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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Sistemas de Informação 

oferecido pela Faculdade Alves Faria (ALFA). Nele estão aglutinadas todas as decisões e a 

sistemática de construção da estrutura curricular do curso, delineando-se as orientações 

estratégicas de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e os padrões de qualidade, os 

princípios e diretrizes advindas dos órgãos reguladores; com as orientações institucionais 

contidas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI); e com as exigências do mercado no contexto de atuação desta Instituição de Ensino 

Superior (IES). 

O Ensino Superior, em qualquer sociedade, representa um dos fatores de 

desenvolvimento econômico e é um dos pilares da educação por toda a vida dos indivíduos. Ao 

lidar diretamente com os processos de produção, transmissão, assimilação e produção de novos 

conhecimentos, o Ensino Superior se torna o lugar privilegiado de vivência da experiência 

cultural e científica de qualquer sociedade. Devido à inovação e ao avanço tecnológico, as 

economias de todos os países exigem cada vez mais profissionais competentes, que possuam 

conhecimentos de nível superior. Assim, fica evidenciada a importância da contribuição do 

ensino superior na preparação de cidadãos, com habilidades pessoais e competências 

profissionais tais que os tornem capazes de interferir positivamente no sentido de alavancar o 

desenvolvimento socioeconômico em suas áreas de atuação.  

A Faculdade Alves Faria (ALFA) é uma Instituição de Ensino Superior comprometida 

com a qualidade dos serviços que presta à comunidade, tendo como missão institucional 

“exercer uma ação integrada em suas atividades educacionais visando à geração, à 

sistematização e à disseminação do conhecimento, para a formação de profissionais 

empreendedores capazes de promover a transformação e o desenvolvimento social, econômico 

e cultural da comunidade em que está inserida”. 

Por isso, investem continuamente no aprimoramento do projeto pedagógico de seus 

cursos de Graduação e Pós-Graduação, na contratação de recursos humanos altamente 

qualificados e na infraestrutura física e tecnológica. 

O curso de Sistemas de Informação da Faculdade Alves Faria (ALFA) propõe-se a 

formar profissionais que, em sua área de atuação, saibam lidar com o novo mundo empresarial, 

dando ênfase à tomada de decisões rápidas, ao uso de novas tecnologias, ao relacionamento 
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interpessoal, ao domínio conceitual dos conteúdos específicos da área, à aplicação prática dos 

conhecimentos, tudo isso aliado a uma ampla visão do mundo dos negócios.   

A área de Computação cresce continuamente e encontra a cada dia novas aplicações 

comerciais, industriais, profissionais e pessoais. A Tecnologia da Informação é um elemento 

estratégico no mundo contemporâneo.  

Soluções tecnológicas que automatizam processos manuais são fontes de vantagens 

competitivas para as organizações, pois tais soluções auxiliam na análise de cenários, no apoio 

aos processos decisórios e na definição e implementação de estratégias organizacionais, 

ocasionando demandas na área. 

Atenta às essas demandas de mercado, a Faculdade Alves Faria (ALFA)apresenta o 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Sistemas de Informação, visando à formação 

de profissionais capacitados para atuar em um mercado de trabalho sujeito a transformações 

aceleradas, oferecendo-lhes uma formação ampla em computação e uma formação para garantir 

a sua boa atuação no mercado de trabalho. 

O presente documento, que descreve o projeto pedagógico do Curso de Graduação em 

Sistemas de Informação da Faculdade Alves Faria (ALFA), está dividido em dez seções, a 

saber: 

1. Caracterização da Instituição 

2. Caracterização do Curso 

3. Concepção do Curso 

4. Organização didático-pedagógica 

5. Eixos de formação e estrutura curricular 

6. Administração acadêmica 

7. Recursos humanos do Curso 

8. Estrutura física 

9. Biblioteca 

10.Planejamento Econômico Financeiro 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1 Breve Histórico da Instituição 

 

A Faculdade Alves Faria (ALFA), mantida pelo Centro Educacional Alves Faria Ltda. 

(CENAF), localizada na Avenida Perimetral Norte, n. 4.129, Vila João Vaz, na cidade de 

Goiânia (GO), é integrante do grupo empresarial José Alves, com 50 anos atuando em diversos 

segmentos de mercado no Estado de Goiás, sendo, em especial, concessionário da fabricação e 

distribuição dos produtos Coca-Cola para os Estados de Goiás e Tocantins. 

A ALFA surge no cenário da Educação Superior como uma instituição voltada para a 

excelência na educação em Negócios, visando a suprir a crescente demanda local e regional de 

pessoal qualificado para atendimento das demandas de mercado, estabelecendo, como premissa 

principal, a qualidade de ensino, tendo como referência as melhores escolas de Ensino Superior 

do País. 

 A Instituição foi credenciada pela Portaria Ministerial nº. 443, de 31 de março de 2000, 

iniciando suas atividades acadêmicas, no Estado de Goiás, em agosto do mesmo ano, com base 

em dispositivo constante de seu Regimento Geral e de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96), com fundamento legal nas Portarias de autorização do 

MEC.  

Em Goiânia, a ALFA encontra-se instalada em três unidades, oferecendo os seguintes 

cursos de Graduação: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação Social (Habilitação em Jornalismo), 

Comunicação Social (Habilitação em Publicidade e Propaganda), Direito, Engenharia Civil, 

Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Telecomunicações, Sistemas de Informação, Pedagogia, Psicologia e 

Turismo. 

O Programa de Pós-Graduação, lato sensu, conta com a oferta de cursos de 

Especialização e MBA´s em diversas áreas do conhecimento, disponíveis no site institucional. 

O Programa de Pós-Graduação, Stricto Sensu, Mestrado Profissionalizante em 

Desenvolvimento Regional, foi autorizado pela Portaria nº 550, de 4 junho de 2007, e 

reconhecido pela Portaria nº. 1140, de 10 de setembro de 2008, tendo obtido conceito 3 (três) 

nas avaliações da CAPES. O conjunto de disciplinas e atividades do Programa oferece 

instrumentos para a análise dos recursos naturais e sociais e dos processos sócioambientais e 

seus impactos. Proporciona ferramentas para o planejamento e gestão do território e de 
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empreendimentos públicos e privados nos diferentes setores socioeconômicos. Esse 

instrumental permite ao mestrando desenvolver a sua dissertação com aplicabilidade na 

realidade estudada, trazendo importantes contribuições para a compreensão e encaminhamento 

de soluções de questões relacionadas ao desenvolvimento regional. Oferecendo duas linhas de 

pesquisa: Análise e Políticas de Desenvolvimento Regional e Gestão Estratégica de 

Empreendimentos, o Mestrado de Desenvolvimento Regional da Faculdade ALFA tem 

conquistado reconhecimento da comunidade acadêmica pelo alto nível de preparação de seu 

Corpo Docente, pela excelência dos conteúdos das suas disciplinas e pelos projetos e pesquisas 

acadêmicas e aplicadas que vem desenvolvendo. 

A Faculdade Alves Faria (ALFA) ainda oferece o Mestrado Profissional em 

Administração com duas linhas de pesquisa: Gestão Integrada de Mercado e Gestão Integrada 

de Finanças. Com área de concentração na Gestão Estratégica. 

Na prestação dos serviços educacionais a que se propõe, a Faculdade Alves Faria atende 

nas suas unidades de Goiânia, aproximadamente 3.000 alunos, mobilizando um quantitativo de 

mais 00 colaboradores técnico-administrativos e cerca de 200 professores.  

O Corpo Docente é formado por professores criteriosamente selecionados, levando-se 

em conta sua trajetória profissional e acadêmica e titulação adequada às áreas de atuação em 

cada um dos cursos oferecidos, sendo composto por especialistas, mestres e doutores. O corpo 

técnico administrativo passa, sistematicamente, por programas de treinamento desenvolvidos 

pelo setor de Recursos Humanos, com o objetivo de fornecer o suporte necessário aos Docentes 

e Discentes. 

As unidades da ALFA primam por oferecer instalações cuidadosamente preparadas e 

adequadas à sua atividade fim, com espaços destinados às atividades acadêmicas, 

administrativas, esportivas, de cultura e lazer, além de áreas de convivência para professores e 

alunos.  

As unidades da ALFA oferecem a seus professores e alunos infraestrutura tecnológica 

de acesso direto e contínuo à Internet a partir das estações de trabalho instaladas em todos os 

laboratórios de informática, na sala dos professores, na biblioteca e na área administrativa. 

Encontra-se, também, disponível aos usuários, nas dependências das unidadeso serviço de 

acesso àrede sem fio (Wireless).  

Reforçando o desejo de manter e ampliar seus investimentos no Ensino Superior e 

considerando a experiência bem sucedida nas unidades de Goiânia, o Centro Educacional Alves 

Faria (CENAF) adquiriu, em 2009, duas outras instituições, sediadas na capital de São Paulo: 

http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
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a Faculdade Autônoma de Direito (FADISP) e a Faculdade Joana D’Arc, atual faculdade Alves 

Faria. 

A Faculdade ALFA adota como princípio filosófico a formação de valores democráticos 

e de cidadania, aliada à produção de saberes. Essa concepção pressupõe uma Instituição de 

Ensino Superior voltada para a formação de cidadãos que sejam capazes de responder aos 

desafios postos por nosso tempo, em condições não só de atuar nas comunidades locais, mas 

também de compreender o contexto sociocultural regional, nacional e mundial. 

Nesse sentido, a ALFA disponibiliza, mantém e atualiza, permanentemente, sua 

infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos para atender às demandas dos novos 

tempos, ciente da importância de contribuir para a produção de conhecimentos que promovam 

o desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

A Faculdade Alves Faria desenvolve suas atividades acadêmicas em um campus e duas 

unidades, estrategicamente localizados na cidade de Goiânia, sendo que o curso de Sistemas de 

Informação é oferecido no Campus-sede. 

O Campus-sede da Faculdade ALFA tem uma área de 424.740 m², com espaços 

destinados às atividades acadêmicas, administrativas, esportivas e de cultura e lazer, além de 

um amplo estacionamento gratuito e segurado, com 2.000 vagas. Concebido de forma modular, 

para atender, progressivamente, às demandas dos cursos de graduação e pós-graduação e às 

necessidades das atividades de pesquisa e extensão, o complexo acadêmico atual tem uma área 

construída de 42.000 m², distribuídos em quatro blocos, com espaços destinados às salas de 

aula, laboratórios de informática, laboratórios específicos dos cursos, biblioteca e salas 

administrativas.  

Para o atendimento a alunos, professores e colaboradores da unidade-sede, as áreas de 

convivência contam com os serviços de ambulatório médico, posto bancário, duas lanchonetes, 

um restaurante, fotocopiadora, um campo de futebol societye uma quadra poliesportiva. 

As salas de aula são dimensionadas para acolher 50 alunos, com área individual de 1,60 

m² por aluno, equipadas com carteiras do tipo universitário, com assento acolchoado, quadro 

branco para uso de canetas e quadro verde para giz. Todas as salas são climatizadas com 

aparelhos individuais Splits. 

A infraestrutura tecnológica está assim dimensionada: a ALFA possui um link de quatro 

megabits com a Brasil Telecom, que fornece acesso direto e contínuo à Internet a partir de 

qualquer um dos quinhentos e vinte equipamentos de informática existentes nos laboratórios, 

na sala dos professores, na biblioteca e na área administrativa. Encontra-se, também, disponível 

aos usuários, nas dependências do campus universitário a rede sem fio (Wireless). Atualmente, 
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a ALFA participa do Projeto Metrogyn, visando, no futuro próximo, ao acesso à Rede Nacional 

de Pesquisa (RNP), com velocidade de até 1 Gigabyte. 

 

1.2 Mantenedora: denominação e localização  

CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA – CENAF 

Endereço: Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

Goiânia – Goiás – CEP 74445-190 

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3280 5002 

E-mail: presidencia@alfa.br 

 

1.3 Mantida: denominação e localização 

Nome: FACULDADE ALVES FARIA – ALFA 

Endereço: Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

Goiânia – Goiás – CEP 74445-190 

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3280 5002 

E-mail: alfa@alfa.br 

 

1.4 Diretor Superintendente  

Prof. Nelson de Carvalho Filho 

 Formação acadêmica: 

Mestrando em finanças pela PUC – São Paulo;  

MBA em Gestão de Negócios: Faculdades Alves Faria – ALFA – 2005. 

Graduado em Administração de Empresas – FAES – Santos – 1977. 

 Experiência profissional: 

Diretor Financeiro Corporativo do Grupo José Alves – 2005. 

Controller da Emegê Produtos Alimentícios S.A. – 1995. 

Gerente Financeiro do Grupo Expansão. 

Gerente Executivo do Sistema Petrobras. 

Membro da Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Goiás – ACIEG. 

Membro do Conselho Temático de Responsabilidade Social da Federal da Indústria do Estado 

de Goiás – FIEG. 

Membro do Conselho Temático de Agronegócio da FIEG. 

 Endereço para contato:  

Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

mailto:alfa@alfa.br
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CEP 74445-190 - Goiânia – Goiás  

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3280 5002 

E-mail: nelsondecarvalhofilho@alfa.br 

 

 

1.5 Diretora Regional de Operações Goiás 

 

 Profª Fabine Évelin Romão Pimentel 

Formação acadêmica: 

 Mestre em Gestão de Políticas Públicas – Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI – 

2002. 

 Graduada em Turismo e Hotelaria – Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI – 2000. 

 Graduada em Administração – Faculdade Alves Faria ALFA – 2009. 

Experiência profissional: 

 Diretora Acadêmica Regional Goiás da Faculdade Alves Faria - ALFA 

 Gerente de Operações Logísticas Acadêmicas da Faculdade Alves Faria - ALFA 

 Coordenadora do Curso de Turismo da Faculdade Alves Faria – ALFA. 

 Coordenadora de Estágio Supervisionado em Turismo da Faculdade Alves Faria - 

ALFA 

 Coordenadora do Trabalho de Conclusão de Curso em Turismo da Faculdade Alves 

Faria - ALFA 

 Professora do Curso de Turismo do Centro Educacional Alves Faria – ALFA. 

 

1.5 Coordenação do Curso  

Profa. Joelma de Moura Ferreira 

- Regime de trabalho: 28 horas semanais 

Formação acadêmica: 

 Graduada em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Goiás (1998); 

 Especialista em Redes de Computadores pela Universidade Salgado de Oliveira (2000); 

 Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás (2006); 

 MBA em Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (2012); 

 Doutoranda em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás (2015 

previsto). 

- Experiência profissional: 

 Professora do Curso de Sistemas de Informação e Engenharia da Computação da 

Faculdade Alves Faria; 

 Professora do Curso de Ciência da Computação na PUC- GO; 

mailto:nelsondecarvalhofilho@alfa.br
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 Professora na Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas – GO; 

 Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Linguagens de 

Programação, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento web, 

interação-homem computador e otimização. 

- Endereço para contato:  

Avenida Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

CEP 74445-190 - Goiânia – Goiás –  

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3280 5040 

E-mail: joelma.ferreira@alfa.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

2.1 Contexto Socioeconômico Local e Regional 

 

A Faculdade ALFA tem como região primária de atendimento às necessidades por 

ensino superior uma região que compreende 15 municípios, localizados num raio de 60 km de 

diâmetro em relação à Instituição, equivalente ao deslocamento de até 1 (uma) hora, em 

transporte particular. 
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Criada em30 de dezembro de 1999 pela Lei Complementar Estadual de número 27, a 

Região Metropolitana de Goiânia foi a primeira do Centro-Oeste do Brasil. Englobando treze 

municípios (Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, 

Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador 

Canedo, e Trindade), a Região Metropolitana de Goiânia ocupava uma área de 5.787 km². 

Entretanto, a Lei Complementar Estadual de número 78, aprovada em 25 de março de 

2010, incluiu na Região Metropolitana de Goiânia, os municípios de Bonfinópolis, 

Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Inhumas, Nova Veneza e Terosopólis de Goiás, totalizando, 

20 municípios com uma área total de 7.397,203 km². 

O Estado de Goiás,uma das 27unidades federativas da República Federativa do Brasil, 

situa-se a leste da Região Centro-Oeste, no Planalto Central brasileiro. O seu território é de 

340.086 km², sendo delimitado pelos estados de Tocantins (norte), Bahia (nordeste), Mato 

Grosso (sudoeste), Minas Gerais(leste e sul) e pelo Distrito Federal. 

A capital e maior cidade de Goiás é Goiânia, sede da Região Metropolitana de 

Goiânia(RMG). Outras cidades importantes quanto a aspectos econômicos, fora da região 

metropolitana de Goiânia são: Rio Verde, Luziânia, Formosa, Itumbiara, Jataí, Porangatu, 

Catalão, Caldas Novas Goianésia, Mineiros, Cristalina e Niquelândia, que também são as 

maiores cidades em população do interior do estado, além das cidades que compõem o Entorno 

de Brasília. Ao todo são 246 municípios.  

Goiânia é a sexta maior cidade do Brasil em tamanho, com 256,8 quilômetros quadrados 

de área urbana. Conforme o censo de 2010, possui 1.318.148 habitantes e em termos 

econômicos, o Produto Interno Bruto em 2008 foi  R$19.457,00 bilhões (IBGE, 2008). A 

Região Metropolitana de Goiânia possui 2.172.497 habitantes, o que a torna a décima região 

metropolitana mais populosa do país. 

Pelo fato de ser a capital do Estado, de fazer parte do eixo econômico Goiânia-Anápolis-

Brasília e de estar localizada no centro de uma das maiores área agropastoris do mundo, Goiânia 

tornou-se sede de uma economia bastante dinâmica. Os setores econômicos em que mais se 

destacam são o comércio varejista, as indústrias de alimentos e de roupas e os serviços. É uma 

das cidades com um dos menores índices de miséria do país, não ultrapassando os 4%. Possui 

também um dos menores índices de desemprego do país, cerca de 8%. 

PIB (2008)[ Composição do PIB (2008) 
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Valor adicionado bruto 

da agropecuária 

Valor adicionado bruto 

da indústria 

Valor adicionado bruto 

dos serviços 

Impostos sobre 

produtos líquidos de 

subsídios 

R$ 19,457 bilhões R$ 0,019 bilhão R$ 2,811 bilhões R$ 13,529 bilhões R$ 3,096 bilhões 

Renda per capita, valor 
mensal (2010) 

Variação da renda (2000-
20010) 

Pessoas vivendo 
na miséria(2010) 

Domicílios na miséria(2010) 
Desigualdade 

econômica(2010)  

R$ 1.268,41 20% 5.889 0% 47% 

1. ↑ O IBGE considera miseráveis as pessoas que declaram receber renda mensal entre R$ 1 e R$ 70. 

2. ↑ Diferença percentual entre a renda média do município e sua renda mediana - valor que separa os mais ricos dos mais pobres. 

 

Nesta faixa etária entre 17 e 26 anos, ainda com base na projeção dos dados do Censo 

2010, estimamos que 68 % concluíram o ensino médio, e ainda não fizeram o ensino superior 

e que somente 13,5% recebem 5 ou mais salários mínimos, o que possibilitaria custear o 

investimento no curso. Estima-se, portanto, que o público-alvo seja de 42.802 mil pessoas na 

Região ALFA, conforme racional a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expansão Econômica de Goiás e 

Urbana de Goiânia 

 

A fundação da cidade de Goiânia em 1933 fez parte de um projeto de ocupação e 

interiorização do progresso do Brasil. Foi parte do programa denominado Marcha para o Oeste. 

