaroplastia, epilação com laser argônio, 

além da cirurgia refrativa que representa um grande avanço para nossa região em termos 

de tratamento oftalmológico. Serão realizados também exames e cirurgias mais complexos, 

envolvendo problemas de estrabismo, glaucoma e outras. Além desses procedimentos, os 

mais diversos exames oculares poderão ser realizados no Hospital Vision que conta com 

estrutura especialmente desenvolvida para oferecer além de atendimento qualificado, o 

máximo de conforto, segurança e bem estar. Desta forma, o Hospital Vision se constitui em 

mais um campo de estágio para os discentes dos cursos de Medicina e de Enfermagem.  

 
Figura 35: Hospital Vision, Academia e Espaço para Avaliação  

Fonte: Arquivo Institucional 
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INFRAESTRUTURA – Hospital Vision  Nº 
ÁREA 
(m²) 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

1 – Recepção informatizada, espera e registro 1 52,19 - - - 

2 – Farmácia 2 20,6 / 7,02 2 2 2 

3 – Salas administrativas 3 9,10 5 5 5 

4 – Sala de exames  35,40 - - - 

5 – Sala de Acolhimento 1 10 - - - 

6 – Sanitários exclusivos para pacientes 2 9,50 - - - 

7 – Área de preparo para pacientes 1 8,20 - - - 

8 – Consultórios médicos equipados 3 17,27 - - - 

9 – Sala de cirurgia refrativa devidamente equipada 1 28,20 - - - 

10 – Sala de cirurgia 2 31,9 / 34,6 - - - 

11 – Unidade de recuperação pós-anestésica 1 31,84 - - - 

12 – Posto de enfermagem 1 6,85 - - - 

13 – Apartamento para internação 3 11,70 - - - 

14 – Sala de espera 1 6,20 - - - 

15 – Sala para exame a laser  1 17,27 - - - 

16 – Sala de aula 10 62,1 50 50 50 

17 – Sala de Coordenação 4 8,12 4 4 4 

18 – Academia 1 242,70 30 30 30 

19 – Laboratório de Endodontia 1 70,10 25 25 25 

20 – Laboratório Odontologia 1 78,19 25 25 25 

21 – Laboratório Anatomia Veterinária  1 75,55 25 25 25 

22 – Coffee Valley 1 309,37 200 
20
0 

200 
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Assim, enriquecendo ainda mais nossa instituição o Centro Universitário UNIFACIG 

está em fase de finalização da construção da Academia do Centro Universitário UNIFACIG. 

Esta unidade contribuirá ainda mais para as práticas e avaliações por habilidade e 

competência dos discentes de Educação Física usufruirão do que há de mais moderno em 

infraestrutura e equipamentos.  

 

Figura 36: Academia UNIFACIG 
Fonte: Arquivo Institucional 

 

A academia UNIFACIG é uma construção ampla e moderna, com ar condicionado e 

uma vista privilegiada da cidade, possui 242,70m² e conta com os melhores aparelhos de 

musculação e aeróbicos do mercado. Atende aos acadêmicos de Educação Física nas 

atividades práticas curriculares e está aberta aos demais acadêmicos e funcionários do 

Centro Universitário para realização de atividade física. 

 

6.3. Infraestrutura Física do curso 

 

6.3.1. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 

 

O gabinete da Coordenação do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

está instalado no Campus Coqueiro, na sede da Instituição, com aproximadamente 9m², 

equipada com mesa, armário, arquivo, computador com acesso à internet, impressora, 

telefone e ar condicionado. 

Este espaço atende às exigências necessárias quanto à limpeza, acústica, 

ventilação, e conservação, são climatizadas e com a comodidade necessária à atividade 

desenvolvida, além de garantida a acessibilidade. 
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6.3.2. Salas de Professores  

 

A sala de professores possui 36m², é equipada com computadores com acesso à 

internet, mesa de trabalho coletiva, poltronas e mesa de canto, escaninhos, quadro de 

avisos e ponto eletrônico, atendendo às exigências necessárias quanto à limpeza, acústica, 

ventilação, e conservação, é climatizada e com a comodidade necessária à atividade 

desenvolvida, além de garantida a acessibilidade.  

 

6.3.3. Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral - TI  

 

É disponibilizada sala de trabalho para professores em tempo integral, com 20m², 

equipada com mesas de trabalho, poltronas, mesa de centro, computadores com acesso à 

internet, armário, impressora e telefone, com o objetivo de viabilizar ações acadêmicas, 

como planejamento didático-pedagógico, atendem às necessidades institucionais, possuem 

recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, garantem privacidade 

para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda de 

material e equipamentos pessoais, com segurança. 

 

6.3.4. Salas de Aula 

 

 São disponibilizadas as seguintes dependências: 

INFRAESTRUTURA – Campus Alfa Sul (Edifício 
Michel Hannas) 

Nº ÁREA 
UTILIZAÇÃO 

M T N 

1 - Salas de aula 
Até 50 alunos 8  363,3 m²  50 50 50 

De 50 a 100 alunos -  -  - - - 

INFRAESTRUTURA – Campus Alfa Sul (Edifício 
Aloísio Teixeira Garcia) 

Nº ÁREA 
UTILIZAÇÃO 

M T N 

1 - Salas de aula 
Até 50 alunos 14   756,7 m² - 50 50 

De 50 a 100 alunos -  -  - - - 

INFRAESTRUTURA – Campus Alfa Sul (Edifício 
Aloísio Teixeira Garcia) 

Nº ÁREA 
UTILIZAÇÃO 

M T N 

1 - Auditório Até 138 alunos 1   159,73 m²  138 
13
8 

13
8 
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6.4. Laboratórios 

 

6.4.1. Laboratórios de Informática Campus Ilha de Excelência: 

 

Laboratório (nº e/ou nome) Área (m2) 
m2 por   

estação 
m2 por 
aluno 

Lab 01 – Steve Jobs 48,7 1,5 2,4 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Software Qtda Fabricante Versão Licenças 

Sistema Operacional Windows 10  21 Windows 
Home 
Premium 

Paga 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Quantidade e descrição detalhada 

21 Desktops.  Sendo 4 Intel Core I7 3.4 Ghz. HD 500GB, 8GB RAM, 17 Intel Core I5 3.4 Ghz. 
HD 500GB, 8GB RAM e 1 Intel Core I5 3.4 Ghz. HD 1TB, 4GB RAM teclado, mouse, monitor 
19,5 (LED LCD), acesso à Internet. 

Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um 
professor 

 

Laboratório (nº e/ou nome) Área (m2) 
m2 por   

estação 
m2 por 
aluno 

Lab 02 – Mark Zuckerberg  48,7 1,5 2,2 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Software Qtda Fabricante Versão Licenças 

Sistema Operacional Microsoft Windows  16 Windows 
XP 
Professional 
2002 

Paga 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Quantidade e descrição detalhada 

Sendo 11 Desktops Intel core I7 64 Bits e 500 Gb Set, 1 Intel Celerum CPU 1.80 Ghz XP 150 
GB, 3 Intel Pentium 4 3,20 Ghz 320 GB Set e 1 Intel Core I7 64 Bits 500 Gb placa de rede, 
teclado, mouse, monitor LCD 17 polegadas, acesso à Internet.. 

Capacidade: O laboratório suporta até 32 alunos sendo dois em cada computador e um 
professor 
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Laboratório (nº e/ou nome) Área (m2) 
m2 por   

estação 
m2 por 
aluno 

Lab 03 – Bill Gates 48,7 1,5 2,2 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Software Qtda Fabricante Versão Licenças 

Sistema Operacional Microsoft Windows 24 Windows 
XP 
Professional 
2002 

Paga 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Quantidade e descrição detalhada 

Sendo 13 Desktops. Intel Petium Dual Core 2,6 Ghz  150 Gb Vostro 2205, 11 Celeron 3.0 Ghz 
80 Gb Opitplex 320, placa de rede, teclado, mouse, monitor LCD 15 polegadas, acesso à 
Internet. 

Capacidade: O laboratório suporta até 46 alunos sendo dois em cada computador e um 
professor 

 

Laboratório (nº e/ou nome) Área (m2) 
m2 por   

estação 
m2 por 
aluno 

Lab 04 – Larry Page 48,7 1,5 2,0 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Software Qtda Fabricante Versão Licenças 

Sistema Operacional Microsoft Windows  21 Windows 
XP  
Linux  

Paga 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Quantidade e descrição detalhada 

24 Desktops: 11 máquinas - Intel Pentium Duo Core 2.60 Ghz 160 GB Vostro 220S, 2 GB 
RAM, placa de rede, teclado, mouse, monitor LCD 15 polegadas (02 monitores de 19 
polegadas), acesso à Internet. 
1 máquina - Pentium 4 CPU 3.20 GHz, Linux, 2 GB RAM, placa de rede, teclado, mouse, 
monitor LCD 17 polegadas, acesso à Internet. 
9 máquinas - Intel Aton CPU 1.60 GHz, Linux, 2 GB RAM, 320 GB placa de rede, teclado, 
mouse, monitor LCD 17 polegadas, acesso à Internet.  

Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um 
professor. 
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6.4.2. Laboratórios de Informática Campus Alfa Sul: 

 

Laboratório (nº e/ou nome) Área (m2) 
m2 por   

estação 
m2 por 
aluno 

Lab 01 - Edifício Aloísio Teixeira Garcia 36 1,8 1,0 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Software Qtd. Fabricante Versão Licenças 

Sistema Operacional Microsoft Windows  20 Windows 
Home 
Basic  

Paga 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Quantidade e descrição detalhada 

20 Desktops. Intel(R) core(TM) I3-2120 4GB RAM HD 320GB Dell Vostro 260S, placa de 
rede, teclado, mouse, monitor CRT 15 polegadas, acesso à Internet. 

Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um 
professor.  

 

Laboratório (nº e/ou nome) Área (m2) 
m2 por   

estação 
m2 por 
aluno 

Lab 02 - Edifício Aloísio Teixeira Garcia 36 1,8 1,0 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Software Qtd. Fabricante Versão Licenças 

Sistema Operacional Microsoft Windows  20 Windows 
Home 
Basic  

Paga 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Quantidade e descrição detalhada 

20 Desktops. Dell Vostro 260S, Processador Intel(R) core(TM) I5-3450S, HD 1 Tb, 4Gb de 
RAM, placa de rede, teclado, mouse, monitor 17 polegadas e acesso à internet.  

Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um 
professor.  

 

Laboratório (nº e/ou nome) Área (m2) 
m2 por   

estação 
m2 por 
aluno 

Lab 01 - Edifício Michel Hannas 73 1,8 1,0 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Software Qtd. Fabricante Versão Licenças 

Sistema Operacional Microsoft Windows  20 Windows Home Paga 
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Basic  

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Quantidade e descrição detalhada 

20 Desktops. Intel(R) core(TM) I5-4460, HD 40 GB, 8 GB RAM, 500Gb de HD, placa de rede, 
teclado, mouse, monitor CRT 15 polegadas, acesso à Internet.  

Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um 
professor.  

 

6.5. Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção de Equipamentos  

 

A instituição está em constante processo de atualização tecnológica, tanto dos 

softwares quanto dos hardwares instalados nos seus laboratórios e demais unidades. O 

UNIFACIG tem, por objetivo, oferecer aos docentes e discentes o que há de mais moderno 

em termos de tecnologia na sua área de atuação. Os softwares disponíveis (sistema 

operacional, browser, pacote de automação de escritório, linguagens de programação, entre 

outros) são atualizados imediatamente após o teste por um técnico da instituição de uma 

nova versão lançada. Os equipamentos novos adquiridos são sempre o “estado da arte” do 

setor, sendo que os equipamentos existentes são atualizados à medida que são verificadas 

as necessidades, visando obter um bom desempenho nas atividades acadêmicas. O 

UNIFACIG é parceira do programa Microsoft IT Academy, que é uma completa solução 

educacional tecnológica que conecta os estudantes, professores, empregadores e as 

comunidades locais por meio de um modelo de aprendizado contínuo de desenvolvimento 

de habilidades tecnológicas avançadas. Ele foi desenvolvido para preencher as lacunas 

entre a educação e o mundo real, dando aos estudantes as habilidades de TI que eles 

precisam para serem bem sucedidos nas carreiras no mercado de trabalho tecnológico de 

hoje e fornecendo recursos de desenvolvimento profissional aos educadores.  

 O Microsoft IT Academy promove a capacitação aos alunos das habilidades 

tecnológicas mais recentes, para que eles sejam bem sucedidos na vida acadêmica e 

profissional. E além disto, o programa oferece ainda as Certificações Microsoft que ajudam 

na empregabilidade. Entre os cursos oferecidos estão: Básico e Avançado de Word, Excel e 

PowerPoint, além do uso do Windows. 

Os planos de expansão, em relação ao número de máquinas, encontram-se 

vinculados às demandas dos cursos e à abertura de novos cursos para atendimento de suas 

demandas. 
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6.6. Recursos Audiovisuais  

 

Item Observações Quantidade 

Data Show Alfa Sul 22 

Data Show Coqueiro 29 

Quadro Branco Alfa Sul 67 

Quadro Branco Coqueiro 31 

Televisor com sistema 
de KTV 

Alfa Sul 01 

Televisor com sistema 
de KTV 

Coqueiro 01 

Flip-charts  03 

Leitor Kindle  06 

Tablet   01 

Câmeras 
Contrato de convênio com Arca de Noé Vídeo 
para locação sempre que necessário. 

02 

 

6.7. Laboratórios Específicos 

 

Com a expansão das TICs tem provocado mudanças nos mais diversos setores da 

sociedade. Na área da educação, essas tecnologias vêm quebrando o paradigma tradicional 

do processo de ensino e aprendizagem, trazendo novas práticas pedagógicas e exigindo 

dos professores outra maneira de ensinar. E o ensino de conteúdo técnicos na área de 

Redes de Computadores não é diferente, onde envolve conceitos teóricos na forma 

tradicional.  

Contudo, utilizando tecnologias digitais é possível facilitar o aprendizado do aluno 

com atividades, simulações e exercícios que complementam a fixação dos conteúdos 

abordados durante as aulas. A utilização de ferramentas virtuais permitem a realização de 

experimentos práticos de redes sem a utilização de equipamentos físicos e custo elevado.  

Essas ferramentas permitem emular outros dispositivos de rede como hubs, switches 

e/ou roteadores. Criando um laboratório virtual completo, apto a ser utilizado como prática 

da disciplina de redes de computadores. 

Algumas ferramentas utilizadas para práticas virtuais:  

- Cisco Packet Tracer (Cisco, 2011) - é uma ferramenta virtual de aprendizado de 

redes de computadores que suporta uma vasta gama de simulações físicas e lógicas 

internos de uma rede. Ambiente Virtual disponível em: 

https://forge.kmi.open.ac.uk/pt/app/default.html#/s/0n5pnvjxQGCBSaqZ1JYYSQ-- 

https://forge.kmi.open.ac.uk/pt/app/default.html#/s/0n5pnvjxQGCBSaqZ1JYYSQ--
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- Cnet Network Simulator (Cnet, 2011) – este simulador permite a exploração e 

experimentação de uma série de protocolos das principais camadas de redes, em ambientes 

compostos pela combinação de redes com diferentes características, como redes de longa 

distância (WAN), redes locais (LAN) ou ainda redes locais sem fio (WLAN). Ambiente Virtual 

disponível em: https://www.csse.uwa.edu.au/cnet/ 

- Lansim – Este é um simulador de rede amigável e rico em recursos. Tem uma boa 

interface com usuário. Este software para ser utilizado precisa realizar o download 

acessando o link: https://sourceforge.net/projects/lansim/ 

Essas e outras ferramentas podem ser utilizadas quando ofertada a disciplina de 

redes. 