Além da transferência da capital do Estado, foi polo de imigração, principalmente porque 

ocorreu a construção de Brasília três décadas depois. 

O Plano Diretor Original determinava na planta da cidade um centro administrativo, um 

centro comercial e as zonas residenciais e industriais. A criação de vários parques e áreas 

verdes, objetivando resguardar as nascentes dos principais córregos de Goiânia, para evitar a 

Racional para apuração 

do Potencial de Mercado 

    

  Pessoas 

População entre 17 e 26 anos 
466.256 

68% tem Ensino Médio 
317.054 

13,5% têm renda Acima de 5 SM 
42.802 
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degradação ambiental, facilitando o abastecimento de água potável. 

Em outubro de 1935, o engenheiro Armando Augusto de Godoy, reformulou o plano 

Piloto de Atílio Corrêa Lima, mantendo parte do projeto anterior, mas, principalmente 

introduzindo modificações paisagísticas e de zoneamento, em que os bosques e jardins 

passaram a formar um anel verde em torno da cidade. Atílio Correia Lima demonstrava uma 

preocupação ecológica com os arredores da cidade em relação à especulação imobiliária. 

As diretrizes urbanas originais foram desrespeitadas, principalmente no período de 1960 

a 1992 e o setor imobiliário conseguia transformar parques e áreas verdes públicos em 

loteamentos. Durante o processo histórico de desenvolvimento da cidade,centenas de praças 

foram doadas e inúmeros parques alienados. 

A cidade de Goiânia representou durante a sua construção o primeiro grande impulso para 

a transformação política e econômica do Estado de Goiás, promovendo a construção da 

infraestrutura necessária, para a inserção de Goiás no mercado nacional, além do grande 

processo de povoamento, como área de fronteira agrícola. 

Nas décadas seguintes o país adotou uma política de substituição de importações, 

buscando uma estratégia de agregar valor aos produtos primários, o que alavancou as bases, em 

Goiás, para a importação e atração de agroindústrias e de polos mineradores como bosque levou 

a nova exploração de ouro (Fazenda Nova, Alto Horizonte, Faina), níquel (Niquelândia, Barro 

Alto, Americano do Brasil), cobre (Alto Horizonte e Americano do Brasil), cobalto 

(Niquelândia, Barro Alto e Americano do Brasil) e fertilizantes (Catalão). 

Os índices de empregos diretos gerados pelo setor primário foram baixos, pelo uso de 

novas técnicas e equipamentos que substituem a mão de obra. O setor manteve o crescimento 

econômico das cidades do Sudeste e Sudoeste Goiano. 

A atividade industrial impulsionou a atividade agropecuária em cidades como Goiatuba, 

Ceres, Itumbiara, Jataí, Porangatu,  Rio Verde,  Mineiros e Catalão. Desenvolveu o comércio, 

construção civil e serviços. O crescimento e a diversificação das atividades econômicas em 

Goiás resultaram no crescimento da cidade de Goiânia, uma vez que o Estado a partir de década 

de 1970, passou a ser um polo de atração na economia brasileira, além de Brasília que também 

contribuiu para a diversificação das atividades em Goiás e foi a industrialização do sudeste que 

gerou demanda por alimentos e matérias primas.  

Entre os fatores que contribuíram para a atual realidade de Goiás, e para a da cidade de 

Goiânia, foi o desenvolvimento da economia e a fundação de Brasília. De acordo com o IBGE, 

a década de 1960, foi a última que registrou enormes fluxos migratórios para Goiânia e após 
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1970, a imigração assumiu caráter mais intrarregional e intramunicipal.  

No início da década de 1970 foi elaborado o PDIG - Plano Diretor Integrado de Goiânia, 

que previa critérios para o parcelamento e exigências tais como: faixas de preservação ao longo 

dos córregos, ferrovias etc., e área para implantação de infraestrutura, não tendo sido definida, 

entretanto, as larguras dessas faixas. Não eram permitidos parcelamentos de terrenos 

alagadiços, sujeitos às inundações e condições geológicas não propícias à edificação. Como 

consequência da implantação do PDIG, passou a ocorrer o parcelamento de terras no entorno 

de Goiânia, sem cumprir as exigências. 

Na década de 1980, iniciou-se o processo de regulamentação dos loteamentos 

clandestinos e a população de baixo poder aquisitivo, não tendo acesso a lotes no município de 

Goiânia devido aos preços elevados praticados pela especulação imobiliária (grande quantidade 

de lotes vazios concentrados nas mãos de poucos proprietários), agravou o parcelamento nos 

municípios no entorno da cidade. 

Tal ação resultou em conturbação, provocando uma demanda por infraestrutura a ser 

implantada pelo poder público, como: transporte coletivo, saúde, educação e pressionando a 

zona rural do município de Goiânia. Os municípios parcelados e ocupados sem qualquer 

planejamento e infraestrutura foram principalmente Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Senador Canedo, Trindade, Goianira, Hidrolândia, Goianápolis, Nerópolis e Santo 

Antônio de Goiás. 

Após 1979 as ocupações de terras deixaram de ser espontâneas e passaram a ser 

organizadas, aumentando as invasões das terras urbanas ociosas fortalecidas por movimentos 

sociais. A transferência de grande número de pessoas para a capital dever ser ressaltada. Os 

loteamentos foram destinados à formação de núcleos habitacionais para a população de baixa 

renda. Houve a conivência do Estado. Para Goiânia e seu entorno, o resultado foi caótico.  A 

cidade cresceu aceleradamente, desobedecendo qualquer planejamento. 

A economia não foi capaz de gerar tantos novos empregos e a cidade ganhou problemas 

gigantescos, entre eles o déficit de moradias e a favelização das zonas periféricas. 

Alguns municípios do entorno que sofreram influência da ação imobiliária de Goiânia e 

atualmente servem como cidades dormitórios, resultantes do processo de ruptura das áreas 

limítrofes. Mostra um dos principais aparelhamentos da infraestrutura urbana, o anel viário e 

as principais vias de acesso à Região Metropolitana de Goiânia, responsáveis pela ligação de 

Goiânia aos municípios limítrofes e facilitação do escoamento e recepção de mercadorias. 

Na década de 1990, foi elaborado o novo Plano Diretor de Goiânia, sendo criadas as 
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Zonas de Interesse Social, possibilitando a regularização de posses urbanas, loteamentos 

clandestinos e irregulares existentes até 1991 e reservando áreas para implantação de 

parcelamento de lotes reduzidos a 200m² e semi-urbanizados para atendimento à população de 

baixa renda e a demanda existente. O discurso oficial retrata Goiânia como cidade modelo, ou 

cidade das flores, lugar ideal para se viver. 

Goiânia apresenta em sua estrutura alguns territórios segregados, carentes, onde se 

localizam as parcelas mais desprovidas da população no que se refere a equipamentos 

sociais.Ocorreu no Aglomerado Urbano de Goiânia um significativo aumento da densidade 

demográfica entre 1970 e 1980, muito mais em função do crescimento da população do que da 

redução territorial dos municípios e evidencia a velocidade que o espaço urbano foi sendo 

ocupado, de certa forma justificando a ação voraz do capital imobiliário, principalmente nas 

frentes novas de expansão abertas nos municípios vizinhos. 

Na década de 1980, houve a ampliação e a consolidação da cidade ilegal por meio dos 

loteamentos clandestinos e dos loteamentos irregulares, onde se juntaram também as invasões 

ao mesmo tempo em que ocorreu a edificação de habitações, nos enormes vazios urbanos que 

passou a atender o mercado de alta renda. 

O processo favoreceu a segregação sócio-espacial da cidade caracterizada pelos 

loteamentos clandestinos e irregulares lançados pela iniciativa privada nos anos anteriores e 

pelo poder público nos anos 80. 

Nos anos 90, Goiânia ganhou o status de metrópole regional e não pode ser entendida 

fora desse contexto. Pela lei complementar 027, de 31/12/99, a Região Metropolitana é 

constituída com dois recortes geográficos: a denominada Grande Goiânia, composta por onze 

municípios, e a Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia (RDIG), com sete 

municípios. 

O entorno de Goiânia, por força da lei complementar nº. 27, de 30/12/1999, do Governo 

Estadual, denomina-se agora REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA, constituída por 18 

municípios, na seguinte divisão: a GRANDE GOIÂNIA, composta por onze municípios:  

Abadia de Goiás,  Aparecida de Goiânia,  Aragoiânia, Goianápolis, Goianira, Goiânia, 

Hidrolândia, Nerópolis, Santo  Antônio de Goiás, Senador Canedo e Trindade (desses 

municípios, alguns dada a proximidade com Goiânia, formam um território contínuo, 

resultando no processo de conurbação); REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 

DE  GOIÂNIA: Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Nova 

Veneza e Teresópolis de Goiás. 

A urbanização nos municípios de Aparecida de Goiânia, Goiânia e Senador Canedo (taxas 
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de urbanização acima de 99%) na Região Metropolitana de Goiânia é elevada com exceção de 

Abadia de Goiás, Aragoiânia e Hidrolândia, que possuem taxas em torno de 60%. 

O desafio decorrente de aglomerações desordenadas para a Região Metropolitana de 

Goiânia que iniciou o novo milênio com a população urbana extremamente elevada, é 

solucionar grandes problemas e contrastes sociais, tais como: pobreza, desemprego, baixo IDH, 

déficit de serviços de saúde, educação, saneamento básico, além de elevados índices de 

violência. 

A década de 1990 pode ser caracterizada por um incremento cada vez maior de variação 

de espaços urbanos de segregação, onde a cidade apresenta condomínios fechados. São 

condomínios que atendem a população de alta renda, equipados com infraestrutura urbana 

enquanto a população de baixa renda se encontra concentrada em áreas menos favorecidas de 

infraestrutura. 

A contradição é grande quando se compara uma área privilegiada da cidade, com uma 

não dotada de privilégios. De acordo com dados da COMOB/SEPLAM (1998), mais de 16,4% 

da população urbana de Goiânia vive nessas áreas, ou seja, nas zonas de exclusão ou segregadas. 

O crescimento urbano desordenado acabou acentuando as desigualdades sociais e criando 

ambientes extremamente problemáticos.  Pode se destacar a carência dos serviços de saúde, 

escolas, transportes e infraestrutura urbana, como arruamentos e calçamento, água encanada e 

esgotos, coleta e reciclagem de lixo e com precarização do trabalho. 

Goiânia continua sendo polo de atração, por suas atividades econômicas, compartilhadas 

com outros municípios. 

De acordo com a empresa Saneago -Saneamento de Goiás S/A - cerca de 70% da 

população de Goiânia é atendida pela rede de esgoto e 75% pelo abastecimento de água, 

principalmente as que estão localizadas na área central e nos bairros privilegiados. Outros se 

utilizam de meios alternativos, como o uso de fossas sépticas ou o despejo de esgotos 

diretamente nos cursos de água. 

Com o incessante aumento demográfico, a cidade expande sua área urbana e os 

especuladores imobiliários se apropriam das vertentes, fundos de vales eáreas verdes. Mesmo 

com planejamento é difícil vencer os interesses especulativos de grupos descompromissados 

com a questão ambiental. 

A ação do capital imobiliário em Goiânia se configura pela existência de terrenos baldios 

ou espaços ociosos no interior da cidade a espera de valorização. Especialmente no meio 

urbano, a terra constitui um bem imóvel que se valoriza intensamente com o tempo e muitos 
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proprietários deixam áreas enormes sem uso, à espera de uma maior valorização no futuro. 

Os reflexos da especulação imobiliária são percebidos, pois esse é um processo que reflete 

a contradição existente no espaço urbano em Goiânia. Nesse momento é necessário entender 

que enquanto a classe trabalhadora precisa desse espaço para viver, trabalhar, produzir, as 

forças político-econômicas dominantes o consideram como forma de ampliação de seus lucros. 

Na década de 1970, à medida que a população mais do que dobra em relação à década 

anterior, o trânsito goianiense ganha o acréscimo de milhares de carros. A cidade ganha três 

emissoras de televisão, três jornais diários e o Estádio Serra Dourada, à época um dos mais 

modernos do país. A partir de 1970, Goiânia expandiu significativamente seus loteamentos 

urbanos, mantendo um alto ritmo de crescimento populacional, que faz com que a cidade 

chegue a 1980 com mais de 700 mil habitantes, dos quais 98% viviam em área urbana. Esse 

aumento demográfico provoca o surgimento de um grande número de loteamentos voltados 

para as classes de renda mais baixa em cidades vizinhas, como Aparecida de Goiânia que, 

apesar de franca expansão, são dotadas de precária infraestrutura urbana. A partir de então, o 

crescimento demográfico se mantém num ritmo mais lento que outrora.  

No final da década de 1990, ao contrário do que acontecia nos anos 70 e 80, Goiânia 

recebe um grande número de famílias carentes oriundas do Nordeste e Norte do país. Com 

expansão do agronegócio, o Centro-Oeste passa a ser uma nova fronteira de oportunidades. Ao 

mesmo tempo, a cidade de Goiânia experimenta, na década de 2000, forte incremento na área 

habitacional com o surgimento dos condomínios horizontais e verticais. Apesar da ocupação 

desordenada, que ainda se mantém em certas regiões dos municípios, nomeadamente as zonas 

Noroeste e Sudoeste (que apresentaram, entre 1991 e 2000, taxas de crescimento populacional 

anual de 9% e 14,5%, respectivamente), Goiânia ainda se mantém como referência em 

qualidade de vida em relação às demais capitais brasileiras. Isso fez com que a cidade recebesse 

vários empreendimentos imobiliários e se tornasse alvo de forte especulação imobiliária, sendo 

a desocupação do Parque Oeste Industrial um marco simbólico desse ciclo.  Desde 2005, 

Goiânia voltou a experimentar um significativo aumento no índice de qualidade de vida. Bairros 

afastados começam a asfalto, esgoto, iluminação e novas áreas de lazer. A cidade passou a 

ostentar o título de capital com maior concentração de área verde por habitante.  

Apesar disso, a cidade enfrenta problemas crônicos como engarrafamentos e atendimento 

ruim na saúde, frutos de um crescimento populacional vertiginoso e desordenado. Goiânia 

registra uma das maiores médias de carros por habitante da América Latina e, apesar de ser 

referência em vários tipos de tratamento médico, sua rede se encontra sobrecarregada por 
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pacientes vindos do interior de Goiás e de outros estados.  

 

2.2 Inserção do Curso na Realidade Local Regional 

 

Os egressos formados pela ALFA têm, primariamente, como mercado de trabalho o 

Estado de Goiás, atualmente apontado pelo como a 9ª economia brasileira, com um PIB de R$ 

85.615,00 milhões em 2009 (IBGE).  

Considerando-se o atual cenário socioeconômico do Estado, há a necessidade de se criar 

condições para acelerar este crescimento. Para tanto, é estratégica a formação de um maior 

número de profissionais, nas mais diversas linhas de formação. A preocupação da ALFA é 

formar cidadãos demandados pelo mercado, mas de ofertar cursos flexíveis, capazes de formar 

uma sólida e atualizada competência técnica e administrativa para alavancarem o 

desenvolvimento do Estado e da Região Centro-Oeste.  

No início de 2007, o Governo Feral lançou o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), após constatar que a economia estava estabilizada, e que havia um ambiente favorável 

para investimentos e uma reduzida dependência de financiamentos externos. O PAC visa 

garantir um crescimento anual do PIB em torno de 5%. Prevê medidas em 5 blocos: 1) Medidas 

para estimular crédito e financiamento, 2) Melhoria do marco regulatório na área ambiental, 3) 

Desoneração tributária, 4) Medidas fiscais de longo prazo e 5) Medidas de infraestrutura, 

incluindo a infraestrutura social, como habitação, saneamento e transporte em massa, que é o 

principal bloco. São previstos R$ 503 bilhões de investimentos em Nível Nacional.  

Em Goiás, são previstos os seguintes investimentos em infraestrutura:  

Investimento Total do PAC em Goiás 
(em R$ Bilhões) 

 Período Investimentos  

 Até 2010 21,4  

 Após 2010 7,1  

 TOTAL 28,5  

     

Setores Empreendimentos Exclusivos 
Empreendimentos de Caráter 

Regional 

  2007-2010 Após 2010 2007-2010 Após 2010 

Logística 912,3  - 5.276,6  - 

Energética 6.080,3  1.048,8  6.851,7  6.068,4  

Social-Urbana 2.321,6  - - - 

TOTAL 9.306,2  1.048,8  12.128,3  6.068,4  
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* Não inclui Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 2009 e 2010 e Financiamento Habitacional 
Pessoa Física 2008, 2009 e 2010. 

Fonte: Comitê Gestor do PAC    

 

No Setor de Energia Elétrica os principais investimentos em usinas previstos no PAC 

são os seguintes: 

 

 

O principal investimento em transmissão de energia elétrica é: 

 

UTE – Qurinópolis (BC) 

UTE – Goiânia II 

UHE – Serra do Falcão 

UHE - Batalha 

UHE – Mirador 

UHE - Maranhão Baixo 

UHE – Buriti Queimado 

UHE – Corumbá III 
        UHE – Em  implantação 

         UHE - Previsão 

         UTE – Em implantação 
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Em transportes, os principais investimentos são: 

LT -  Peixe II (TO) –  Luziânia (GO) 

Em implantação 
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Estão previstos, também, investimentos no alcoolduto entre Senador Canedo (GO) e São 

Sebastião (SP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Setor de Telecomunicações, além dos investimentos em infraestrutura de 

telecomunicações previstas, há um projeto liderado pelo Governo de Estado para implantação 

de um Teleporto: O Parque Serrinha. Este projeto tem origem nos estudos do Port Authority de 

Nova York e de Nova Jersey. Consiste, basicamente, em um conjunto de edifícios interligados 

                 Duplicação / Adequação de Rodovia                      Construção de Ferrovia 

Ferrovia Norte - Sul 

BR – 153/GO, Aparecida de Goiânia - Itumbiara 

BR –070/GO, Divisa DF/GO – Águas Lindas 

BR – 060/GO 

 

 

 

 

 

 

 

São 

Sebastião 

Guararema 

Paulínia 

Uberaba 

Senador Canedo 

 Hidrovia 

Tiete 
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por fibra ótica a um edifício principal, equipado com antenas adequadas para transmissão e 

recepção de sinais de telecomunicações via satélite.  

Caracterizam-se pela reunião inteligente, num mesmo espaço físico, de diversos 

escritórios inteligentes, centros de comunicação, espaços para encontros e eventos, bancos de 

dados alimentados por instrumentos adequados como modernos sistemas de telecomunicações 

e informática, fibra ótica e antenas de recepção e transmissão para receber e transmitir 

informações para qualquer ponto do planeta, 24 horas por dia, em tempo real. 

Para todos estes projetos, somente contando um contingente expressivo de engenheiros 

é que o Estado será capaz de assegurar o seu desenvolvimento.  

O contexto socioeconômico local e regional permite uma análise dos desdobramentos 

em relação às demandas atuais e futuras na formação de recursos humanos, entre eles os 

profissionais da área de Tecnologia da Informação, área de atuação dos egressos do curso de 

Sistemas de Informação. 

Considerando-se as principais tendências socioeconômicas que caracterizam o recente 

desenvolvimento da Região Centro-Oeste, do Estado de Goiás e da Região Administrativa de 

Goiânia, e tendo em vista a crescente demanda por diferentes especialidades para o trabalho nas 

indústrias da Região, a ALFA espera, mediante a oferta do Curso de Sistemas de Informação, 

contribuir, efetivamente, para o desenvolvimento do Estado. 

A demanda de pessoal para atender às necessidades do mercado regional cria um 

ambiente favorável para os egressos do curso de Sistemas de Informação da ALFA, sobretudo 

pela boa imagem que a Instituição tem mantido na região, bem como pelos resultados 

expressivos das avaliações realizadas pelo MEC.  

O curso é concebido fundamentalmente, para atender às demandas sociais por 

profissionais capazes de pesquisar e desenvolver soluções eficientes, empregando diretamente 

seus conhecimentos e habilidades desenvolvidas durante o curso. 

É notória a crescente maturidade da Tecnologia de Informação e, diante do exposto, nota-

se um movimento de especialização no mercado. Devido à crescente instalação de 

multinacionais em âmbito regional e nacional, uma parcela significativa dos bens e serviços é 

produzida por empresas especializadas, voltadas para setores que exigem conhecimentos 

ligados às áreas de estudo do Curso em questão. Outro fator que deve ser destacado é o grande 

aumento da demanda por serviços de profissionais dessa área, uma vez que nas empresas 

usuárias se focaliza a administração dos seus recursos de informação, como projeto, 

planejamento, integração, gestão da aquisição, disponibilização e operação. 
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Entre essas prerrogativas que disseminam a importância da formação de um Bacharel 

em Sistemas de Informação, é bastante peculiar salientar o salutar potencial de mercado 

empregador e também empreendedor imposto pela vizinhança, tal como o Distrito Federal, 

onde o Governo Federal vem, dia-a-dia, fomentando incentivos nas áreas de TI.  

Vale ressaltar, ainda, que a cidade de Goiânia, a partir de fevereiro de 2006, passou a 

oferecer um pacote de incentivos fiscais e outros para as empresas de informática que quiserem 

se estabelecer na cidade, abrindo, dessa forma, uma grande perspectiva para o profissional de 

Sistemas de Informação para os próximos anos. 

No Setor de Telecomunicações, além dos investimentos em infraestrutura de 

telecomunicações previstas, há um projeto liderado pelo Governo de Estado para implantação 

de um Teleporto: O Parque Serrinha. Este projeto tem origem nos estudos do PortAuthority de 

Nova York e de Nova Jersey. Consiste, basicamente, em um conjunto de edifícios interligados 

por fibra ótica a um edifício principal, equipado com antenas adequadas para transmissão e 

recepção de sinais de telecomunicações via satélite.  

Caracterizam-se pela reunião inteligente, num mesmo espaço físico, de diversos 

escritórios inteligentes, centros de comunicação, espaços para encontros e eventos, bancos de 

dados alimentados por instrumentos adequados como modernos sistemas de telecomunicações 

e informática, fibra ótica e antenas de recepção e transmissão para receber e transmitir 

informações para qualquer ponto do planeta, 24 horas por dia, em tempo real. 

No Setor de Computação, além dos investimentos em infraestrutura de 

telecomunicações previstas, há um projeto liderado pelo Governo de Estado para implantação 

de Parques Tecnológicos. O Governo do Estado lançou em 2013 o programa de incentivo fiscal, 

80% de rebatimento do ICMS, com base nas leis do Produzir,para empresas de tecnologia que 

se instalarem em Parques Tecnológicos credenciados no Programa Goiano de Parques 

Tecnológicos (PGTec). O primeiro empreendimento já tem início em Anápolis, e novos 

projetos estão em andamento para construção de outros Parques Tecnológicos em outras 

cidades, como em Itumbiara e em Aparecida de Goiânia. 

Os parques permitirão que empresas inovadoras, em qualquer fase de desenvolvimento 

empresarial, de incubadas a maduras, encontrem espaços e serviços adequados para o 

desenvolvimento de suas atividades.Além disso, trazem consigo a necessidade de profissionais 

que supram a demanda a ser gerada pelas empresas lá instaladas. 

Para todos estes projetos, somente contando um contingente expressivo de profissionais 

de Tecnologia da Informação é que o Estado será capaz de assegurar o seu desenvolvimento.  
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2.3 Bases legais 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Sistemas de Informação foi elaborado 

com estrita observância das mais recentes normas gerais expedidas pelos órgãos legisladores 

do Sistema Nacional de Educação e das Diretrizes Curriculares Nacionais específicas. 

Embora não haja uma regulamentação oficial para a estruturação de cursos de 

computação e informática, o curso de Sistemas de Informação da ALFA segue as melhores 

práticas da estrutura curricular sugeridas pelo MEC para cursos de Sistemas de Informação, 

contidas nas Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação e Informática, 

documento elaborado e apresentado ao MEC pela Comissão de Especialistas de Ensino de 

Computação e Informática (CEEInf). 

Além disso, observou-se, na elaboração do Projeto Pedagógico, sua aderência à missão 

e sua pertinência ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao Plano de Desenvolvimento da 

Instituição (PDI).  

Entre outras, o presente Projeto Pedagógico fundamenta-se nas seguintes bases legais: 

- Parecer CNE/CES, nº 8, aprovado em 31 de janeiro de 2007, que dispõe sobre carga 

horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 

- Resolução CES/CNE nº 2, de 18 de junho de 2007; 

- Portaria de Autorização nº 685, de 24 de maio de 2000; 

- Portaria de Reconhecimento nº 441, de 04 de fevereiro de 2005.  

 

2.4 Denominação: Curso de Graduação em Sistemas de Informação 

 

2.5 Total de vagas: Duzentas (200) vagas anuais, sendo, no primeiro semestre, 50 vagas no 

turno matutino e 50 no turno noturno e, no segundo semestre, 50 vagas no turno matutino e 50 

vagas no turno noturno. 
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2.6 Número de alunos por turma: Cinquenta (50) alunos por turma 

 

2.7 Turnos de funcionamento: Turmas diurnas e noturnas 

 

2.8 Regime de matrícula: Crédito 

 

2.9 Carga horária:Carga horária total de três mil (3.500) horas.  

 

2.10 Duração: mínimo de quatro(4) anos e, máximo, de seis (6) anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

A missão da Instituição e sua finalidade é a de promover, por meio da Educação 

Superior, o desenvolvimento intelectual e moral dos alunos, ofertando o ensino com qualidade 

e excelência, que propicie a formação de profissionais éticos, críticos e responsáveis, 

preparados para aceitar desafios e empreender novas ações, capazes de colaborar com o 

progresso de Goiânia, do Estado de Goiás e do Brasil.   

O Projeto Pedagógico do Curso de Sistemas de Informação, da ALFA, compõe-se de 

um conjunto de itens que apresentam as diretrizes e estratégias que expressam e orientam a 

prática pedagógica do curso, revelando os pontos comuns identificados na própria concepção 

da habilitação, articulados com as atividades de pesquisa e extensão. 

As disciplinas foram escolhidas de forma criteriosa, abordando os temas centrais, tanto 

teóricos quanto práticos, de forma a contribuir para a formação do futuro profissional. 
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O objetivo é possibilitar a reflexão crítica sobre a prática pedagógica da Instituição, por 

meio do alcance da proposta da habilitação. Os novos mercados de trabalho exigirão um 

profissional com novas habilidades, capazes de atuar na diversificação de produtos, no livre 

comércio, com pequenos e grandes empreendedores, com novos modelos de estrutura, novos 

tipos de organização e por meio da prática constante da terceirização de atividades. A 

interdisciplinaridade é, sem dúvida, a ferramenta que possibilita a formação de um profissional 

apto a enfrentar o mercado de trabalho futuro. 

 

3.1 Missão do Curso 

 

Formar profissionais com um perfil criativo e inovador, com conhecimentos adicionais 

de gerência de projetos, capazes de trabalhar em ambientes dinâmicos, na busca de soluções 

para os problemas das organizações em que atuarão.  

Vale ressaltar que colaborar para a formação de indivíduos com estas características 

será um desafio que a Instituição, juntamente com a coordenação e todo o corpo docente do 

curso, pretende empreender. 

Assim, o curso de Sistemas de Informação, tem entre suas principais finalidades a de 

atender às necessidades da comunidade onde se insere; respeitar as tendências da realidade 

socioeconômica do país; formar o profissional e o cidadão que colaborem na elevação das 

condições de vida da sociedade, em especial dos menos favorecidos. 

 

3.2 Objetivo Geral 

  

O Curso de Sistemas de Informação objetiva habilitar os egressos para atuar em atividades 

que enfatizem a Tecnologia de Informação, seja na sua aplicação a processos organizacionais, 

seja no gerenciamento de recursos informáticos. Para as atividades de aplicação e 

gerenciamento é importante que o egresso tenha conhecimentos específicos do negócio e gestão 

da área onde aplicará a tecnologia da informação, o que exige uma adequada formação 

interdisciplinar. 

 

 

3.3 Objetivos Específicos 
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- Construir uma formação técnica consistente para tornar o egresso capaz de exercer a 

atividade de desenvolvimento de sistemas; 

-  Habilitar o egresso a desenvolver atividades de planejamento e administração no 

escopo da tecnologia da informação, por meio de uma sólida formação técnica e 

administrativa; 

- Tornar os egressos, por meio de uma sólida formação humanística, profissionais 

empreendedores e éticos, capazes de contribuir para a evolução da sociedade como um 

todo; 

- Construir uma formação interdisciplinar, a fim de tornar o egresso capaz de atuar 

eficazmente em automação, em organizações de várias naturezas. 

 

 

3.4 Perfil do Egresso 

 

O curso deve prover uma formação que capacite o profissional a dar soluções aos 

requisitos globais da função de Sistemas de Informação, quer seja por meio da gestão de 

ambientes de tecnologia da informação ou por meio da construção de modelos computacionais 

e de sua implementação. Estas considerações serão complementadas com oportunidades 

específicas do mercado da região a ser atendida pela ALFA. 

O egresso do curso de Sistemas de Informação da ALFA deve possuir as seguintes 

características e competências: 

- Características fundamentais: 

 conhecimento e domínio dos processos de projetos, visando à construção de 

soluções para problemas de base científica;  

 capacidade para aplicar seus conhecimentos de forma independente e inovadora, 

acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas 

diferentes áreas aplicadas;  

 formação humanística, permitindo a compreensão do mundo e da sociedade; 

 formação de negócios, permitindo uma visão da dinâmica organizacional e 

estimulando o trabalho em grupo, desenvolvendo suas habilidades de comunicação 

e expressão; 

 formação profissional que o habilite à administração de sistemas de informação, à 

gestão da informação da organização, e, mais recentemente, que o egresso seja capaz 

de gerir seu conhecimento, como fator crítico de efetividade e sucesso.  
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- Ser um profissional apto a resolver as seguintes classes de problemas, que podem variar 

de acordo com as especificidades de cada implementação: 

 aquisição, implantação e administração de recursos de tecnologia da informação e 

serviços (a função de sistemas de informação); 

 modelagem e especificação dos problemas do mundo real, com o uso das técnicas 

apresentadas no curso; 

 implementação de sistemas de computação de pequeno, médio e grande porte;  

 validação e transmissão da solução de um problema de forma efetiva e 

contextualizada ao problema original; 

 disciplina, concentração, persistência e raciocínio lógico e abstrato; 

 disposição para o estudo e a pesquisa de novos temas; 

 capacidade de análise e síntese de problemas. 

- Possuir as seguintes competências profissionais: 

 aplicar conhecimentos computacionais, lógicos, matemáticos, científicos, 

tecnológicos e instrumentais dos Sistemas de Informação; 

 projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

 adquirir afinidade com os ambientes operacionais de sistemas de software e de 

hardware computacionais; 

 conceber, projetar e analisar sistemas, produtos, equipamentos na área de 

informática; 

 planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços envolvendo 

sistemas computacionais; 

 identificar, formular e resolver problemas de Sistemas de Informação; 

 desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

 supervisionar a operação e a manutenção de sistemas baseados em computadores; 

 avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas baseados em 

computadores; 

 avaliar a viabilidade econômica de projetos. 

- Habilitar-se para o desenvolvimento do trabalho na sociedade, nos itens que se segue: 

 postura humanística e ética na sociedade; 

 trabalho em equipe e liderança em empreendimentos que requerem investimentos 

significativos; 

 apresentação e argumentação de idéias e diretivas com clareza; 
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 acompanhamento da evolução tecnológica e atualização contínua com o estado da 

arte; 

 saber aprender e transmitir conhecimentos; 

 saber equilibrar a teoria e a prática; 

 desenvolver projetos de pesquisa; 

 aplicar a formação humanística para a melhoria do exercício da cidadania e da 

responsabilidade profissional; 

 atuar em equipes multidisciplinares; 

 avaliar o impacto das atividades de sistemas de informação no contexto social e 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Sistemas de Informação da ALFA tem como 

finalidade o desenvolvimento integral do aluno com uma formação sólida e domínio técnico, 

além de uma visão histórica do pensamento tecnológico aplicado à realidade brasileira e ao 

contexto mundial. O Bacharelado em Sistemas de Informação oferece uma sólida formação em 

Computação e Informação, além de outras inter-relações, do desenvolvimento de Sistemas de 

Informação às aplicações da Tecnologia de Informação e sua integração no contexto das 

organizações. A organização didático-pedagógica busca o desenvolvimento de competências e 

habilidades de comunicação, relacionamento, organização do trabalho em grupo e em equipes 

multidisciplinares. 

 

4.1 Concepção do Currículo e Princípios Norteadores 
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O curso pretende, em suas funções de ensino, pesquisa e extensão, propiciar a 

construção de base técnica, científica e humanística que permita ao aluno desenvolver um 

processo de aprendizado, de forma a tornar-se capaz de adequar-se às necessidades e aos 

requerimentos das organizações do mundo moderno, seguindo as melhores práticas da estrutura 

curricular sugeridas pelo MEC para cursos de Sistemas de Informação (Resolução CNE/CES 

11, de 11 de março de 2002).  

O curso oferece ao aluno a oportunidade de desenvolver competências e habilidades que 

permitam sua inserção, com destaque, no mercado profissional de informática, local e regional, 

uma vez que a formação desenvolvida capacita o egresso a inovar em soluções, compondo 

novos paradigmas da área de serviço de sistemas que atendam às necessidades da região. 

Ademais, a formação complementar proporcionada pela ALFA, em conformidade com a 

missão institucional, visa a tornar o egresso um agente de transformação social, pela aplicação 

da teoria e da prática computacional, em prol do bem-estar social, atuando com ética e 

profissionalismo. A formação complementar auxilia a formação do espírito de equipe, de 

liderança e de empreendedorismo. 

Na área de formação suplementar, o aluno deverá desenvolver habilidades pessoais 

importantes, como o domínio (instrumental) de língua estrangeira, comunicação e expressão, 

negociação e comportamento administrativo e a compreensão do seu ambiente, para uma 

postura pessoal e relacionamento interpessoal adequados ao seu trabalho profissional. 

 

A estrutura do curso também considera a empregabilidade precoce dos alunos, fornecendo-

lhes, nos semestres iniciais, conhecimentos e habilidades instrumentais básicos que facilitem o 

seu ingresso, antecipado, no mercado de trabalho, com benefícios para o seu aproveitamento 

nas disciplinas profissionalizantes oferecidas em semestres mais avançados.  

O currículo permite, também, a alunos de outros Cursos da ALFA, aprofundar os seus 

conhecimentos em Sistemas de Informação cursando disciplinas instrumentais deste currículo, 

desde que sejam respeitados os seus pré-requisitos.  

Além disso, com o avanço do amadurecimento acadêmico do estudante, ao longo do 

curso, e de acordo com interesses e oportunidades que surgirem, o aluno estará preparado para 

buscar, em cursos complementares, inclusive de pós-graduação, uma formação ainda mais 

especializada, mas sempre embasada na sua capacidade, exercitada durante a graduação, de 

adquirir conhecimentos novos, na sua área específica ou mesmo fora dela. 
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Para que o curso possa cumprir com seu objetivo, missão e atuação na comunidade, 

alguns princípios são considerados para o exercício das atividades pedagógicas e acadêmicas, 

conforme esboçados a seguir:  

 

4.1.1 Indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão 

 

 A organização curricular proposta objetiva a articulação ensino-pesquisa-extensão e 

Graduação-Pós-Graduação, de forma que o aluno busque uma atualização crítico-reflexiva 

constante acerca de sua formação profissional, compreendendo-a como um todo inserido no 

contexto histórico e social. 

O objetivo das atividades de pesquisa é o de disseminar a cultura de pesquisa entre os 

alunos, de maneira a estimular novos desenvolvimentos e motivar o envolvimento em trabalhos 

científicos. Programas de Incentivo como Bolsas de Monitoria e estímulo à Iniciação Científica 

por meio de projetos com o apoio do CNPq, CAPES e FAPEG são altamente priorizados. 

A pesquisa, como atividade institucional do curso está fundamentalmente centrada nas 

atividades desenvolvidas nos Laboratórios de suporte às disciplinas, em projetos desenvolvidos 

ao longo do curso e nos trabalhos de conclusão de curso, que desenvolvem nos alunos as bases 

conceituais e metodológicas para a prática da pesquisa acadêmica.  

A articulação ensino-pesquisa-extensão far-se-á, ainda, por meio das atividades 

acadêmico-científico-culturais e projetos de extensão à comunidade, desenvolvidos durante o 

curso.  

Tendo em vista que a Instituição como um todo interage fortemente com a sociedade na 

qual está inserida, a coordenação do curso não poupará esforços para que os seus estudantes e 

professores integrem e participem de atividades demandadas pelo mercado local e regional, 

visando um aprendizado global voltado para a realidade social e cultural. Esse procedimento 

certamente será de fundamental importância para o despertar da responsabilidade social e 

ambiental. Nesse sentido, os alunos serão incentivados a participar ativamente na proposição e 

realização de projetos de extensão promovidos pela Instituição e pela Coordenação do Curso, 

voltados para a comunidade interna e externa.   

Entre os inúmeros desafios que integram a prática docente no âmbito do ensino superior 

encontra-se um de fundamental importância, qual seja, preparar o acadêmico para a pesquisa. 

Ajudá-lo a transpor as fronteiras do conhecimento e iniciá-lo no campo da ciência é tarefa que 

une os esforços do Corpo Docente dos Cursos oferecidos pela ALFA. 
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Sendo assim, deve existir um esforço coletivo para se caminhar lado a lado com o 

estudante na construção de uma nova relação de ensino-aprendizagem, centrada na formação 

da atitude investigativa e na prática da pesquisa. Cabe aos professores da ALFA introduzir os 

seus alunos no fecundo diálogo com o conhecimento científico, criando condições de 

aprendizagem que favoreçam o seu uso de modo adequado na vida acadêmica, estabelecendo 

uma interação reflexiva entre a teoria e a prática nas suas áreas específicas do conhecimento.  