 

6.8 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário UNIFACIG, é um 

órgão colegiado, de natureza técnica-científica, vinculado à Pró-reitoria de Ensino e 

Aprendizagem sendo constituído nos termos da Resolução Nº 196, do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS do Ministério da Saúde – MS, expedida em 10/10/1996 e ora regido pela 

RESOLUÇÃO Nº 466 CNS, de 12 de dezembro de 2012 que aprovou as novas diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas, envolvendo seres humanos.  

 Ao CEP do UNIFACIG compete orientar, analisar, revisar, autorizar, acompanhar e 

fiscalizar a realização das pesquisas que envolvem, direta ou indiretamente, seres humanos, 

com base em princípios éticos, desempenhando papel consultivo e educativo na reflexão em 

torno da ética na Ciência.  

 Os membros do CEP UNIFACIG, conforme regulamentação própria, têm total 

independência de ação no exercício de suas funções no comitê, mantendo sob caráter 

confidencial as informações recebidas.  

 O CEP do UNIFACIG encontra-se homologado, pertence à própria instituição e 

atende também a outras instituições da região. 

 

. 

https://www.csse.uwa.edu.au/cnet/
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7. BIBLIOTECA 
 

7.1. Área Física e Forma de Acesso e Utilização 

 

Considerada motivo de orgulho dos mantenedores, a Biblioteca do UNIFACIG 

– Biblioteca Dr. Jorge Hannas – é considerada pelos seus usuários como uma das 

melhores do município. Situada em uma área física de 181,10 m2 no Campus Ilha de 

Excelência e no Campus Alfa Sul outro espaço com 349,9 m², é alvo de constantes 

investimentos, haja vista, a atualidade de seu acervo aliado à política de atualização 

da IES. O investimento de maior peso foi a obtenção da biblioteca virtual Minha 

Biblioteca que permite à comunidade do Centro Universitário UNIFACIG acesso as 

mais atualizadas obras de diferentes áreas de conhecimento que abrange todos os 

cursos ofertados pela instituição.  

A biblioteca “Dr. Jorge Hannas” pode ser utilizada das 8:00h às 22:40h de 

segunda a sexta-feira, e das 8:00h às 12:00h aos sábados. Todos os serviços da 

Biblioteca podem ser acessados on-line pelo sistema “Meu Pergamum”. Cada pessoa 

pode realizar empréstimo de três livros de uma só vez. A devolução fora do prazo 

acarreta em multa diária, por cada exemplar em atraso. Os periódicos não são 

emprestados. 

 

 

Figura 37: Imagem da Biblioteca Campus Alfa Sul 
Fonte: Arquivo Institucional 
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Figura 38: Imagem da Biblioteca Ilha de Excelência 
Fonte: Arquivo Institucional 

 

A biblioteca possui leitores digitais Kindle para empréstimo aos alunos. Os 

leitores digitais se tornaram populares após seu lançamento pela livraria Amazon 

Books, fabricante do Kindle. Os leitores digitais adquiridos pelo UNIFACIG possuem 

tela de 6" e podem armazenar 1.400 livros cada um. A bateria permite a leitura durante 

um mês seguido, sem necessidade de recarga. 

A Biblioteca do UNIFACIG tem como objetivos principais: 

I. Ampliar o acervo nas áreas do conhecimento, para melhor atender aos seus 

usuários; 

II. Manter um ambiente que favoreça a formação e o desenvolvimento de hábitos 

de leitura e pesquisa; 

III. Apoiar o corpo docente e discente, através da disponibilidade do material 

necessário à implementação de suas atividades e pesquisas acadêmicas; 

IV. Colaborar no processo educativo, oferecendo modalidades de recursos, quanto 

à complementação do ensino-aprendizagem, dentro dos princípios exigidos 

pela moderna pedagogia; 

V. Proporcionar aos usuários constante atualização de conhecimentos, em todas 

as áreas do saber; 

VI. Informar aos usuários sobre sua importância e como utilizar a Biblioteca, haja 

vista ser uma fonte de informações; 

VII. Integrar-se com outras bibliotecas, proporcionando intercâmbios culturais, 

recreativos e de informações; 

VIII. Propiciar a integração com a comunidade local, oportunizando a leitura, cultura 

e a pesquisa através das ações de extensão; 
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IX. Propiciar suportes bibliográficos e não bibliográficos à pesquisa informacional e 

científica.
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7.2. Política de atualização da Biblioteca e Composição do Acervo 

 

O UNIFACIG tem, no Campus Ilha de Excelência uma biblioteca de, 

aproximadamente, 181,10m² e no Campus Alfa Sul outro espaço para a biblioteca com 

349,9 m². O espaço é dividido em área para leitura, estudos individuais e em grupo, 

estantes para exposição de periódicos, estante para apresentação de novas 

aquisições, balcão para empréstimo/devolução e atendimento e sala de Catalogação. 

A Biblioteca agrega os acervos de todos os cursos superiores da instituição. 

Todo o acervo encontra-se a disposição de alunos, professores, funcionários e 

comunidade e pode ser consultada pela Internet por meio do site da instituição.  

A estruturação do acervo busca: 

I. suprir os programas de ensino dos cursos de graduação e pós-graduação do 

UNIFACIG;  

II. dar apoio aos programas de pesquisa e extensão do UNIFACIG; incluindo 

publicações da própria Instituição. 

 

Atualmente, a biblioteca possui um acervo que agrega as áreas de 

conhecimento dos cursos ofertados pela IES, dentro de uma perspectiva de estimular 

a pesquisa interdisciplinar. Os livros utilizados pelos cursos já implantados encontram-

se disponíveis na Biblioteca dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Educação 

(MEC), considerando a bibliografia indicada pelos projetos pedagógicos dos cursos.   

Com relação aos jornais e revistas a biblioteca mantém a assinatura dos 

principais títulos de circulação nacional, estadual e regional que possuem entrega na 

cidade. 

Os periódicos específicos, a cada semestre, por indicação das coordenações 

de curso, são feitas assinaturas e renovações necessárias. É observado na seleção 

dos periódicos a serem adquiridos a classificação da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

As obras clássicas, dicionários e enciclopédias são adquiridas por meio de 

solicitação das coordenações de curso. A seleção das obras é realizada de acordo 

com os conteúdos ministrados pelo curso. 

As mídias digitais (vídeos, DVDs CDs, CD-ROOMS) são adquiridos 

obedecendo a proposta dos projetos pedagógicos e indicados pelos coordenadores. 

São adquiridos quando comprovada a necessidade de tais recursos para o 
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desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão dentro das seguintes condições: 

quando os equipamentos necessários  

para sua utilização existirem na Biblioteca ou estiverem em vias de serem adquiridos; 

quando a adequação do formato físico ao conteúdo do material. 

 

7.3. Dados Gerais do Acervo das Bibliotecas  

 

ÁREAS DO CONHECIMENTO 

QUANTIDADE 

Títulos Exemplares Periódicos 

1.Ciências Exatas e da Terra 2.118 5.781 39 

2. Ciências Biológicas 318 884 6 

3. Engenharias 393 2.047 18 

4. Ciências da Saúde 1.177 4.110 24 

5. Ciências Agrárias 226 1.208 24 

6. Ciências Sociais Aplicadas 4.744 18.077 157 

7. Ciências Humanas 1.890 4.538 50 

8. Linguística, Letras e Artes 4.115 6.926 16 

 Total 14.981 43.571 336 

      Fonte: Biblioteca (2022). 

 

7.4. Acessibilidade dos Serviços  

 

Acompanhando as tendências mundiais, o UNIFACIG firmou parceria com o 

Grupo A, implantando a biblioteca virtual. O Grupo A é um dos principais grupos 

editoriais do Brasil, reunindo em seu catálogo mais de 2.500 títulos, congregando 

obras de selos como Artmed, Bookman, Pensa Tekne, Artes Médicas e da McGraw-

Hill.as tendências mundiais, o UNIFACIG firmou parceria com diferentes empresas 

para implantar a biblioteca virtual.  
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 Esta plataforma dispõe de vários recursos para a consulta e interação com os 

conteúdos, tais como: 

• Mecanismo de busca intuitivo, apresentando os resultados em ordem 

hierárquica de importância do termo; 

• Possibilidade de integração com o Sistema de Gestão de Acervo através de 

metadados no formato Marc 21; 

•  Acesso multiusuários, ou seja, vários usuários podem consultar um título ao 

mesmo tempo; 

•  Mobilidade e praticidade: acesso via PC, tablet e smartphone a qualquer hora 

e lugar; 

•  Leitura confortável em tela cheia; 

•  Opções de copiar, colar e imprimir partes dos textos; 

•  Página impressa com cabeçalho com termo de copyright; 

•  Marcação de realces em partes selecionadas pelo usuário, com diferentes 

opções de cor; 

•  Cada usuário pode fazer anotações em determinadas partes do livro e 

compartilhar com seus colegas e professores; 

•  Cada usuário possui uma conta individual no sistema, preservando suas 

marcações, anotações e localização dentro do livro; 

• Citação automática; 

• O usuário dispõe de link que referencia suas citações diretas; 

• Sumário indexado com link direto para o capítulo desejado; 

• Localizador pelo número da página e paginação igual ao livro impresso para 

facilitar a indicação de leitura; 

• É possível também ocultar o sumário para aumentar a área de leitura do livro. 
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Anexo I: Quantitativo de discentes: 

Data do último Ato autorizativo (2020) 