 

4.1.1 Indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão 

 

 A organização curricular proposta objetiva a articulação ensino-pesquisa-extensão e 

graduação-pós-graduação, de forma que o Engenheiro busque uma atualização crítico-reflexiva 

constante acerca de sua prática educativa, compreendendo-a como um todo inserido num 

contexto histórico e social. 

 A articulação ensino-pesquisa-extensão far-se-á por meio do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), previsto para os dois últimos períodos do curso, além das atividades 

acadêmico-científico-culturais e projetos de extensão à comunidade, desenvolvidos durante o 

curso.  

 

4.1.2 Reflexão 

 

O projeto acadêmico da ALFA, fazendo jus à sua visão de ser a melhor Escola de 

Negócios do Centro-Oeste, está voltado para a formação do profissional reflexivo, perfil 

demandado pelo atual modelo organizacional. O profissional reflexivo é aquele que tem, entre 

outras características, a capacidade de acessar informações de que precisa para construir seu 

próprio conhecimento, de ser agente das mudanças, flexível e competente o bastante para 

colaborar na solução das situações-problema típicas de sua área de atuação, de forma a 

promover a divulgação de conhecimentos técnicos e científicos da área de Tecnologia, em suas 

especificidades objetivadas e incentivadas por esta IES, assim como a criação e difusão da 

cultura em geral, tripé constituinte do patrimônio da humanidade, comunicando o saber, por 

meio do ensino, publicações e outras formas de comunicação social.  

A formação do profissional crítico-reflexivo é, em última instância, consequência da 

formação da pessoa humana, isto é, de um ser humano capaz de ação e reflexão e que, num 

movimento indissociável age-pensa-age sobre e nas realidades do mundo em que vive, nas 

circunstâncias e contextos organizacionais em que venha a se inserir.  
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4.1.3 Formação para o Mundo do Trabalho e o Exercício da Cidadania 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Sistemas de Informação da ALFA se propõe a formar 

cidadãos aptos a prestar serviços técnicos especializados à comunidade, estabelecendo vínculos 

com as organizações e sociedade, além de promover a extensão, visando à difusão das 

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

geradas na Instituição.  

Para alcançar a efetiva formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho, são 

propostas inúmeras atividades, dentre as quais destacamos: 

 Visitas técnicas; 

 Elaboração de projetos de integração horizontal das disciplinas dos diversos 

semestres; 

 Práticas profissionais em laboratórios especializados; 

 Estágios curriculares supervisionados, com acompanhamento docente; 

 Participação dos alunos em projetos institucionais de extensão à comunidade; 

 Atividades complementares; 

 Trabalhos de conclusão de curso; 

 

 

 

 

4.1.4 Articulação entre Teoria e Prática  

 

De acordo com a legislação em vigor, a prática deve ser componente curricular e deve 

ser pensada e desenvolvida ao longo do processo formativo. Neste sentido, a ALFA 

disponibilizará aos seus alunos atividades, laboratórios, ambientes específicos e serviços que 

promovem a verticalização dos conhecimentos, teorias e conceitos das disciplinas, 

desdobrando-os nas suas possíveis aplicações práticas.  

As próprias metodologias adotadas pelos professores, como o estudo de caso, serão 

fortemente orientadas nesta direção, o que, também, é facilitado pelo perfil do corpo docente, 

constituído, em grande parte, de profissionais com destacada atuação no mercado.  

O curso se propõe, portanto, a promover a integração entre teoria e prática, perseguindo 

tanto um sólido rigor científico quanto uma vibrante sensibilidade para o social fundamentada 
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no conhecimento das teorias e métodos de sua área de conhecimento e na  compreensão 

adequada de sua aplicação prática.  

A articulação entre teoria e prática será assegurada, entre outras iniciativas, pela inserção 

na matriz curricular do curso de componentes como visitas técnicas, atividades 

complementares, estágio curricular supervisionado, trabalho de conclusão de curso e pela 

adoção de metodologias ativas de ensino- aprendizagem e estratégias inovadoras, como estudo 

de caso, jogos de empresa e práticas laboratoriais.  

 

4.1.4.1 Estágio Supervisionado  

 

De acordo como o Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, a atividade curricular de 

Estágio objetiva aprendizagens social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 

participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na comunidade 

em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a responsabilidade e 

coordenação da Instituição de Ensino.  

A Faculdade Alves Faria, na sua proposta de formação em nível de 3º grau, entende que, 

complementarmente ao processo de ensino, cabe-lhe viabilizar o aprendizado prático, sob a 

forma de Estágio que possibilite aos acadêmicos a vivência das atividades inerentes à sua 

formação humana e profissional.  

Por entender o Estágio como atividade determinante da aquisição dos fundamentos 

teórico-práticos da profissão, da formação integral, do exercício da cidadania e, sobretudo, da 

consolidação das competências necessárias ao perfil do profissional formado pela ALFA, todos 

os seus cursos de Graduação adotam o Estágio como componente curricular.  

O Estágio é caracterizado por atividades práticas correlacionadas à área de formação do 

aluno e desenvolvidas, em alguns casos, na própria Instituição, ou em campos de Estágio 

previamente selecionados, abrangendo Empresas, Órgãos Públicos ou Entidades sem fins 

lucrativos.  

De acordo com o Regulamento de Estágio da Faculdade ALFA, nos cursos de 

Graduação são admitidas as modalidades de Estágio Curricular Não Obrigatório e Estágio 

Obrigatório.  

O Estágio Curricular Não Obrigatório é uma atividade complementar, intencionalmente 

assumida pela ALFA e desenvolvida em situação real de trabalho, para o enriquecimento da 

formação humana e acadêmico-profissional, podendo ser realizado do primeiro ao último 
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período do curso, de acordo com as parcerias estabelecidas entre a ALFA, Agentes de 

Integração, Empresas, Órgãos Públicos ou Entidades sem fins lucrativos, podendo ter o caráter 

de Estágio Profissional, Estágio Sociocultural ou de Iniciação Científica. 

O Estágio Curricular Obrigatório é um componente que integraliza a carga horária do 

Curso, cabendo à ALFA e ao Concedente de Estágio o acompanhamento, a supervisão e a 

avaliação do Estagiário, devendo ser realizado a partir da segunda metade do Curso. 

A operacionalização, acompanhamento, supervisão e avaliação das práticas de Estágio 

são realizadas por meio do Núcleo de Estágio ALFA e das Coordenações de Curso. Compete a 

estas instâncias propor e firmar a realização de parcerias com Empresas, Órgãos Públicos ou 

Entidades sem fins lucrativos, visando buscar oportunidades de Estágio; orientar os alunos 

sobre a realização de Estágio, fazendo conhecer suas normas, os documentos exigidos e prazos 

previstos; criar condições para que se viabilizem o acompanhamento, a supervisão e a avaliação 

do Estágio; promover eventos de integração entre a ALFA e o setor produtivo; divulgar oferta 

de vagas de Estágio; validar a documentação de Estágio, no que se refere à matrícula e 

frequência; conferir e juntar toda a documentação exigida para formalização do Estágio; 

produzir, semestralmente, relatórios referentes ao Estágio; emitir parecer validando ou não a 

solicitação de Estágio; supervisionar o processo de acompanhamento e avaliação do Estágio, 

fazendo os encaminhamentos necessários; manter contato com o Supervisor do Concedente de 

Estágio, se necessário; analisar e avaliar o Relatório de Acompanhamento e Avaliação do 

Estágio Curricular Obrigatório, emitindo parecer sobre a aprovação ou não do Estagiário; 

registrar no Sistema Acadêmico o resultado da avaliação do Estagiário. 

O Curso de Sistemas de Informação adota o Estágio Supervisionado Obrigatório como 

componente curricular, o qual é regido por Regulamento próprio, definido pelo Conselho 

Superior e aprovado por meio de Resolução do Diretor Superintendente. 

 

4.1.4.2 Visitas Técnicas 

 

As visitas técnicas são definidas pelo Corpo Docente nas semanas de planejamento 

semestrais considerando-se os conteúdos programáticos das disciplinas envolvidas, os objetivos 

propostos e os locais selecionados para as visitas. Os alunos são acompanhados pelos 

professores e apresentam relatórios de aprendizagem posterior que integram a avaliação 

processual das disciplinas envolvidas. 
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4.1.4.3 Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, 

inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade, uma vez que as 

mesmas se constituem em componentes curriculares enriquecedores e implementadores do 

próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

AALFA compreende as atividades complementares como um conjunto de atividades 

acadêmico-científico-culturais, escolhidas e desenvolvidas pelo aluno durante o seu período de 

integralização curricular, visando ao aperfeiçoamento da própria formação e ao 

desenvolvimento do hábito da formação continuada.  

Portanto, entende-se por atividades complementares a participação em iniciação 

científica, projetos multidisciplinares, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, 

monitorias, participação em Empresas Junior, conferências, seminários, palestras, congressos, 

encontros, simpósios, mesas redondas, ciclos de debates, estágios extracurriculares sem vínculo 

empregatício, atividades de extensão e outras atividades científicas, cursos livres, participação 

em fóruns, colóquios, cursos, oficinas pedagógicas e outras atividades artísticas e culturais 

realizadas na própria Instituição ou em outras instituições, devidamente validadas pela 

Coordenação do Curso e de acordo com o Regulamento de Atividades Complementares. 

Os alunos são motivados a participarem dessas atividades e devem efetivar o registro 

de participação em formulário próprio validando-a com a apresentação de documentação 

comprobatória junto à Coordenação do Curso. 

O Curso de Sistemas de Informação adota as Atividades Complementares como 

componente curricular, o qual é regido por Regulamento abaixo, definido pelo Conselho 

Superior e aprovado por meio de Resolução do Diretor Superintendente.  

 

I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Este regulamento, sendo parte das normas disciplinadoras do currículo pleno de graduação, 
dispõe sobre o regime de atividades complementares próprias dos Cursos de Graduação oferecidos 
pela Faculdade Alves Faria - ALFA, e estabelece a sua forma de realização com o apoio e controle do 
Núcleo de Estágio e Atividades Complementares. 
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Art. 2º Compreende-se como atividades complementares, atividades de cunho acadêmico-científico-
culturais e que estejam especificadas na matriz curricular respectivo ou nos programas das disciplinas 
respectivas, exigida para integralização da carga horária do curso e a ser cumprida pelo aluno sob as 
várias formas à sua escolha, de acordo com o planejamento ajustado com a Coordenação de cada 
Curso ou com órgãos ou entidades competentes a esta vinculada. 
 

Art. 3º As atividades complementares devem atender, em geral, os objetivos do ensino, da pesquisa e 
os da ética profissional. 
 

Art. 4º As atividades complementares previstas e quantificadas na estrutura curricular serão cumpridas 
nas formas e condições descritas neste regulamento, abrangendo as seguintes modalidades 
explicitadas no Art. 13º. 
 
Art. 5º A escolha e a validação das atividades complementares deverão objetivar a flexibilização do 
currículo pleno e a contextualização do ensino e aprendizagem, propiciando ao aluno a ampliação 
epistemológica, a diversificação temática e o aprofundamento interdisciplinar como parte do processo 
de individualização da sua formação acadêmica. 
 

Art. 6º As atividades complementares não se confundem com estágio curricular obrigatório, trabalho 
de conclusão de curso ou com atividades regularmente desenvolvidas no contexto das aulas.  
 

 

II DO ÓRGÃO GESTOR 
 

Art. 7º O Núcleo de Estágio e Atividades Complementares é o órgão responsável pela administração 
das atividades complementares e pela observância das normas regimentais e regulamentares 
aplicáveis. 
 
Art. 8º São atribuições do Coordenador de Curso coordenar a oferta geral dessas atividades, validar ou 
não, junto ao Núcleo de Estágio e Atividades Complementares, as atividades apresentadas pelo aluno. 

III DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA GERAL 
 

Art. 9o É atribuição da Secretaria Geral, nos casos de aproveitamento de disciplinas cursadas fora da 
matriz curricular do aluno e/ou em outra instituição para os casos de transferência externa e 
portadores de diploma, informar ao Núcleo de Estágios e Atividades Complementares a quantidade de 
horas a serem lançadas. 
 
 

 
IV DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Art. 10º O conjunto das atividades complementares será desenvolvido até o limite global da disciplina 
respeitados os limites máximos de carga horária estabelecidos por modalidade durante o curso 
regular, inclusive habilitação específica, conforme o plano curricular e normas estabelecidas no 
presente documento, podendo ser cumpridas sob o patrocínio das Faculdades ALFA, ou externamente, 
em Instituições de referência. 
 
Art. 11º As atividades complementares realizadas em outras instituições, entidades ou órgãos, sem a 
chancela ou respaldo das Faculdades ALFA, ficarão sujeitos à validação pela respectiva Coordenação, 
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mediante exame de compatibilidade com os objetivos didático-pedagógicos e profissionalizantes do 
curso, expressos no Projeto Pedagógico das Faculdades ALFA, e à vista da correspondente 
comprovação. 
§ 1º A validação das atividades complementares será requerida e justificada pelo aluno interessado, 
instruindo o pedido com a comprovação de frequência, comparecimento ou participação.  
§ 2º O processo de requerimento, validação e comprovação das atividades complementares será 
encaminhado ao Coordenador pelo Núcleo de Estágio e Atividades Complementares. Cabe a este 
validar, registrar e arquivar. 
§ 3º É vedada a validação de qualquer modalidade de atividades complementares realizadas 
anteriormente ao ingresso do aluno no respectivo curso de graduação ministrado pelas Faculdades 
ALFA. Atividades realizadas em outras Instituições de Ensino Superior deverão constar no histórico 
escolar da instituição de origem. 
 

 

V DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Art. 12º É vedado o cômputo concomitante ou sucessivo, como atividades complementares, de cargas 
horárias ou conteúdos, trabalhos, atividades ou práticas próprias das disciplinas do currículo pleno, ou 
destinado à elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, ou desenvolvidos nos estágios 
supervisionados.  
 
Art. 13º O aluno deverá comprovar a sua participação nas atividades, observado o limite máximo de 
carga horária de acordo com a Tabela abaixo: 
 
§ 1º Todas as atividades realizadas na modalidade à distância somente serão computados 5% a 50% 
da carga horária total, independentemente da Instituição ofertante e após análise do setor 
competente. 
 
§ 2º Para os discentes regularmente matriculados nos 7º e 8º períodos em 2011.2 e 2012.1, 
respectivamente, as horas de atividades complementares serão computadas de acordo com o 
regulamento anterior. 
 

I) Iniciação Científica (IC) Percentual de 
Aproveitamento 

a) Elaboração e entrega do relatório de pesquisa de IC 80% 
b) Participação como ouvinte nas apresentações de eventos programados pelas 
Faculdades ALFA ou outra IES. 

80% 

c) Publicação de artigo científico oriundo da IC 80% 
II) Eventos na área do curso na ALFA   
a) Palestras, Seminários, Congressos 50% 
b) Debatedor 80% 
c) Apresentação de trabalhos 50% 
Eventos na área do curso em outra Instituição  
a) Palestras, Seminários, Congressos 50% 
b) Debatedor 40% 
c) Apresentação de trabalhos 80% 
III) Atividade de extensão universitária  
a) Participação em atividades ou eventos culturais 50% 
b) Ministrar cursos de extensão, sob supervisão docente na área do curso. 70% 
c) Visitas técnicas  60% 
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d) Viagens de estudo 60% 
IV) Monitoria Máximo por 2 semestres 
a) Exercício de monitoria em disciplinas das Faculdades ALFA 100% 
V) Gestão ou Representação Estudantil  
a) Participação em entidades de natureza acadêmica 80% 
b) Representação em colegiados 80% 
VI) Laboratório de informática   
a) Participação em curso de informática 50% 
VII) Estágio voluntário/prática profissional em áreas afins ao curso. 50% 
VIII) Cursos na modalidade à distância - EAD 50% 
IX) Curso de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (somente para os bacharelados) 50% 

 
 

VI DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 14º Dos atos ou decisões do Coordenador do Curso caberá recurso ao Conselho Acadêmico. 
 
Art. 15. Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor Acadêmico, ad referendum do Conselho da 
Instituição. 
 
Este Regulamento foi aprovado pela Direção Acadêmica das Faculdades ALFA, em 07 de julho de 2011, 
e entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Última alteração em  
Goiânia, agosto de 2013. 

 
Nelson de Carvalho Filho 
Diretor Superintendente 

 

 

4.1.4.4 Trabalho de Conclusão de Curso 

 

De acordo com o Regulamento da Área de Metodologia, Iniciação Científica e Trabalho 

de Conclusão de Curso da Faculdade ALFA, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é 

exigido para a concessão do diploma de Curso de Graduação e consiste na elaboração de 

investigação científica, devendo, de acordo com as normas da ABNT (NBR 14804), representar 

o resultado de estudo que expresse conhecimento do assunto escolhido, obrigatoriamente 

emanado das disciplinas e programas ministrados ao longo do curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é individual.  Podem ser Orientadores e Leitores de 

Trabalhos de Conclusão de Curso Professores integrantes do Corpo Docente da Faculdade 

ALFA, vinculados a uma das Linhas de Pesquisa institucional, previamente definidas por Áreas 
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de Conhecimento, podendo um professor assumir a orientação de até cinco Trabalhos de 

Conclusão de Curso por semestre. 

A avaliação final dos Trabalhos de Conclusão de Curso é feita por meio de Banca 

Examinadora composta pelo Professor Orientador, na condição de presidente da Banca, e pelo 

menos um Professor Leitor, cabendo a ambos a avaliação final do Trabalho de Conclusão de 

Curso.  Os Trabalhos de Conclusão de Curso são avaliados pela sua forma escrita e pela 

apresentação oral do(s) aluno(s).  

A operacionalização dos Trabalhos de Conclusão de Curso é realizada pelas 

Coordenações de Curso e Coordenação do Núcleo de Pesquisa ALFA (NUPES), que 

estabelecem, por meio de Regulamento próprio, os mecanismos de efetivo acompanhamento 

desta atividade na Instituição como um todo e no interior de cada Curso. O NUPES é um setor 

de apoio ao Corpo Docente e Discente, que conta com instalações próprias e adequadas para 

seu funcionamento e para as atividades de orientação, promovendo a iniciação científica dos 

alunos, catalogando, constituindo e disponibilizando para consulta da Comunidade acadêmica 

o acervo dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Instituição. 

Em atendimento ao artigo 7º, Parágrafo Único da Resolução CNE/CES, nº 11/2002, 

o curso de Sistemas de Informação da ALFA define como obrigatório o trabalho final de curso 

como atividade de síntese e integração de conhecimento, sendo regido por Regulamento 

próprio, definido pelo Conselho Superior e aprovado por meio de Resolução do Diretor 

Superintendente. 

 

 

 

4.1.5 Interdisciplinaridade 

 

À luz da missão da IES, dos seus objetivos e da missão do curso de Sistemas de 

Informação, o foco na estruturação curricular concentrou-se no desenvolvimento integral do 

aluno, por meio de práticas pedagógicas voltadas à aplicação das teorias aprendidas em sala de 

aula. As simulações das realidades profissionais contribuem na formação do aluno, na medida 

em que o transporta da situação da sala de aula para a vivência e experiência de um cotidiano 

real e multidisciplinar. A prática da interdisciplinaridade possibilita aos educandos maior 

abertura e compromisso consigo e com o outro, de forma reflexiva e transformadora, inserindo-

os na realidade social, econômica, política, cultural e ambiental do mundo em que vivemos.  
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No curso de Sistemas de Informação da ALFA, a interdisciplinaridade é materializada 

em projetos e/ou atividades interdisciplinares conduzidas no decorrer do curso.  

 

4.1.6 Flexibilidade 

 

A flexibilidade corresponde à capacidade de adaptar-se a situações novas surgidas 

durante a execução de planos ou projetos. A Faculdade Alves Faria tem acompanhado e 

contribuído para o debate das questões educacionais em todos os níveis, visando adequar seus 

cursos ao que há de mais atualizado em termos de proposta pedagógica para o Ensino Superior 

em todas as áreas, evidenciando o princípio da flexibilidade na atualização permanente dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Nesse sentido, a flexibilidade antecipa mudanças, desde as esperadas até as imprevistas. 

Esse princípio norteia a organização e o planejamento pedagógico da Instituição e ganha 

concretude em diferentes momentos, como: o Plano de Ensino (Plano de Curso e Plano de 

Aula), o Planejamento e Gestão Semestral da Performance do Ensino e da Aprendizagem, a 

Convenção Acadêmica, as Reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE), do Colegiado, 

entre outros momentos, vistos como sinalizadores da necessidade de redimensionamento de 

ações.  

 

4.2 Metodologia e Estratégias de Ensino-Aprendizagem 

 

As diferentes opções metodológicas visam à integração das disciplinas do curso, 

relacionando-as e contextualizando-as às temáticas específicas para despertar o interesse do 

aluno. Isto requer estratégias de ensino que propiciem uma maior interatividade docente-

discente e discente-discente, proporcionando a construção do saber e do conhecimento a partir 

de um referencial teórico e do conjunto de vivências e experiências de cada aluno.  

Com isso, pretende-se desenvolver no aluno o compromisso com seu próprio 

desenvolvimento de forma reflexiva e transformadora, por meio do ensino pela pesquisa.  

Assim, além de formação de nível superior adequada ao exercício profissional, a metodologia 

e as estratégias de ensino-aprendizagem da ALFA têm por objetivos a realização de pesquisas 

e o estímulo das atividades criadoras; o ensino e a pesquisa ligados à comunidade mediante 

cursos e serviços especiais e o incentivo à valorização humana e social das profissões.  
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Dessa forma, no intuito de desenvolver o perfil profissional desejado para os alunos 

egressos do curso de Sistemas de Informação da ALFA, serão privilegiadas metodologias de 

ensino-aprendizagem coletivas e desafiadoras.  

Considerando a pluralidade de visões do processo de ensino-aprendizagem, serão 

utilizadas diversas técnicas existentes no âmbito da didática, tais como: 

 Técnicas de exposição pelo professor, na forma de aulas expositivas dialogadas, 

participativas e interativas, consideradas como necessárias para introduzir um novo 

assunto, propiciar uma visão global e sintética, esclarecer conceitos e concluir 

estudos; 

 Técnicas centradas no aluno, na forma de estudos de texto e de casos e de estudos 

dirigidos (ou orientados), que objetivam desenvolver a capacidade de estudar um 

problema, de forma sistemática, desenvolver a capacidade analítica e as habilidades 

de compreensão, interpretação, análise, crítica, e (re)-criação de textos, bem como 

preparar para o enfrentamento de situações complexas;  

 Técnicas de elaboração conjunta, em especial a mesa-redonda, que objetivam 

propiciar a contribuição conjunta do professor e dos alunos e analisar coletivamente 

e um tema importante, a fim de se chegar a uma posição; 

 Técnicas de trabalho em grupo, objetivando, em especial, dar a todos os alunos a 

oportunidade de participar, quer formulando perguntas, quer formulando respostas 

e perguntas, ou expressando opiniões e posições, bem como aprofundar a discussão 

de um tema ou problema, chegando a conclusões; 

 Aulas práticas em laboratório, nas quais são fundamentais a explicitação dos 

objetivos da aula e a colocação do professor como um elemento de suporte para se 

atingir esses objetivos. Busca-se, com isso, dar ao aluno o máximo de autonomia na 

organização de suas atividades visando o seu desenvolvimento.  A orientação é que 

cada máquina, bancada ou equipamentos sejam utilizados por pares ou pequenos 

grupos de alunos com o objetivo de promover a interação entre eles e desenvolver 

as habilidades de trabalho em equipe; 

 Utilização de pesquisas pontuais nas diversas disciplinas que compõem a matriz 

curricular, sendo elas orientadas pelos respectivos professores; 

 Estudos de casos; 

 Realização de visitas técnicas, participação em eventos internos, como palestras, 

seminários e fóruns temáticos de interesse para a formação do aluno. 
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4.3 Processo de Avaliação 

 

A avaliação é entendida pela ALFA como um processo contínuo e sistêmico, 

abrangendo a avaliação do processo ensino-aprendizagem, a avaliação do egresso e a avaliação 

institucional, de forma articulada com os processos de autoavaliação do Docente, dos Discentes 

e da própria Instituição. 

No Curso de Graduação em Sistemas de Informação entende-se o processo ensino-

aprendizagem como um projeto coletivo, onde todos são considerados agentes intelectuais 

ativos no processo de construção do saber. Embora cada professor, no exercício do seu fazer 

docente, possua autonomia para desenvolver a disciplina que está sob sua responsabilidade, 

precisa compreender e valorizar, que esta é parte integrante de um percurso formativo dos 

alunos e resultado de trabalho coletivo, que por sua vez precisa contribuir significativamente 

com este processo. 

 A identificação do perfil profissional pretendido para o egresso é vista como essencial 

e ponto de partida para o trabalho de reflexão e avaliação. Esta reflexão faz-se necessária, pela 

possibilidade do melhor encaminhamento na organização do trabalho pedagógico e sua 

relevância enquanto diferencial teórico, didático e da relação teoria-prática no processo ensino-

aprendizagem. 

 Compete à Coordenação do Curso organizar momentos de discussão, reflexão e 

avaliação coletiva entre os docentes que atuam no curso, tendo como objetivo aproximar as 

áreas de conhecimento para um trabalho interdisciplinar e o aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem.   

A qualidade do processo formativo depende, em grande parte, do cumprimento integral 

das ementas das disciplinas previstas na grade curricular do curso, que por sua vez, deve 

garantir, na sua efetivação, a concepção de formação do engenheiro, tendo como referência o 

perfil profissional definido nesse projeto.  

A qualidade teórica, metodológica e os critérios avaliativos dos planejamentos devem 

ser verificados pelo coordenador do curso, pelos professores e alunos durante os momentos de 

avaliação coletiva, pelos consultores externos e, finalmente, pela supervisão do diretor de 

graduação e mantenedora. As avaliações do processo ensino-aprendizagem e do curso, em 

geral, devem fornecer elementos teórico-práticos que consubstanciem relatórios de melhoria 

dos processos formativos e, portanto, de avaliação curricular.  

Para tanto, é preciso investigar permanentemente o cumprimento das ementas das 

disciplinas na organização dos planos de ensino, a atualização bibliográfica constante, a 
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definição lógica e equilibrada dos conteúdos programáticos, a utilização de recursos 

metodológicos variados e adequados à apreensão dos conhecimentos e habilidades, o 

desenvolvimento conceitual e o alcance dos objetivos pretendidos, em razão do perfil 

profissional estabelecido. 

 Esses processos e elementos avaliativos só ganham sentido quando os professores estão 

comprometidos com um processo de construção do pensamento reflexivo por parte do aluno, 

objetivando uma apreensão significativa de saberes. 

Cabe destacar que os objetivos do plano de ensino, em consonância com a concepção 

de formação presente no projeto do curso, apresentam-se como elemento constitutivo do 

processo formativo, pois antecipam resultados esperados do trabalho pedagógico, expressando 

conhecimentos, habilidades e hábitos a serem assimilados de acordo com as exigências 

metodológicas. É, portanto, fundamental que os professores compreendam a relação existente 

entre conteúdos, objetivos, metodologias e avalição, visando maior qualidade teórica e prática 

do trabalho acadêmico. 

Essas definições, quando debatidas e estabelecidas colegiadamente, consubstanciam um 

diferencial teórico-conceitual e didático-metodológico, permitindo maior articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, sobretudo no que tange à implementação de projetos 

interdisciplinares.  

Nesse contexto, é de suma importância que a avaliação do processo ensino-

aprendizagem e do curso, em geral, seja vista e trabalhada de forma processual, pois a 

perspectiva da formação de um profissional crítico-reflexo implica uma discussão constante das 

práticas curriculares desenvolvidas no curso de modo a indicar a melhoria dos procedimentos 

existentes na Instituição. 

Assim, é preciso avaliar se ao longo do curso os princípios que orientam a organização 

curricular estão sendo observados, conforme as diretrizes e bases do projeto, sem causar 

descompasso entre proposta e sua execução. De igual modo, é preciso acompanhar a inserção 

profissional dos egressos do curso, tendo em vista uma melhor definição do perfil do 

profissional a ser formado. 

 

O Planejamento e Gestão Semestral da Performance do Ensino e Aprendizagem se 

caracteriza como um processo de acompanhamento da implantação e da execução dos cursos 

de graduação. Esse acompanhamento visa especialmente o exame de questões relacionadas ao 

cumprimento do currículo e do projeto pedagógico estabelecido para o curso e de sua real 

implementação em nível de sala de aula. 
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4.3.1 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

 

De acordo com a Resolução 01/2010, de 02 de março de 2010, ao longo do semestre 

letivo, o aluno será avaliado pela sua frequência (mínimo de 75%) e aproveitamento, expresso 

em notas de 0 a 10 (zero a dez). O aproveitamento do aluno é verificado por meio das avaliações 

denominadas N1, N2, N3 e N4 (Prova de Recuperação). As notas N1 e N2 serão compostas por 

Avaliações Formais, de caráter documental, realizadas individualmente e sem consulta, com 

notas de “zero” a “dez”, valendo 80%, e Avaliações Processuais, também, com notas de “zero” 

a “dez”, valendo 20%. As notas de N3 e N4 serão compostas unicamente por prova individual 

escrita e sem consulta, com notas de “zero” a “dez”.   

 

4.3.2 Avaliação do Egresso 

 

Para acompanhamento do egresso, a ALFA conta com as ações desenvolvidas pelo 

Núcleo Discente, que tem como um das suas finalidades a manutenção de um atualizado 

cadastro de endereços de todos os alunos e ex-alunos do Curso, com home page ou site na 

Internet, para a comunicação de novos Cursos de atualização, de extensão, de aperfeiçoamento 

ou de pós-graduação que porventura venham a ser criados pela Instituição e que possam trazer 

de volta à IES seus egressos para contínua capacitação e requalificação. 

Ao lado dos instrumentos gerais de avaliação e acompanhamento, os alunos egressos 

contam, ainda, com o Núcleo de Apoio Acadêmico, que desenvolve orientação profissional, 

para auxiliá-los na entrada no mercado de trabalho, além da oferta de programas de educação 

continuada, para aprofundamento de estudos, aperfeiçoamento, atualização e treinamento 

profissional. 

A Associação dos Alunos Diplomados da Graduação e Pós-Graduação das Faculdades 

ALFA (AADGPG) é uma entidade sem fins lucrativos, criada com vistas a congregar os alunos 

egressos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, visando a beneficiar ainda mais os 

associados promovendo encontros, palestras e cursos, mantendo um vínculo permanente da 

Instituição com seus egressos.   

Por meio desses mecanismos e de uma coleta contínua de dados sobre a inserção dos 

egressos no mercado de trabalho, a Instituição obtém feedback a respeito do profissional que 

está sendo formado. Os dados e informações obtidos são utilizados para alimentar o sistema de 
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Avaliação Institucional, permitindo tomada de decisão quanto à revisão e atualização 

permanente do Currículo dos cursos ofertados.  

 

4.3.3 Avaliação Institucional  

 

Em cumprimento à Lei n. 10.861/2004 e ao Decreto nº. 5.773/20, que estabelecem as 

diretrizes para a Avaliação Institucional, as Faculdades ALFA, por meio de sua Comissão 

Permanente de Avaliação (CPA), desenvolvem, semestralmente, o processo de autoavaliação da 

Instituição, contemplando as dez dimensões estabelecidas nos textos legais, envolvendo o Corpo 

Docente, Discente e Técnico-administrativo que formam a Comunidade ALFA. 

O processo de avaliação institucional da Faculdade ALFA está centrado em dois grandes 

objetivos: o primeiro diz respeito ao aperfeiçoamento da qualidade acadêmica de seus cursos 

de graduação; o segundo visa à melhoria da gestão da Faculdade com a avaliação das atividades 

de Pesquisa, de Extensão, dos Recursos Humanos e de Infraestrutura. Busca-se, com esse 

processo, gerar um conjunto de dados e diagnósticos confiáveis que, além de promover o 

autoconhecimento da Instituição, possibilite a organização de ações de melhoria do seu 

funcionamento.  

A Avaliação Institucional da ALFA foi sendo implantada de maneira gradual, 

privilegiando num primeiro momento, a avaliação do ensino de graduação e das condições de 

infraestrutura e serviços. Atualmente, faz-se avaliação global da Instituição, de forma a 

contemplar todas as dimensões avaliativas propostas pelos SINAES (Lei 10861/2004). 

Nessa avaliação, observa-se a coerência dos procedimentos de avaliação dos processos 

de ensino e de aprendizagem com a concepção do Curso, especificamente a articulação da 

autoavaliação do Curso com a autoavaliação institucional. A partir das avaliações realizadas 

semestralmente pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), torna-se possível realizar uma 

análise interna de resultados e diagnosticar possíveis ações que supram carências apresentadas 

nos aspectos avaliados. 

É importante destacar que o processo de avaliação institucional da ALFA pauta-se pelos 

seguintes princípios orientadores: 

- Alcançar uma visão global da Instituição a partir do exame de todos os elementos que 

compõem a vida da Faculdade; 

- Construir o processo avaliativo de forma gradativa, ampliando e refinando 

constantemente suas estratégias de ação e procedimentos de coleta de dados; 
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- Criar mecanismos que possibilitem uma participação efetiva de todos os envolvidos no 

processo; 

- Criar oportunidades para a divulgação e discussão dos resultados em todos os 

segmentos avaliados; 

- Criar uma nova concepção de avaliação institucional, como momento de reflexão e 

proposições. 

A avaliação institucional, entendida como um trabalho de permanente reflexão sobre a 

“prática universitária” é uma condição básica para identificar e equacionar os desafios 

envolvidos na formulação de diretrizes para que o Ensino, a Pesquisa e a Extensão sejam 

compatibilizados com as necessidades da sociedade, nas dimensões de natureza política, 

econômica, social e cultural, preservadas as peculiaridades da Instituição na sua função de gerar 

conhecimento. 

Nesse sentido, a avaliação deve ser um processo contínuo, uma ferramenta para o 

planejamento e a gestão universitária, bem como um processo sistemático de prestação de contas 

à sociedade. 

Sendo a preocupação da Instituição a busca da excelência, a avaliação institucional é um 

processo aberto, mediante o qual todos os setores da Faculdade ALFA devem participar. Dessa 

forma, um dos instrumentos para a busca da qualidade no ensino superior é a autoavaliação 

institucional, que possibilita identificar, analisar e entender a realidade da Instituição, utilizando-

se de indicadores internos e externos, com ênfase nos indicadores internos, construídos de forma 

participativa.  

Para tanto, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) dispõe de um projeto em 

permanente construção que contempla os princípios, objetivos, indicadores institucionais, 

processos e instrumentos que dão visibilidade às intenções e postura da ALFA em relação à 

autoavaliação da Instituição.  

O desenvolvimento da avaliação institucional se estrutura a partir do eixo do 

Planejamento Estratégico, compreendido como processo permanente e coletivo de produção e 

desenvolvimento de soluções para as fragilidades encontradas internamente ou pelas avaliações 

externas e de incremento das potencialidades institucionais em sintonia com sua missão, 

objetivos e metas. A dinâmica seguida tem sido a de prever ações, desenvolvê-las, avaliar seus 

resultados, pensar em novas ações quando algumas não surtiram efeito, acrescentar outras ações 

diante de fatos e cenários novos, desenvolver de novo, avaliar de novo.  
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Para tanto, a ALFA utiliza como balizas os instrumentos do INEP de avaliação externa 

(de IES e de cursos), os relatórios das visitas in loco do MEC/INEP, os resultados do ENADE, 

os resultados das ações avaliativas internas, as informações relativas ao corpo docente, discente 

e funcional, o PDI, o PPI, os Projetos Pedagógicos dos Cursos, dentre outros. 
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5. NÚCLEOS DE FORMAÇÃO E ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O currículo consiste em um instrumento organizador das rotinas acadêmicas, permitindo 

que sejam trabalhados os conteúdos e desenvolvidas as habilidades. Os corpos docente e discente 

são os elementos centrais do processo e o professor passa a ter o papel privilegiado de facilitador.  

O Curso de Sistemas de Informação da ALFA tem uma preocupação especial com a 

escolha dos conteúdos que compõem o eixo de formação do curso e que, na verdade, são os 

elementos de sua identidade. Para tanto, nas reuniões do Núcleo Docente Estruturante e 

Colegiado procurar-se-á sempre atualizar as bibliografias das diversas disciplinas da matriz 

curricular. 

O curso de Sistemas de Informação tem predominantemente a computação como 

atividade meio, visando à formação de recursos humanos para a automação dos sistemas de 

informação das organizações. Para atingir essa formação os alunos deverão desenvolver 

conhecimentos fortemente pragmáticos, tanto das tecnologias do campo de computação, quanto 

da administração de empresas. Além disso, as Atividades Complementares, o Estágio 

Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso serão partes integrantes do projeto do 

curso. 

O Projeto Pedagógico do Curso, dessa forma, busca o desenvolvimento das habilidades 

e do perfil profissional desejados, dedicando carga horária suficiente aos conteúdos 

fundamentais, profissionalizantes e complementares e definindo, cuidadosamente, as ementas 

das disciplinas que os contêm. O conjunto das disciplinas compreende uma ampla visão das 

tecnologias básicas e atuais para subsidiar a aprendizagem dos educandos, comportando 

disciplinas básicas de ciência da computação, com profundidade e abrangência, de acordo com 

as diretrizes do MEC. 