Quantitativo de discentes 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 

Ingressantes por processo seletivo 1 1 7 8 16 

Ingressantes por transferência externa 0 0 0 0 0 

Ingressantes por transferência interna 0 0 0 0 0 

Outras formas de ingresso 1 5 7 0 4 

matriculados  2 6 14 8 20 

Concluintes 0 0 0 0 0 

Estrangeiros 0 0 0 0 0 

matriculados em estágio supervisionado 0 0 0 0 0 

matriculados em trabalho de conclusão 0 0 0 0 0 

em projetos de pesquisa (por ano) 0 0 0 0 0 

em projetos de extensão (por ano) 0 0 0 0 0 

em Programas Internos de financiamento 0 0 0 0 0 

em Programas externos de financiamento – FIES 0 0 0 0 0 

em Programas externos de financiamento – PROUNI 0 0 5 0 3 

no Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados(MARCA) 0 0 0 0 0 

no Ciências sem Fronteiras 0 0 0 0 0 
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em Programa de Educação Tutorial(PET) 0 0 0 0 0 

no Pró-Saúde  0 0 0 0 0 

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência(PIBID) 0 0 0 0 0 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Ciência (PIBIC) 0 0 0 0 0 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) 0 0 0 0 0 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico (PIBIT)  0 0 0 0 0 

Bolsas Setoriais 0 0 0 0 0 

PIBIC Ações Afirmativas,  0 0 0 0 0 

Bolsa de Iniciação Científica (IC),  0 0 0 0 0 

Bolsas de Balcão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 0 0 0 0 0 

Programa de Extensão Universitária (ProExt),  0 0 0 0 0 

Bolsas de Monitoria  0 0 0 0 0 

Outros  0 0 0 0 0 
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Anexo II: Regulamento de Atividades Complementares 

 
As atividades complementares visam flexibilizar as matrizes curriculares, bem 

como enriquecer os conteúdos programáticos ministrados em sala de aula, em virtude 

da necessidade de acompanhar a dinamicidade contextual que produz, 

aceleradamente, informações novas. Todos os cursos propiciam aos alunos a 

possibilidade de ampliação do seu conhecimento em diferentes óticas, por meio de 

atividades complementares diversificadas, devidamente regulamentadas e com 

tabelas de pontuação hora/atividade específicas por curso. 

  A Coordenação do curso é responsável pela análise das formas de 

aproveitamento e controle dessas atividades. 

 No eixo de atividades relativas ao ensino, estão contempladas as pertinentes 

ao comparecimento as apresentações de Trabalho de Conclusão de Curso; estágio 

não obrigatório; atividades extraclasse; assistência ou participação em eventos ligados 

à formação profissional pretendia. 

 No eixo relativo às atividades vinculadas à pesquisa são consideradas: 

elaboração e apresentação de trabalhos em congressos, encontros e simpósios, bem 

como elaboração de artigos. 

 As atividades referentes à extensão envolvem: participação em eventos 

científicos; cursos de extensão e treinamentos, bem como cursos virtuais e cursos 

instrumentais.  

 Ao término do semestre destinado à apresentação das atividades 

complementares, no prazo estipulado no calendário acadêmico, o discente deve 

postar o seu portfólio de atividades complementares no sistema acadêmico do 

UNIFACIG. 

 

COMPUTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 O total da carga horária das atividades complementares varia de curso para 

curso e em alguns casos de período. Usualmente é dividida em vários semestres 

específicos;  

 

 a) Não há limite para as atividades desenvolvidas pelo UNIFACIG. O discente 

pode participar de todos os eventos da Instituição sem limites para contagem de 

horas; 

 b) A aceitação ou não da atividade realizada pelo discente ocorre após a 

análise dos relatórios / resumos juntamente com os comprovantes das atividades;  
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 c) A forma de comprovação das atividades dos discentes, como relatórios, 

certificados, declarações, impressos, ticket etc. encontra-se no quadro de atividades;  

 d) Ao término do semestre, no prazo estipulado no calendário acadêmico, o 

discente deverá postar o seu portfólio de Atividades Complementares no sistema 

acadêmico em sua página em arquivo único; 

 e) Após data definida em calendário, os portfólios das atividades 

complementares não serão aceitos. 

  

Quadro das Atividades com as Horas Correspondentes 

ATIVIDADE CH COMPROVAÇÃO 

Visitas técnicas: incluindo patrimônios 
culturais, patrimônios tombados, cidades 
históricas, monumentos, museus, 
museus de arte, memoriais, sítios de 
reservas naturais, empresas, entre 
outras. 

5 h Comprovante de visita. 

Participação em congressos e 
seminários  

5 h 
Comprovante de 
participação (certificado ou 
declaração). 

Participação em palestras 2 h 
Comprovante de 
participação (certificado ou 
declaração). 

Organização de eventos 5 h 
Declaração da 
instituição/coordenação. 

Representante atuante no curso 10 h 
Declaração da 
instituição/coordenação. 

Artigos publicados em jornais ou 
revistas; anais; capítulo de livros, 
livros.  

10 h 
Cópia do artigo, resenha, 
texto, capa do livro. 

Participação em cursos 
extracurriculares: línguas, extensão, 
treinamento 

Horas 
especificadas no 

certificado. 

Certificado ou declaração 
da empresa com carga 
horária. 

Resenha de eventos e 
acontecimentos relevantes 
publicados no blog UNIFACIG do 
curso de origem com a aprovação da 
coordenação do curso. 

2 h 

Cópia da resenha 
publicada no blog 
UNIFACIG aprovado pelo 
setor de marketing. 