 

5.1 Matriz Curricular Vigente 

 

1ª Período CH 

Administração 80 

Pré-Cálculo I 80 

Metodologia Científica 40 

Introdução ao Empreendedorismo e Tomada de Decisão Através de Jogos de Empresas 40 

Arquitetura e Organização de Computadores 80 

Algoritmos e Programação de Computadores  80 

Carga Horária Período  400 
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2ª Período CH 

Pré-Cálculo II 40 

Teoria da Computação 80 

Lógica  80 

Comunicação Organizacional 40 

Algoritmos e Estrutura de Dados I  80 

Linguagem de Programação I 80 

Carga Horária Total 400 

  

3ª Período CH 

Algoritmos e Estrutura de Dados II 80 

Cálculo I 80 

Administração de Carreira  40 

Sociedades e Organizações 40 

Linguagem de Programação II 80 

Redes de Computadores 80 

Carga Horária Total 400 

  

4ª Período CH 

Análise de Sistemas de Informação 80 

Álgebra Linear 80 

Sistemas de Informação 80 

Banco de Dados I 80 

Linguagem de Programação III 80 

Carga Horária Total 400 

  

5ª Período CH 

Banco de Dados II 80 

Estatística I 80 

Data Warehouse 80 

Projeto de Sistemas de Informação 80 

Linguagem de Programação IV 80 

Carga Horária Total 400 

  

6ª Período CH 

Gerência de Projetos  80 

Sistemas Operacionais I  40 

Segurança e Auditoria de Sistemas 80 

Sistemas e Aplicações Distribuídas 80 

Engenharia de Software 80 

Carga Horária Total 360 

  

7ª Período CH 

Inteligência Artificial 80 

Governança de Tecnologia da Informação 80 

Sistemas Operacionais II 40 
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Trabalho de Conclusão de Curso I 40 

Usabilidade de Software 40 

Pesquisa Operacional Aplicada a Sistemas 80 

Carga Horária Total 360 

  

8ª Período CH 

Qualidade de Software 40 

Gestão de Tecnologia da Informação 80 

Tomada de Decisão Através de Jogos de Empresas em Sistemas de Informação 80 

Sistemas Integrados de Gestão 40 

Trabalho de  Conclusão Curso II 40 

Carga Horária Total 280 

 

5.2 Matriz Curricular Proposta para 2014 

 

O curso pretende, em suas funções de ensino, pesquisa e extensão, propiciar a 

construção de base técnica, científica e humanística que permita ao aluno desenvolver um 

processo de aprendizado, de forma a tornar-se capaz de se adequar às necessidades e aos 

requerimentos das organizações do mundo moderno. Uma nova matriz, em substituição a 

vigente, foi proposta. 

Na matriz ora proposta, busca-se exercitar o currículo como algo dinâmico e abrangente, 

envolvendo situações circunstanciais da vida acadêmica e social do aluno. Isso significa um 

trabalho conjunto em que a Coordenação do Curso, professores e alunos interagem num 

processo educacional conjunto, na consecução dos objetivos.  

Disciplinas, atividades, experiências, conteúdos, diferentes metodologias, palestras e 

cursos extracurriculares, buscam conjuntamente possibilitar o alcance dos objetivos em sua 

mais abrangente dimensão, desenvolvendo habilidades, fornecendo princípios e diretrizes úteis 

à vida dos futuros profissionais de Sistemas de Informação. 

O currículo aqui apresentado tem como verdade que o trabalho acadêmico nunca está 

acabado, completo. Abre-se a possibilidade de uma constante revisão curricular para que o 

mesmo seja sempre reflexo de um Curso em ação, e não apenas um plano padronizado ou uma 

relação de princípios e normas do funcionamento do Curso com uma relação de conteúdos 

rígidos e frios. 

Desta forma, o currículo está organizado em dez semestres, respeitando rigorosamente 

o disposto no texto das diretrizes curriculares definidas pela RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 

11 DE MARÇO DE 2002 que visa à formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
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capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e 

criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às 

demandas da sociedade.  

As disciplinas do curso estão organizadas por área do conhecimento, conforme as 

sugestões de diretrizes curriculares propostas ao MEC pela Comissão de Especialistas de 

Ensino de Computação e Informática (CEEInf), em documento denominado “Diretrizes 

Curriculares de Cursos da Área de Computação e Informática” e organizadas de forma a atender 

às áreas de formação básica, formação tecnológica, formação complementar e formação 

humanística, como demonstrado a seguir.  

 

I – Formação Básica:  Disciplinas propostas na matriz curricular 

Compreende os princípios básicos da 

área da computação, incluindo as 

principais linguagens de programação, 

estrutura, pesquisa e ordenação de 

dados; computação e algoritmos; 

arquitetura de computadores e 

matemática. 

Fundamentos de Recursos de Informação 

Algoritmos e Programação de Computadores 

Algoritmos e Estrutura de Dados I 

Algoritmos e Estrutura de Dados II 

Teoria da Computação 

Linguagem de Programação I 

Linguagem de Programação II 

Linguagem de Programação III 

Linguagem de Programação IV 

Lógica 

Pré Cálculo  

Álgebra Linear 

Cálculo I 

Estatística I 

Arquitetura e Organização de Computadores 

Sistemas Operacionais 

Sistemas Digitais 

Complexidade de Algoritmos 

II – Formação tecnológica, aplicada 

ou profissional 

Disciplinas propostas na matriz curricular 

Compreende a aplicação dos 

conhecimentos básicos no 

desenvolvimento tecnológico da 

computação, utilizando-se, em 

laboratório, as tecnologias correntes: 

banco de dados, engenharia de software, 

redes de computadores, etc. 

Sistemas de Informação 

Análise de Sistemas de Informação 

Banco de Dados I 

Banco de Dados II 

Projeto de Sistemas de Informação 

Engenharia de Software 

Gerência de Projetos 

Qualidade de Software 

Usabilidade de Software 

Segurança e Auditoria de Sistemas 

Tomada de Decisão Através de Jogos de Empresas em 

Sistemas de Informação  

Governança de Tecnologia da Informação 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 

Sistemas Integrados de Gestão 

Data Warehouse 

Sistemas e Aplicações Distribuídas  

Redes de Computadores 
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III – Formação complementar Disciplinas propostas na matriz curricular 

Compreende estudos que permitem a 

interação dos egressos dos cursos com 

outras profissões, incluindo, ciência 

comportamental, gerencial, tomada de 

decisão; ciências políticas, sociologia, 

economia, contabilidade, pesquisa 

operacional e teoria geral de sistemas.  

Administração 

Técnicas de Leitura e Produção de Texto 

Pesquisa Operacional Aplicada a Sistemas 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

IV – Formação humanística Disciplinas propostas na matriz curricular 

Compreende estudos que dão ao egresso 

uma dimensão social e humana, 

incluindo estudos relacionados a: 

história da ciência da computação, 

empreendedorismo, ética, computador e 

sociedade, sociologia e filosofia.  

Metodologia Científica 

Sociedades e Organizações 

Gestão de Carreira em Sistemas de Informação 

Introdução ao Empreendedorismo e Tomada de Decisão 

Através de Jogos de Empresas  

 

 

Apresenta-se, a seguir, a matriz curricular proposta do Curso de Graduação em Sistemas 

de Informação da ALFA, com a identificação das disciplinas e carga horária, por períodos.  

 

1ª Período CH 

Técnicas de Leitura e Produção de Texto 80 

Pré-Cálculo 120 

Fundamentos de Recursos de Informação 40 

Arquitetura e Organização de Computadores 80 

Algoritmos e Programação de Computadores  80 

Carga Horária Período 400 

  

2ª Período CH 

Metodologia Científica 40 

Sistemas de Informação 80 

Lógica  40 

Administração 80 

Algoritmos e Estrutura de Dados I  80 

Linguagem de Programação I 80 

Carga Horária Total 400 

  

3ª Período CH 

Algoritmos e Estrutura de Dados II 80 

Cálculo I 80 

Banco de Dados I 80 

Sociedades e Organizações 40 

Linguagem de Programação II 80 

Gestão de Carreira em Sistemas de Informação 40 

Carga Horária Total 400 
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4ª Período CH 

Análise de Sistemas de Informação 80 

Álgebra Linear 80 

Sistemas Operacionais 80 

Banco de Dados II 80 

Linguagem de Programação III 80 

Carga Horária Total 400 

  

5ª Período CH 

Redes de Computadores 80 

Teoria da Computação 80 

Data Warehouse 80 

Projeto de Sistemas de Informação 80 

Linguagem de Programação IV 80 

Carga Horária Total 400 

  

6ª Período CH 

Gerência de Projetos 80 

Complexidade de Algoritmos 80 

Segurança e Auditoria de Sistemas 80 

Sistemas Digitais 80 

Engenharia de Software 80 

Carga Horária Total 400 

  

7ª Período CH 

Sistemas e Aplicações Distribuídas 80 

Governança de Tecnologia da Informação 80 

Estatística I 80 

Usabilidade de Software 40 

Pesquisa Operacional Aplicada a Sistemas 80 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 

Carga Horária Total 360 

  

8ª Período CH 

Qualidade de Software 40 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 80 

Introdução ao Empreendedorismo e Tomada de Decisão Através de Jogos de Empresas  40 

Tomada de decisão Através de Jogos de Empresas em Sistemas de Informação      80 

Sistemas Integrados de Gestão 40 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 

Carga Horária Total 320 
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO 

CURSO  
HORA 

RELÓGIO 

HORA 

AULA 

ATIVIDADES EM SALA DE AULA 2.567 3.080 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 250 300 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 167 200 

DURAÇÃO TOTAL DO CURSO 2.984 3.580 
 

 

  

Disciplina Optativa CH 

Libras 40 

Educação, Meio Ambiente e Saúde  40 

Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-brasileira e Indígena 40 
 

 

5.3 Ementas e Bibliografias Básicas e Complementares 

 

DISCIPLINAS DO PRIMEIRO PERÍODO 

 

 

TÉCNICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 80h 

EMENTA: Comunicação: tipos de código. Língua, Fala e Linguagem. Denotação e Conotação. 

Funções de Linguagem. Figuras de Linguagem. Níveis de Linguagem. Leitura: as possibilidades 

de leitura. Texto: gêneros. Palavras-chave. Ideias-chave. Parágrafo. Estrutura simples e mista, 

parágrafo-chave, formas de construção, articulação. Coerência. Processo de expansão das 

palavras-chave. Coesão. Recursos de coesão  Paralelismos. Elementos conectivos. Resumo. 

Síntese. Oralidade: técnicas de expressão oral. Desenvolvimento de competências e habilidades  

disposição para ouvir, falar e redigir. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FIORIN, José Luis; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed. São 

Paulo (SP): Ática, 1999. 416 p 

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luis. Para entender o texto: leitura e redação. 16. ed. 

São Paulo (SP): Ática, 2000. 431 p. 

GUIMARÃES, Elisa. A Articulação do texto. 8. ed. São Paulo (SP): Ática, 2000. 88 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. 7. ed. rev. Campinas SP: Alínea, 2010. 

223 p 

BAHIA, Juarez. Introdução à comunicação empresarial. Rio de Janeiro (RJ): Mauad, 1995. 

MARINO, Luiz C.; HOHLFELDT, Antonio; FRANÇA, Vera Veiga. Teorias da comunicação: 

conceitos, escolas e tendências. 2. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2012. 277 p. 

MATTELART, Michèle; MATTELART, Armand. História das teorias da comunicação. São 

Paulo (SP): Loyola 1999. 223 p. 

CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. São Paulo (SP): 

Scipione, 1999. 583 p. 

 

 

 

PRÉ CÁLCULO 120h 
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EMENTA: Operações no Conjunto dos Números Reais. Polinômios: conceito e operações. 

Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º graus. Conceito e noções iniciais de Função. 

Estudo dos diversos tipos de Funções: Polinomial de 1º grau; Polinomial de 2º grau; Modular; 

Potência; Logarítmica; Exponencial; Compostas e Inversas. Sistemas de equações e matrizes. 

Noções de Trigonometria. Funções Trigonométricas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DEMANA, F. D.; WAITS, B. K.; FOLEY, G. D.; KENNEDY, D.. Pré-cálculo. São Paulo (SP): 

Pearson Addison Wesley, 2009. 380 p. 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. 3. ed. São Paulo (SP): Ática, 2008. 

736 p.  

BONORA JÚNIOR, Dorival. Matemática: complementos e aplicações nas áreas de ciências 

contábeis, administração e economia. 2. ed. São Paulo (SP): Ícone, 2000. 511 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
IEZZI, Gelson. Matemática: ciências e aplicações. São Paulo (SP): Atual 2001. 432 p. 

ANDRADE, Nonato de. Matemática descomplicada. Rio de Janeiro (RJ): Ferreira, 2010. 272 

p. 

GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática: uma nova abordagem. 2.ed. 

São Paulo (SP): FTD, 2010. 400 p.  

GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: um 

tratamento moderno de matemática discreta. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2004. 

SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. 

Matemática: para os cursos de economia, administração, ciências contábeis. 6. ed. São Paulo 

(SP): Atlas, 2010. 

SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica.      São Paulo (SP): MacGraw Hill, 

1987. 

 

 

FUNDAMENTOS DE RECURSOS DE INFORMAÇÃO 40h 

EMENTA:Conceitos fundamentais sobre informática: hardware, software. Dimensionamento 

das necessidades de hardware e software  em uma empresa. A carreira do profissional de 

tecnologia. Projeto integrador. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de 

programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 2.ed. São Paulo (SP): Makron 

Books, c2000. 

ALCADE LANCHARRO, Eduardo; GARCIA LOPES, Miguel; PEÑUELAS FERNANDEZ, 

Salvador. Informática básica. São Paulo (SP): Makron Books, 1991. 

MEIRELLES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com microcomputadores. 

2.ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1994 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MONTEIRO, Mário A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): 

LTC, 2007 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para 

desenvolvimento de programação de computadores . 22. ed. São Paulo (SP): Érica, 2008.  

SATIR, Gregory; BROWN, Doug. Técnica de programação em C++. Rio de Janeiro: 

Infobook, 1997. 222 p. 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO –P. 59/108 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

ERNIGHAN, Brian W.. C, a linguagem de programação: padrão ANSI. Rio de Janeiro: 

Campus, 1989. 289 p. 

KANAAN, Joao Carlos. INFORMÁTICA global: tudo o que você precisa saber sobre 

informática. 2. ed. São Paulo (SP): Pioneira, 1998. 283 p. 

 

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES 80h 

EMENTA: Conceitos básicos da arquitetura e organização de computadores. Histórico dos 

sistemas computacionais. Conversão de base e aritmética em outras bases. Componentes de 

um Computador: Modelo Von Neumann. Execução de programas. Conjunto de  

Instruções, Mecanismos de Interrupção e de Exceção. Modos de endereçamento. Interfaces 

paralela, serial e USB. Dispositivos de entrada e saída. Hierarquia de Memória. 

Multiprocessadores. Multicomputadores. Arquiteturas Paralelas Arquiteturas RISC e CISC 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PATTERSON, David A. Organização e projeto de computadores. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005. 

MONTEIRO, Mário A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): 

LTC, 2007 

TENENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. São Paulo (SP): 

Pearson Prentice Hall, 2007 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim. Sistemas distribuídos: 

conceitos e projetos. 4. ed. Porto Alegre (RS): Bookman, 2007. 792 p.  

STALLINGS, Willian. Arquitetura e organização de computadores: projeto para o 

desempenho. 8. ed. São Paulo (SP): Prentice Hall (Pearson), 2010 

TANENBAUM, Andrenw S.; WETHERALL, David. Redes de computadores. 5.ed. Rio de 

Janeiro (RJ): Campus, 2003 

VASCONCELOS, Laércio. Hardware total. São Paulo (SP) Makron Books, 2002. 1505 p  

VASCONCELOS, Laércio. Montagem e configuração de Pcs. São Paulo: Person Education do 

Brasil, 2003. 157 p. 

 

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 80h 

EMENTA: Software básico, linguagens, compilação e representação interna dos dados. 

Resolução de problemas e desenvolvimento de algoritmos. Estruturação de programas: seleção 

e repetição. Tipos de dados. Vetores e Matrizes. Linguagem de programação e transcrição de 

algoritmos.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para 

desenvolvimento de programação de computadores . 22. ed. São Paulo (SP): Érica, 2008. 236 

p.  

FARRER, Harry. Programação estruturada de computadores: algoritmos estruturado . 3. ed. 

Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. 284 p.  

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de 

programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo (SP): Pearson 

Prentice Hall, 2005. 195 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: como programar. 8. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice 

Hall, 2010 

CADENHEAD, Rogers; LEMAY, Laura. Aprenda em 21 dias Java 2: professional reference. 

Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2003 

SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 

3. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2010 

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados: com 

aplicações em Java. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2009 

VELOSO, Paulo. Estruturas de dados. Rio de Janeiro: Campus, 1983. 228 p. 

 

 

 DISCIPLINAS DO SEGUNDO PERÍODO 

 

 

METODOLGIA CIENTÍFICA 40h 

EMENTA: Senso comum e conhecimento científico. A produção do conhecimento científico. 

Métodos de investigação científica: quantitativo e qualitativo e suas técnicas. Modalidades de 

trabalhos acadêmicos: resumos, projetos, relatórios, artigo, resenha. Citações. Referências. 

Estrutura e apresentação de trabalhos acadêmicos, de acordo com as normas ABNT.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2002 
MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Claudia Regina Ribeiro; NUNES, Heliane 

Prudente. Trabalhos acadêmicos: planejamento, execução e avaliação. Goiânia (GO): 

Faculdades Alves Faria, 2008. 196 p. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed., revisada e 

ampliada. São Paulo (SP): Cortez, 2002. 333 p 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHOO, ChumWei. A Organização do conhecimento: como as organizações usam a informação 

para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões . São Paulo (SP): SENAC, 

2011. 415 p.  

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas . 3. ed., rev. e ampl. São 

Paulo (SP): Atlas, 1999. 334 p. 

PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. 7. ed. rev. Campinas SP: Alínea, 2010. 

223 p 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 

CRUZ, Carla; RIBEIRO, Uirá. Metodologia científica: teoria e prática. Rio de Janeiro (RJ): 

Axcel Books do Brasil, 2003. 218 p 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 80h 

EMENTA:Sistemas de Informação e a organização: enfoque sistêmico. Conceito de dado, 

informação e conhecimento. Sistemas estratégicos. Categorização dos sistemas quanto à sua 

função na organização: operacional, tático e estratégico. Análise de sistemas e produtos 

específicos. ERP. SIG, SAD e EIS. Planejamento estratégico de sistema de informação.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LAUDON, Jane P.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 7. ed. São Paulo 

(SP): Pearson Prentice Hall, 2007. 452 p. 
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ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de sistemas de informação 

e a gestão do conhecimento. 2.ed. rev. e ampl. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2012 

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação: uma 

abordagem gerencial. 6. ed. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2008 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CRUZ, T. Sistemas de informações gerenciais. São Paulo: Atlas, 2000 

O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. 2. ed. 

São Paulo (SP): Saraiva 2004. 436 p.  

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. São Paulo (SP): Pearson Addison Wesley, 

2007. 552 p. 

WALTON, Richard E. Tecnologia de informação: o uso de TI pelas empresas que obtêm 

vantagem competitiva. São Paulo (SP): Atlas, 1998. 215 p. 

ROSS, Jeanne W.; WEILL, Peter; ROBERTSON, David C. Arquitetura de TI: como estratégia 

empresarial. São Paulo (SP): M. Books, 2008. 184 p.  

 

LÓGICA 40h 

EMENTA:Conjuntos, relações e funções. Proposições e conectivos. Operações Lógicas sobre 

proposições. Construção de tabelas-verdade. Tautologias, contradições e contingências. 

Implicação Lógica. Equivalência Lógica. Tableaux Semântico. Sentenças abertas e 

quantificadores. Lógica de Predicados. Álgebra Booleana 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e Álgebra de Boole. 4.ed. São Paulo (SP): Atlas 1995 

CORREA DA SILVA, Flávio Soares. Lógica para Computação. São Paulo: Thompson, 2006. 

SOUZA, J. N., Lógica para a ciência da computação.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. 18. ed. São Paulo (SP): Nobel, 

1995. 203 p.  

DANTE, Luiz Roberto. Matemática 1: contexto e aplicações : ensino médio e preparação para 

a educação superior. 2. ed. São Paulo (SP): Ática, 2001. 367 p 

GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: um 

tratamento moderno de matemática discreta. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2004. 

HAIGHT, M. R. A Serpente e a raposa: uma introdução à lógica. São Paulo: Loyola, c2003. 

483 p.   

MONTEIRO, Mário A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro 

(RJ): LTC, 2007 
  

 

ADMINISTRAÇÃO 80h 

EMENTA: Teoria das organizações. O conceito de organização. Tipologia das organizações. 

A empresa de sucesso.  O conceito de administração. Visão global do processo gerencial. O 

perfil e as funções do dirigente. Tendências da administração no Brasil e no mundo. Ética na 

Administração. Teoria administrativa: administração científica, relações humanas, enfoque 

sistêmico, qualidade, administração participativa, novos modelos de administração. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 6. ed. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2000. 700 p. 
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MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução à administração. 5. ed. São Paulo (SP): Atlas, 

2000. 546 p.  

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 3. ed. São Paulo (SP): 

Makron Books, 2000. 416 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
SCHERMERHORN, John R. Administração. 8.ed. Rio de Janeiro: Livraria Canuto 2007. 

MEGGINSON, Leon C.; MOSLEY, Donald C.; PIETRI JR., Paul H. Administração: conceitos 

e aplicações. São Paulo (SP): Harbra, 1986. 614 p. 

DRUCKER, Peter Ferdinand. 50 casos reais de administração. São Paulo (SP): Pioneira, 1998. 

245 p. 

DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na 

empresa moderna. São Paulo (SP): Atlas, 2004. 206 p 

TACHIZAWA, Takeshy; FARIA, Marília de Sant'Anna. Criação de novos negócios: gestão de 

micro e pequenas empresas. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV Ed., 2004. 286p. 

 

 

ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS I 80h 

EMENTA: Modularização de programas: procedimentos e funções. Passagem de parâmetros. 

Tipo abstrato de dados. Alocação estática e dinâmica de memória. Estrutura de dados e 

aplicações: Listas,  pilhas e filas. Estruturas encadeadas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GUIMARÃES, Ângelo de Moura. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: Livraria 

Canuto, 1985 

SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 

3. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2010 

VILLAS, Marcos Vianna; FERREIRA, Andréa Gomes de Mattos. Estruturas de dados: 

conceitos e técnicas de implementação. 7. ed. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 1993 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para 

desenvolvimento de programação de computadores . 22. ed. São Paulo (SP): Érica, 2008.  

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: como programar. 8. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice 

Hall, 2010 

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados: com 

aplicações em Java. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2009 

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo (SP): 

Cengage Learning, 2007. 621 p. 

VELOSO, Paulo. Estruturas de dados. Rio de Janeiro: Campus, 1983. 228 p. 

 

 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 80h 

EMENTA: Paradigmas de Programação.Conceitos de orientação a objetos: objetos, 

mensagens, atributos, métodos e estados. Tipos e classes. Subclasses e instanciação. 

Construtores. Encapsulamento. Herança. Herança Múltipla. Sobrecarga e sobrescrita de 

métodos. Polimorfismo. Classe abstrata. Classe interface. Pacotes. Programação orientada a 

objetos e aplicações. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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TAFNER, Malcon Anderson; CORREIA, Carlos Henrique. Análise orientada a objetos: 

paradigma da orientação a objetos, princípios básicos da orientação a objetos, estruturas e 

relacionamentos, passos para modelagem de um sistema orientado a objetos, demonstração da 

teoria, vantagens da orientação a objetos. 2. ed. Florianópolis: Visual Books, 2006 

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: como programar. 8. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice 

Hall, 2010 

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2002. 286 p.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando JAVA. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2003. 319 p.  

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2002. 286 p.  

COELHO, Alex. Java com orientação a objetos. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 

2012. 131 p.  

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. 

2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro (RJ): ELSEVIER: Campus, 2011. 298 p.  

SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 

3. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2010  

 

 

DISCIPLINAS DO TERCEIRO PERÍODO 

 

ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS II 80h 

EMENTA: Recursividade. Métodos de ordenação interna: classificação por inserção, 

classificação por troca, classificação por seleção, classificação por intercalação, classificação 

por partição. Métodos de busca: sequencial, binária e indexada. Árvores: Binárias, AVL, 

Preto Vermelho; Heaps. Tabelas Hash. Conjuntos. Mapas. Compactação: códigos de Huffman 

e Shannon. Grafos: conceitos, Isomorfismo, Matrizes de Adjacência e Incidência, Caminhos e 

Ciclos. Algoritmo Djikstra. Cortes de Arestas, Cortes de Vértices. Conectividade: 

Conectividade de Vértices e Arestas; Ciclos Eulerianos e  Hamiltonianos. Emparelhamentos. 

Coloração de Vértices e de Arestas. Planaridade. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: como programar. 8. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice 

Hall, 2010 

SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 

3. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2010  

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementaçõesem Java e C++. São Paulo (SP): 

Cengage Learning, 2007. 621 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. 

Algoritmos: teoria e prática. 3 ed. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2012. 926 p.  

SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando JAVA. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2003. 319 p 

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2002. 286 p.  
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COELHO, Alex. Java com orientação a objetos. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 

2012. 131 p.  

NETTO, Paulo Oswaldo Boaventura; JURKIEWICZ, Samuel. Grafos: introdução e prática. 

São Paulo (SP): Blucher, 2009. 162 p. 

 

 

CÁLCULO I 80h 

EMENTA: Funções de uma variável real. Derivadas e diferenciais. Máximos e mínimos. 

Integração indefinida e definida. Aplicações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de umavariável, volume I. 7. ed. Rio de Janeiro (RJ): 

LTC, 2012. 311 p. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2001. 

635 p.  

HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um cursomoderno e suasaplicações. 10. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com geometria analítica. 3.ed. São Paulo (SP): Harbra 1994. 

MORETTIN, Pedro A.; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton O. Cálculo: funções de uma e 

várias variáveis. 2.ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2010. 408 p.  

STEWART, James. Cálculo. 5. ed. São Paulo (SP): IobThonsom, 2006. 581 p. 

DEMANA, F. D.; WAITS, B. K.; FOLEY, G. D.; KENNEDY, D.. Pré-cálculo. São Paulo (SP): 

Pearson Addison Wesley, 2009. 380 p. 

ESPINOSA, Isabel Cristina de Oliveira Navarro; ALVES, Jorge Batista. Matemática: 

complementos e aplicações nas áreas de ciências contábeis, administração e economia. 6. ed. 

São Paulo (SP): Ícone, 2012. 

 

 

BANCO DE DADOS I 80h 

EMENTA: Apresentação dos conceitos fundamentais para o projeto, utilização e 

implementação de banco de dados. Modelagem de dados usando o Modelo E/R. O Modelo 

relacional: conceitos, integridade de dados. Álgebra relacional. Principais comandos SQL. 

Restrições de integridade, dependência funcional, formas normais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. São Paulo (SP): Edgar Blucher 2003 

SETZER, Valdemar W.; SILVA, Flávio Soares Corrêa da. Bancos de dados: aprenda o que 

são, melhore seu conhecimento, construa os seus. São Paulo (SP): Edgar Blucher 2005 

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Herry F. Sistema de Banco de Dados 3. ed São Paulo: 

Makron Books 1999 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações, 6. 

ed.  São Paulo: Pearson, 2011.  

KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A. Sistemas de banco de dados. São Paulo: Markron Books 

do Brasil, 1999. 

MACHADO, Felipe; ABREU, Maurício. Projeto de banco de dados:   uma visão prática.   11. 

ed. São Paulo (SP): Érica, 2004. 
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O'BRIEN, James A.  Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet.   2. ed. 

São Paulo (SP): Saraiva 2004.  

LAUDON, Jane P.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 7. ed. São Paulo 

(SP): Pearson Prentice Hall, 2007 

 

 

SOCIEDADES E ORGANIZAÇÕES 40h 

EMENTA: Sociedade moderna e o surgimento da questão social. Racionalidade capitalista, 

inovação e desenvolvimento. As abordagens sociológicas contemporâneas da sociedade do 

trabalho: globalização, tecnologia e produção flexível. Mudanças na esfera do trabalho e do 

emprego: demandas sociais e geração de novos empreendimentos. A mentalidade empresarial. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FORACHI, Maria. A.; MARTINS, José S. Sociologia e sociedade. São Paulo: LTC, 1999.  

TOMAZI, Nelson Dacio ((Org.)). Iniciação à sociologia. 2. ed. São Paulo (SP): Atual, 2000. 

250 p. 

HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. 6 ed. São Paulo: Loyola, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro (RJ): Zahar, 

1999. 145 p. 

GIDDENS, Anthony. Capitalismo e moderna teoria social. 5. ed. Lisboa (Portugal): Editorial 

Presença, 2000. 333 p.  

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. 6.ed. São Paulo (SP): Paz e Terra, 2001. 617 p.  

BUARQUE, Cristovam. O Colapso na sociedade moderna brasileira e uma proposta alternativa.     

5 ed. Rio de Janeiro (RJ): Paz e Terra, 1991.  

MORAES, Dênis (org.) SOCIEDADE midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. 246 p 

 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II 80h 

EMENTA: Programação três camadas. Conceitos e componentes de ambientes de 

programação desktop. Construção de software estruturado, ativado por eventos e orientado a 

objetos. Java com Swing: componentes gráficos, gerenciadores de layouts, manipuladores de 

eventos. Tratando exceções. Acesso a banco de dados com JDBC. Coleções e Generics.  

Bibliotecas básicas do Java - Manipulação de texto (String), Data e Moeda. Entrada e Saída 

com Streams. Integração, teste, asseguração da qualidade, instalação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COELHO, Alex. Java com Orientação a Objetos. Ciência Moderna, 2012 

KANAT-ALEXANDER, Max, As Leis Fundamentais do Projeto de Software. Novatec. 2012 

LEMAY, L.; CADENHEAD, R. Aprenda em 21 dias Java 2 Professional Reference. Rio de 

Janeiro: Campus, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados:   com 

aplicações em Java.   2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2009, 262 p 

MEDES, D. R. Programação java com enfase em orientação a objeto. Ed. Novatec, 2009 

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2002. 286 p.  
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WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. 

2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro (RJ): ELSEVIER: Campus, 2011. 298 p.  

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de 

programação de computadores.  18. Ed. São Paulo: Érica, 2006. 

 

 

GESTÃO DE CARREIRA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 40h 

EMENTA: Ética, responsabilidade, computador e sociedade.A formação profissional de nível 

superior. Finanças pessoais. Administração do tempo. Caracterização da atividade profissional 

e perfil requerido. A relevância do papel do profissional na sociedade. Áreas de atuação. 

Mercado de trabalho nacional, regional e local. Carreira profissional. Empreendedorismo, 

Empregabilidade e Marketing pessoal. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NAVARRO, Leila. Como manter a carreira em ascensão. São Paulo (SP): Saraiva, 2006. 

PAULA, Maurício de. O Sucesso é inevitável: coaching e carreira. São Paulo (SP): Futura, 

2005 

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: ArtMed, 

1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BIRLEY, Sue; MUZYKA, Daniel F. Dominando os desafios do empreendedor. São Paulo 

(SP): Pearson Prentice Hall, 2005. 334 p.  

HUNTER, James C.; MAGALHÃES, Maria da Conceição Fornos de. O monge e o executivo: 

uma história sobre a essência da liderança. 14. ed. Rio de Janeiro (RJ): Sextante, 2004. 139p.  

PORTER, Michael E. Competição = oncompetition: estratégias competitivas essenciais. 6. ed. 

Rio de Janeiro (RJ): Campus, 1999. 515 p  

SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte e prática da organização de aprendizagem. São 

Paulo (SP): Best Seller, 1998. 443 p. 

DUTRA, Joel Souza. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de 

pessoas. São Paulo (SP): Atlas, 1996. 172 p. 

 

DISCIPLINAS DO QUARTO PERÍODO 

 

ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 80h 

EMENTA:  Evolução de metodologias de desenvolvimento de sistemas. Métodos de análise e 

projeto de software. Levantamento de requisitos. Análise orientada a objetos. Diagramas da 

Linguagem de Modelagem Unificada (UML): caso de uso, classe, objetos e sequência. Uso de 

ferramentas CASE para modelagem com UML. Processo unificado. Estudos de caso utilizando 

UML. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2002. 286 p.  

RUMBAUGH, James. Modelagem e projetos baseados em objetos com UML 2. 2.ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 2006 

SILVA, Ricardo P. e. UML 2 Modelagem Orientada a Objetos: Visual Books, 2007 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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LARMAN, Graig. Utilizando UML e padrões. 2. ed. Porto Alegre (RS): Bookeseller, 2004. 

607 p.  

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo (SP): Pearson Addison 

Wesley, 2011. 529 p. 

GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. Padrões de 

projeto:   Soluções reutilizáveis de software orientado a objetos .    Porto Alegre (RS): 

Bookeseller, 2000. 

BOOCH, Grady. UML: guia do usuário. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 2000. 472 p.  

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a 

objetos. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro (RJ): ELSEVIER: Campus, 2011. 298 p. 

 

 

ÁLGEBRA LINEAR 80h 

EMENTA: Matrizes e determinantes. Sistema de equações lineares. Vetores no plano e no 

espaço. Espaços vetoriais. Base e dimensão. Transformações lineares. Autovalores e 

autovetores. Diagonalização de matrizes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANTON, Howard; RORRES, Chris. Algebra linear com aplicações. Porto Alegre (RS): 

Bookman, 2001 

LAY, David C. Álgebra linear e suas aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): Livraria Canuto, 

2007. 504 p. 

CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analítica: um tratamento vetorial. São Paulo 

(SP): Prentice Hall, 2005. 543 p. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEMANA, F. D.; WAITS, B. K.; FOLEY, G. D.; KENNEDY, D.. Pré-cálculo. São Paulo (SP): 

Pearson Addison Wesley, 2009. 380 p. 

IEZZI, Gelson. Matemática: ciências e aplicações. São Paulo (SP): Atual 2001. 432 p. 

ANDRADE, Nonato de. Matemática descomplicada. Rio de Janeiro (RJ): Ferreira, 2010. 272 p.  

NICHOLSON, Keith. Álgebra linear. 2. ed. São Paulo (SP): McGraw-Hill, 2006. 394 p. 

CORRÊA, Paulo Sérgio Quilelli. Álgebra linear e geometria analítica. Rio de Janeiro (RJ): 

Interciência, 2006. 327 p 

BOLDRINI, José Luiz. Álgebra linear. 3. ed. São Paulo (SP): Harbra, 1980. 411 p. 

 

SISTEMAS OPERACIONAIS 80h 

EMENTA: Conceitos, funções, tipos e estruturas de Sistemas Operacionais. Gerenciamento de 

processos. Estrutura de sistemas operacionais. Processos e threads. Concorrência. 

Especificação de execução concorrente. Mecanismos de comunicação e sincronização entre 

processos. Escalonamento de processo. Gerência de memória. Alocação de recursos, deadlocks. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DAVIS, Willian S. Sistemas operacionais: uma visão sistemática. Rio de Janeiro (RJ): Campus 

1991. 558 p. 

SILBERSCHATZ, Abraham; SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F. Fundamentos 

de sistemas operacionais. 8. ed. São Paulo (SP): Makron Books 2010. 513 p.  

TANENBAUM, Andrenw S.; Sistemas Operacionais Modernos. Prentice Hall, 2008 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SHAY, William A. Sistemas operacionais. São Paulo (SP): Makron Books 1996. 758 p.  
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MONTEIRO, Mário A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): 

LTC, 2007 

TENENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. São Paulo (SP): 

Pearson Prentice Hall, 2007 

OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. 

Sistemas operacionais. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010. xii, 374 p.  

TANENBAUM, Andrenw S.; WETHERALL, David. Redes de computadores. 5.ed. Rio de 

Janeiro (RJ): Campus, 2003 

 

 

BANCO DE DADOS II 80h 

EMENTA: SQL procedural: gatilhos e procedimentos armazenados. Definição e utilização de 

Visões. Organização física dos dados, indexação e hashing. Processamento e otimização de 

consultas. Gerenciamento de transações Mecanismos de proteção: recuperação e segurança e 

integridade de dados. Processamento multiusuário: controle de concorrência. Tuning do banco. 

Implementação prática de bases de dados. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. São Paulo (SP): Edgar Blucher 2003 

BAPTISTA, Luciana Ferreira, Linguagem SQL - Guia Prático de Aprendizagem. Erica, 2011  

GUIMARÃES, Célio Cardoso. Fundamentos de bancos de dados: modelagem, projeto e 

linguagem SQL. Campinas (SP): UNICAMP, 2003. 270 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MACHADO, Felipe; ABREU, Maurício. Projeto de banco de dados:   uma visão prática.   11. 

ed. São Paulo (SP): Érica, 2004. 

SETZER, Valdemar W.; SILVA, Flávio Soares Corrêa da. Bancos de dados: aprenda o que 

são, melhore seu conhecimento, construa os seus. São Paulo (SP): Edgar Blucher 2005 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações, 6. 

ed.  São Paulo: Pearson, 2011.  

KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A. Sistemas de banco de dados. São Paulo: Markron 

Books do Brasil, 1999. 

AKAHASHI, Mana; AZUMA, Shoko TREND-PRO CO. Guia mangá de banco de dados. São 

Paulo, SP: Novatec, 2009. vii + 213 p 

 

 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO III 80h 

EMENTA: Conceitos e componentes de ambientes de programação web. Introdução ao 

HTML5. Conceitos de CascadingStyleSheets (CSS). Tecnologia Servlet. Variáveis de sessão 

e aplicação. Java Server Pages. Expression Language. JSTL. JavaBeans. Desenvolvimento de 

aplicações WEB em 3 camadas (MVC) com acesso a banco de dados. Framework. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GONÇALVES, Edson. Desenvolvendo aplicações web com jsp, servlets, javaserver faces, 

hibernate, ejb 3 persistence e ajax. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2007. 736 p. 

JANDL JÚNIOR, Peter. Desenvolvendo aplicações web com JSP e JSTL. São Paulo, SP: 

Novatec, 2009. 316 p.  

SILVA, Maurício Samy. Construindo sites com CSS e (X)HTML: sites controlados por folhas 

de estilo em cascata. São Paulo, SP: Novatec, 2008 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: como programar. 8. ed. São Paulo (SP): Pearson 

Prentice Hall, 2010 

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. São Paulo (SP): Edgar Blucher 2003 

BROGDEN, William B; MINNICK, Chris. Guia do desenvolvedor JAVA: desenvolvendo E-

Commerce com JAVA, XML e JSP. São Paulo: Makron Books, 2002. xiii, 436 p  

MEYER, Jeanine. O guia essencial do HTML5: usando jogos para aprender HTML5 e 

JavaScript. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011. xxi, 385 p. 

SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando JAVA. Rio de 

Janeiro (RJ): Campus, 2003. 319 p. 