Estágio extracurricular 
Horas 

especificadas no 
certificado. 

Declaração da empresa ou 
termo de compromisso de 
estágio. 

Iniciação científica encerrada 50 h 
Declaração do coordenador 
de Pesquisa e Extensão. 

Monitoria 20 h 
Declaração da instituição e 
relatório das atividades. 
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Forma de detalhamento para confecção dos relatórios das atividades desenvolvidas: 
 
a) Visitas técnicas: comprovante de visita expedido pela empresa visitada ou 

declaração do organizador do evento; 

b) Participação em congressos, seminários e palestras: comprovante de participação 

nestes eventos (certificados ou declaração do organizador);  

c) Cursos de curta duração a distância presenciais ou em EAD (FGV, SEBRAE ou 

outros): certificado de participação ou declaração da instituição com dados da 

mesma; 

d) Artigos publicados em jornais ou revistas, anais; capítulo de livros, livros: cópia do 

artigo/capítulo do livro;  

e) Resenha de eventos e acontecimentos relevantes publicados no blog UNIFACIG 

do curso de origem com a aprovação da coordenação do curso. A resenha deve 

descrever o propósito do evento, o que o evento queria alcançar e se alcançou; o 

público alvo, a audiência da participação e a eficácia do evento; os destaques do 

evento, apresentando prints dos momentos da palestra, depoimentos de 

participantes, agradecimentos aos palestrantes e participantes e mencionar 

antigas e futuras edições quando for o caso. 

f) Participação em cursos presenciais ou em EAD (línguas, extensão, treinamento): 

comprovante de matrícula, ou boleto bancário com documento expedido pela 

escola comprovando a carga horária mensal do curso ou declaração da escola;  

g) Estágio extracurricular: termo de compromisso do CIEE, do UNIFACIG ou da 

própria empresa; 

h) Iniciação científica encerrada: declaração do coordenador de pesquisa e extensão; 

e  

i) Monitoria: declaração de monitoria expedida pelo coordenador do curso. 

 

Observações Importantes:  

Todas as atividades deverão ser compatíveis com o semestre de sua entrega.  

Não serão aceitas atividades de semestres anteriores.  

Não serão aceitos comprovantes que apresentem apenas assinatura, sem carimbo, 

sem data ou sem especificação da atividade realizada pelo discente.  

Atividades que forem enviadas e que não estejam contempladas na planilha do curso 

realizado pelo discente serão desconsideradas.  
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APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS, RESUMOS, RESENHAS E DEMAIS 

DOCUMENTOS 

 

 Os textos desenvolvidos pelos discentes para apresentação e comprovação da 

atividade devem ser adequados e formatados dentro do seguinte parâmetro: 

 

• Folha A4 

• Margem superior, inferior e direita de 2 cm 

• Margem esquerda de 3 cm 

• Fonte Arial ou Times tamanho 12 

• Espaçamento entrelinhas de 1,5 

• Parágrafos justificados 

• Título do texto: 

o O título deve ser o nome da atividade, por exemplo: RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES DE ESTÁGIO EXTRACURRICULAR; RELATÓRIO DE 

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO; 

o Letras com caixa alta (maiúsculas) 

o Fonte Arial ou Times tamanho 12 negrito 

o Parágrafo centralizado 
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Anexo III: Resultado CPA e Plano de Ação. 

DEMANDA 
IDENTIFICADA 

O QUE COMO QUEM QUANDO STATUS 

Baixa participação 
do corpo discente 
nas avaliações da 
CPA 
 

Estimular, sensibilizar e 
envolver o corpo discente nas 
avaliações da CPA 

Criar campanhas para a demonstrar a 
importância da participação do corpo 
discente na CPA. Conversar diretamente 
com os acadêmicos acerca da participação 
nas pesquisas 

Coordenadora 
ADS EaD 

Nas reuniões com 
representantes de 
turma e visitas às 
salas de aula 

Em andamento 
Campanha será 
lançada em 
09/2022 

 
Feedback da 
avaliação de 
desempenho do 
corpo docente 

Realizar o feedback com os 
docentes de maneira 
individualizada, garantindo a 
continuidade do processo e 
encaminhamento daqueles que 
por ventura precisarem. 

Receber os resultados das avaliações de 
desempenho dos docentes e convidá-los 
individualmente para feedback e possíveis 
correções ou felicitações. Realizar o 
feedback com os acadêmicos durante as 
reuniões com representante de curso 

Coordenadora 
ADS EaD 

Após a entrega 
dos resultados da 
avaliação de 
desempenho do 
docente 

Contínuo 

Divulgação dos 
resultados obtidos 
nas avaliações 

Apresentar os resultados da 
CPA em reunião do Colegiado 
e Representantes de Curso 

Reunir as principais lideranças do curso, 
apresentar e discutir os resultados obtidos, 
posteriormente eleger pontos chave e 
preencher o Plano de Ação da CPA  

Coordenadora 
ADS EaD 

Reunião 
agendada para 
segundo 
semestre 

Em andamento 

Estratégias para 
dar aulas mais 
atrativas com 
resultados 
significativos  

Melhorar o desempenho dos 
docentes e desenvoltura ao 
realizar provas e trabalhos 
para a turma de ADS  

Curso de aprofundamento para os 
Docentes  
  
 

TEIA 
UNIFACIG  

Durante o 
semestre.  

Finalizado. 

Capacitação para 
os professores a 
fim de 
aprimoramento 
para planejamento 
de aulas  

Ajudar no desempenho dos 
docentes e desenvoltura para 
aulas mais interessantes 

Treinamento ao corpo docente para 
eliminar deficiências - desenvolvendo uma 
postura crítica diante da realidade 
profissional que enfrentará após a 
pandemia.  
 
TEMA: Os Professores do Século XXI no 
pós Pandemia  

TEIA 
UNIFACIG 

Início do 
semestre  

Finalizado. 
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Anexo IV: Composição do NDE 

Docentes Titulação 
Regime de 

Trabalho 

Permanência sem 

Interrupção no NDE 

Cynthia da Silva Barbosa Mestre Parcial 2 meses 

Ezequias de Souza Ferreira Mestre Parcial 32 meses 

Josemeire Aparecida Garcia Mestre Integral 9 meses 

Luciana Rocha Cardoso  Mestre Integra 32 meses 

Ludmila Breder Furtado Campos Mestre Integral 32 meses 
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Anexo V: Composição do Colegiado - Corpo Docente 

 

CORPO DOCENTE 

 

NOME  TITULAÇÃO 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em anos)  

Regime de 

Trabalho 

NDE 

(Sim/Não)  

MAGISTÉRIO NÃO DOCENTE 

 

Ensino 

Superior  

Educação 

Básica 
Áreas afins 

Outras 

áreas 

1 Camila Teresa Martucheli Mestrado 3 0 0 13,5 Integral Não 

2 Carlos Leandro De Souza Mendes Mestrado 14,4  17 0 0  Parcial  Não 

3 Cynthia Da Silva Barbosa Mestrado 13,3  0 16 0  Parcial  Sim 

4 Ezequias Ferreira De Souza Mestrado 10,3  6 10,8 0  Integral  Sim 

5 Guilherme Vettorazzi Vargas Mestrado 0,9  0 0,11 0  Horista  Não 

6 Jaqueline Miranda Reis dos Santos Mestrado 1 0 0 4 Integral Não 

7 Josemeire Aparecida Garcia Mestrado 2,4  4 0 15 Integral  Sim 

8 Leonardo de Carvalho Alves Mestrado 0 0 0 0 Parcial Não 

9 Luciana Rocha Cardoso Mestrado 18,6  7 9,4 0  Integral  Sim 

10 Ludmila Breder Furtado Mestrado 15,4 3 12 0  Integral  Sim 

11 Italo Rodrigues Castro Doutorado 7,8  0 13,8 0  Parcial  Não 
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Titulação Quantidade Percentual  
Regime 

Trabalho 
Quantidade Percentual  

Especialista 0 0,0%  Horista 1 9,1% 

Mestre 10 90,9%  Parcial 4 36,4% 

Doutor 1 9,1%  Integral 6 54,5% 

Total do curso 11 100,00%  Total do curso 11 100% 
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           EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO 

SUPERIOR 

DOCENTES 

Nº % 

Menos de 3 anos 3 27,3% 

3 ou mais anos 8 72,7% 

Número total de docentes 11 100,00% 

   

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA 
DOCENTES 

Nº % 

Menos de 2 anos 4 36,4% 

2 ou mais anos 7 63,6% 

Número total de docentes 11 100,00% 
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Anexo VI: Tempo Médio de Permanência do Corpo Docente no Curso 

 

NOME DO DOCENTE 
Tempo em meses 

no curso 

Camila Teresa Martucheli 1 

Carlos Leandro De Souza Mendes 12 

Cynthia Da Silva Barbosa 12 

Ezequias Ferreira De Souza 30 

Guilherme Vettorazzi Vargas 12 

Jaqueline Miranda Reis dos Santos 1 

Josemeire Aparecida Garcia 30 

Leonardo de Carvalho Alves 1 

Luciana Rocha Cardoso 30 

Ludmila Breder Furtado 30 

Italo Rodrigues Castro 6 

Média 15 
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Anexo VII: Produção Científica dos Docentes 

Nº Nome Titulação NDE 
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Na área do 

curso 

Na área do 

curso 

Sim Não Sim Não 

1 Camila Teresa Martucheli Mestrado  Não 0 7 0 0 7 1 0 0 3 20 38 

2 Carlos Leandro De Souza Mendes Mestrado Não 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 

3 Cynthia Da Silva Barbosa Mestrado Sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

4 Ezequias Ferreira De Souza Mestrado Sim 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 

5 Guilherme Vettorazzi Vargas Mestrado Não 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 8 

6 Jaqueline Miranda Reis Santos Mestrado Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Josemeire Aparecida Garcia Mestrado Sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Leonardo de Carvalho Alves Mestrado  Não 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

9 Luciana Rocha Cardoso Mestrado Sim 4 0 0 0 9 6 0 0 0 4 23 
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10 Ludmila Breder Furtado Mestrado Sim 2 0 2 0 2 1 0 0 0 2 9 

11 Italo Rodrigues Castro Doutorado Não 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 

    13 7 6 0 24 21 0 0 3 32 106 

 