 

DISCIPLINAS DO QUINTO PERÍODO 

 

 

REDES DE COMPUTADORES 80h 

EMENTA: Introdução: conceitos básicos. Organização de padronização. Transmissão de sinal 

analógico/ Digital. Funcionamento de Modems. Cabeamento e conectores. Protocolos, serviços 

e arquitetura de interconexão de sistemas. Tipos de enlaces. Tecnologias de transmissão Padrão 

IEEE 802 para Redes Locais. Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet. Elementos de 

interconexão: hubs e switches e outros. Arquitetura de redes TCP/IP. Planejamento de redes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
TANENBAUM, Andrenw S.; WETHERALL, David. Redes de computadores. 5.ed. Rio de 

Janeiro (RJ): Campus, 2003  

BARRETT, Diane; KING, Todd. Redes de computadores. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010  

SOUSA, Lindeberg Barros de. Redes de computadores: guia total. 1.ed. São Paulo: Érica, 2009 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 4. ed. Porto Alegre (RS): Bookman, 

2007. 632 p.  

STALLINGS, William. Redes e sistemas de comunicação de dados : teoria e aplicações 

corporativas. 449 p.  

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-

down. 5. ed. São Paulo (SP): Addison Wesley, 2010. 614 p.  

MONTEIRO, Mário A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): 

LTC, 2007  

TENENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. São Paulo (SP): 

Pearson Prentice Hall, 2007 

 

 

TEORIA DA COMPUTAÇÃO 80h 

EMENTA: Autômatos finitos. Linguagens regulares. Gramática e linguagens livre de contexto. 

Autômatos finitos determinísticos e não determinísticos. Autômatos de Pilha, Hierarquia de 

Chomsky. Tese de Church. Máquina de Turing. Teorema da incompletude. Computabilidade.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIVERIO, TiarajúAsmuz; MENEZES, Paulo Fernando Blauth. Teoria da computação: 

máquinas universais e computabilidade. 3. ed. Porto Alegre (RS): Sagra - D.C. Luzzatto, 2011 

MENEZES, Paulo Blauth. Linguagem formais e autômatos. 6. ed. Porto Alegre (RS): 

Bookman, 2011 
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SIPSER, Michael. Introdução à teoria da computação. 2.ed. São Paulo, SP: Thomson, 2007 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HOPCROFT, John E; ULLMAN, Jeffrey D; MOTWANI, Rajeev. Introdução à teoria de 

autômatos, linguagens e computação. 2. ed. São Paulo, SP: Campus, 2002. 560p  

ROSA, João Luís Garcia. Linguagens formais e autômatos. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2010. 

146 p.  

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de 

programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo (SP): Pearson 

Prentice Hall, 2005. 195 p. 

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: como programar. 8. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice 

Hall, 2010 

NETTO, Paulo Oswaldo Boaventura; JURKIEWICZ, Samuel. Grafos: introdução e prática. 

São Paulo (SP): Blucher, 2009. 162 p. 

 

 

DATA WAREHOUSE 80h 

EMENTA: Conceitos básicos de Data Warehouse. Ferramentas de Business Intelligence: Data 

warehouse, Data mart, Data mining, Database marketing, OLAP Servers; Operational Data 

Store (DTS). Visão multidimensional dos dados. Passos necessários para a criação de um Data 

Warehouse Incremental. Criação de relatórios. Arquiteturas de Data Warehouse. Projeto e 

construção do Data Warehouse. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBIERI, Carlos. BI-Business intelligence: modelagem & tecnologia. Rio de Janeiro (RJ): 

Axcel Books do Brasil, 2001. 424 p.  

GONÇALVES, Marcio. Exportação de dados para Data Warehouse. Rio de Janeiro: Axcel 

Books do Brasil, 2003. 149 p.  

SINGH, Harry S. Data warehouse: conceitos, tecnologias, implementação e gerenciamento. São 

Paulo (SP): Makron Books, 2001. 383 p.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

INMON, William H..  Como construir o data warehouse.  2.ed. USA: Campus 1997. 

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. São Paulo (SP): Edgar Blucher 2003 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Tecnologia e projeto de data warehouse:   uma vidão 

multidimensional . 2.ed. São Paulo: Érica, 2006. 318 p.     

LEME FILHO, Trajano. BI-Business intelligence no excel. Rio de Janeiro (RJ): Nova Terra, 

2012. 406 p 

BERRY, Michael J. A.; LINOFF, Gordon. Data mining techniques: for marketing, sales, 

andcustomersupport. New York: Wiley, 1997. 454 p. 

 

 

PROJETO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 80h 

EMENTA: Projeto lógico e físico. Modelos de arquitetura de softwares. Diagramas da 

Linguagem de Modelagem Unificada (UML): atividade, interação, estados, componentes e 

implantação. Padrões de projeto. Arquitetura de Software. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de software: análise e projeto de sistemas. 2. ed. rev. e 

ampl. São Paulo, SP: Ciência Moderna, 2008 
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HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. Padrões de projeto: Soluções 

reutilizáveis de software orientado a objetos . Porto Alegre (RS): Bookman, 2008. 364 p. 

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. 

2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro (RJ): ELSEVIER: Campus, 2011. 298 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2002. 286 p.  

RUMBAUGH, James. Modelagem e projetos baseados em objetos com UML 2. 2.ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 2006 

FURLAN, José Davi. Modelagem de Objetos: Através da UML-The unifiedmodelinglanguage. 

São Paulo: Makron Books 1998. 329p.  

BLAHA, Michael. RUMBAUGH, James. Modelagem e Projetos baseados em objetos com 

UML2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo (SP): Pearson Addison 

Wesley, 2011. 529 p. 

 

 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO IV 80h 

EMENTA: Conceitos e componentes de ambientes de programação para dispositivos móveis. 

Componentes do Android. Emuladores. Criação de interface gráfica. Localização. Threads e 

handlers. Eventos e serviços de notificação. Armazenamento de dados. Redes. Publicando 

aplicação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DEITEL, Paul J et al. Android para programadores: uma abordagem baseada em aplicativos. 

Porto Alegre: Bookman, 2013. 481 p  

LECHETA, Ricardo R. Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis 

com o ANDROID SDK. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: Novatec, 2010. 608 p.  

MEDNIEKS, Zigurd. Programando o android. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2012. 519 p.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando JAVA. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2003. 319 p 

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: como programar. 8. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice 

Hall, 2010 

BROGDEN, William B; MINNICK, Chris. Guia do desenvolvedor JAVA: desenvolvendo E-

Commerce com JAVA, XML e JSP. São Paulo: Makron Books, 2002. xiii, 436 p  

MEYER, Jeanine. O guia essencial do HTML5: usando jogos para aprender HTML5 e 

JavaScript. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011. xxi, 385 p. 

MENDES, Douglas Rocha. Programação Java: com ênfase em orientação a objetos. São Paulo, 

SP: Novatec, c2009 463 p 

 

DISCIPLINAS DO SEXTO PERÍODO 

 

GERÊNCIA DE PROJETOS 80h 

EMENTA: Introdução ao gerenciamento de projetos. Gerenciamento de: escopo, tempo, custo, 

comunicação, riscos, recursos humanos, qualidade, aquisição e integração.  Modelos, 

metodologias e técnicas de gerenciamento de projetos. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
HELDMAN, Kim. Gerência de projetos: guia para o exame oficial do PMI. 5. ed. Rio de Janeiro 

(RJ): Elsevier, 2009. 632 p.  

VARGAS, Ricardo Viana. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK. 4. ed. 

Rio de Janeiro (RJ): Brasport, 2009. 203 p  

MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
KERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre (RS): 

Bookman, 2008. 821 p. 

CLELAND, David I. Gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2007. 371 p. 

Como se tornar um profissional em gerenciamento de projetos: livro-base de "Preparação para 

Certificado de PMP® - Project Management Professional"/Organizadores Paul Campbell 

Dismore, Adriane Monteiro Cavalieri Barbosa 

VALERIANO, Dalton L..  Gerenciamento estratégico e administração por projeto.  São Paulo: 

Makron Books, 2001.   

MARTINS, Jose Carlos Cordeiro. Gerenciando projetos de desenvolvimento de software com 

PMI, RUP e UML. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. 273p. 

 

COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS 80h 

EMENTA: Técnicas de Projeto de Algoritmos: Divisão e Conquista, Guloso,  Recursão, 

Backtracking. Notação e Análise Assintótica. Análise de  Complexidade de Problemas: P, NP, 

NP Completo e NP Difícil 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
TOSCANI, Laira Vieira, Complexidade de Algoritmos - Série Didáticos Vol. 13 - 3ª Ed. 

Bookman, 2012. 

CASTRO, José, Linguagem C na Prática. Ciência Moderna, 2008. 

DEMANA, Franklin D. Pré Calculo. Person Addison, 2009 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
NETTO, Paulo Oswaldo Boaventura; JURKIEWICZ, Samuel. Grafos: introdução e prática. 

São Paulo (SP): Blucher, 2009. 162 p. 

SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 

3. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2010  

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementaçõesem Java e C++. São Paulo (SP): 

Cengage Learning, 2007. 621 p. 

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. 

Algoritmos: teoria e prática. 3 ed. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2012. 926 p.  

SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando JAVA. Rio de 

Janeiro (RJ): Campus, 2003. 319 p. 

 

 

SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS 80h 

EMENTA: Auditoria e avaliação de sistemas. Auditoria em tecnologia da informação: 

planejamento, implementação, ambiente computacional e técnicas. Segurança da informação: 

segurança física, lógica e de comunicações. Planos de contingência e recuperação de desastres. 

Avaliação quantitativa x qualitativa. Classificação e caracterização dos métodos de avaliação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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GIL, Antonio de Loureiro. Auditoria de computadores. 4.ed. São Paulo: Atlas S/A, 1999. 234p.  

SHIOZAWA, Ruy Sergio Cacese. Qualidade no atendimento e tecnologia de informação.       

São Paulo (SP): Atlas, 1993 

SÊMOLA, Marcos. Gestão da segurança da informação: uma visão executiva. Rio de Janeiro 

(RJ): Campus, 2003. 156 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
TURBAN, Efraim; RAINER JR., R. Kelly; POTTER, Richard E. Administração de tecnologia 

da informação:  teoria e prática.    Rio de Janeiro (RJ): Campus, 2005. 

LYRA, Maurício Rocha. Segurança e auditoria em sistemas de informação. Rio de Janeiro (RJ): 

Ciência Moderna, 2008.  

TANENBAUM, Andrenw S.; WETHERALL, David. Redes de computadores. 5.ed. Rio de 

Janeiro (RJ): Campus, 2003  

SOUSA, Lindeberg Barros de. Redes de computadores: guia total. 1.ed. São Paulo: Érica, 2009 

ALBERTIN, Rosa Maria de Moura; ALBERTIN, Alberto Luiz. Estratégias de governança de 

tecnologia da informação: estrutura e práticas. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 212 p. 

 

 

SISTEMAS DIGITAIS 80h 

EMENTA: Sistemas de Numeração; Aritmética Binária; Porta Lógicas; Análise e Projeto de 

Circuitos Combinacionais; Mapa de Karnaugh; Somadores; Decodificadores; Codificadores; 

Multiplexadores; Demultiplexadores; Análise e Síntese de Circuitos Sequenciais; Latches e 

FlipFlops; Minimização de Estado; Registradores; Registradores de Deslocamento; 

Dispositivos Lógicos Programáveis; Memória. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
TOCCI, Ronald J; WIDMER, Neal S. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 8. ed. São 

Paulo (SP): Prentice Hall, 2007. xviii, 755p. 

ORSINI, L. Q.; CONSONNI, Denise. Curso de circuitos elétricos. V. 1, 2. ed. São Paulo (SP): 

Edgar Blucher, 2002. 286 p. 

ORSINI, L. Q.; CONSONNI, Denise. Curso de circuitos elétricos. V. 2, 2. ed. São Paulo (SP): 

Edgar Blucher, 2002. 286 p. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
VAHID, Frank. Sistemas digitais: projeto, otimização e HDLs. Porto Alegre (RS): Bookman, 

2008. 558 p. 

MENDONÇA, Alexandre; ZELENOVSKY, Ricardo. Eletronica digital: curso prático e 

exercícios. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): MZ, 2007. 569 p. 

IDOETA, Ivan Valeja; CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 40. ed. 

São Paulo (SP): Érica, 2007. 525 p. 

MALVINO, Albert; BATES, David J. Eletrônica. 7. ed. São Paulo (SP): McGraw-Hill, 2007. 

672 p. 

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. Microeletrônica. 5. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice 

Hall, 2007. 848 p. 

 

ENGENHARIA DE SOFTWARE  80h 

EMENTA: Modelos de Ciclo de Vida de Software. Processos de engenharia de software. 

Metodologia ágeis de projeto de software. Métricas de software: análise de ponto de função. 
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Ambientes de desenvolvimento de software. Aspectos econômicos do desenvolvimento de 

software. Estudo de Viabilidade. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
PRESSMAN, Roger. Engenharia de Software: Makron Books, 2011 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo (SP): Pearson Addison 

Wesley, 2011. 529 p. 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. 8. ed. Rio de Janeiro (RJ): Livraria 

Canuto, c1998. 489 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
SHORE, James; WARDEN, Shane. A Arte do desenvolvimento ágil. Rio de Janeiro (RJ): Alta 

Books, 2008. 420 p. 

REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de informação.   Rio de Janeiro: 

Brasport 1999.  

WEBER, Kival Chaves; ROCHA, Ana Regina Cavalcanti da; ABREU, Maria Célia de. 

Qualidade e produtividade em software. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2001. 121 p. 

VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira; ALBERT, Renato Machado. 

Análise de pontos de função: medição, estimativas e gerenciamento de projetos de software. 

12. ed., rev. São Paulo: Érica, 2012. 230 p.TURBAN, Efraim; RAINER JR., R. Kelly; 

POTTER, Richard E. Administração de tecnologia da informação:  teoria e prática.    Rio de 

Janeiro (RJ): Campus, 2005. 

 

 

DISCIPLINAS DO SÉTIMO PERÍODO 

 

 

SISTEMAS E APLICAÇÕES DISTRIBUIDAS 80h 

EMENTA: Conceitos básicos e paradigmas de Sistemas Distribuídos. Arquitetura de Sistemas 

Distribuídos. Segurança e autenticação. Tolerância a falhas, heterogeneidade e integração. 

Processo de Sincronização em Sistemas Distribuídos. Comunicação entre processos. Objetos 

Distribuídos. Sistemas Distribuídos entre Pares (Peer-to-peer). Programação paralela e 

concorrente. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim. Sistemas distribuídos: 

conceitos e projetos. 4. ed. Porto Alegre (RS): Bookman, 2007. 792 p. 

MOURA, José Antão Beltrão; JácquesPhillipeSauvé; José Antão Beltrão Moura. Do mainframe 

para a computação distribuída simplificando a transição. Rio de Janeiro: Infobook 1996. 229 p. 

TANENBAUM, Andrew S.; VAN STEEN, Maarten. Sistemas distribuídos: princípios e 

paradigmas. 2.ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2007. 402 p 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
TANENBAUM, Andrenw S.; Sistemas Operacionais Modernos. Prentice Hall, 2008  

SHAY, William A. Sistemas operacionais. São Paulo: Makron Books, 1996.  

STALLINGS, William. Redes e sistemas de comunicação de dados : teoria e aplicações 

corporativas. 449 p.  

COMER, Douglas E.. Interligação em rede com TCP/IP: princípios, protocolos e arquitetura. 

Rio de Janeiro: Campus, 1998. 672 p. 
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DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: como programar. 8. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice 

Hall, 2010 

 

 

GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 80h 

EMENTA:  

Fundamentos de governança de tecnologia da informação. Normas e modelos de suporte à 

governança. Melhores práticas de gestão de sistemas de informação e serviços de TI. 

Ferramentas, técnicas e processos da Governança de TI. Projeto de Governança em TI 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

WEILL, Peter; ROSS, Jeanne W. Governança de TI tecnologia da informação. São Paulo (SP): 

M. Books, 2006. 276 p. 

FERNANDES, Aguinaldo Aragon. Implantando a governança de TI: da estratégia à gestão dos 

processos e serviços. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): Gráficos Borsoi Ltda., 2012. 615 p 

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de informação e informática: guia prático 

para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento estratégico das 

organizações. São Paulo (SP): Atlas, 2011. 179 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MAGALHÃES, Ivan Luizio e PINHEIRO, Walfrido Brito. Gerenciamento de Serviços de TI 

na prática – Uma abordagem com base na ITIL. 1a edição, 2007, Ed. Novatec. 

REZENDE, Denis Alcides. Sistemas de Informações Organizacionais. São Paulo (SP): Atlas, 

2010.  

BEAL, Adriana. Gestão estratégica da informação: como transformar a informação e a 

tecnologia da informação em fatores de crescimento e de alto desempenho nas organizações. 

São Paulo (SP): Atlas, 2004. 137 p.  

ALBERTIN, Rosa Maria de Moura; ALBERTIN, Alberto Luiz. Estratégias de Governança de 

Tecnologia de Informação Estrutura e Práticas. Campus Elsevier, 2009.  

LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação gerenciais: administrando 

a empresa digital. 5.ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2005. 562 p 

 

ESTATÍSTICA I 80h 

EMENTA: Estatística descritiva. Elaboração e interpretação de gráficos e tabelas. Eventos; 

Espaços Amostrais; Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas, Distribuição de Probabilidade 

de Variáveis Aleatórias Unidimensionais e  Bidimensionais, Esperança Matemática, Variância 

e Coeficientes de Correlação, Teorema do Limite Central; Teste de Hipóteses para Médias; 

Testes do Qui quadrado; Regressão e Correlação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SPIEGEL, Murray Ralph. Estatística. 3. ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1993. 

LAPPONI, Juan Carlos. Estatística usando excel. São Paulo (SP): Padrão Livraria e Editora 

LTDA, 2000. 450 p. 

SILVA, Ermes Medeiros da. Estatística: para os cursos de: economia administração e ciências 

contábeis. 3. ed. São Paulo (SP): Atlas, 1999. 188 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. Estatística aplicada. São Paulo (SP): Saraiva, 1998. 

455 p. (Série Essencial) 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO –P. 76/108 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade; TOLEDO, Geraldo Luciano. 

Estatística aplicada. São Paulo (SP): Atlas, 1995. 267 p. 

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O. Estatística básica. 7. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 

2012. 540 p. 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 18. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2002. 224 p. 

TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. Rio de Janeiro (RJ): TC, 1998. 410 p. 

 

 

USABILIDADE DE SOFTWARE 40h 

EMENTA: Conceito de usabilidade de sistemas. Aspectos ergonômicos relacionados com o 

usuário e os processos de trabalho. Princípios e padrões para interfaces. Meios tecnológicos 

disponíveis para interação com o usuário. Realidade Virtual: Natureza e Benefícios; 

Componentes: Gráficos e Sons; A Natureza da Interação com o Usuário e Ambientes Virtuais 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade: 

conhecimentos, métodos e aplicações. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2010. 422 p 

HICKSON, Rosângela. Projeto de sistemas WEB orientados a interface. Rio de Janeiro (RJ): 

Campus, 2003. 172 p 

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. Design de interação: além da interação 

humano-computador. 3.ed. Porto Alegre (RS): Bookman, 2013. 585 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
OLIVEIRA NETO, Alvin Antônio de.  IHC- Interação humano computador: modelagem e 

gerência de interfaces com o usuário. Florianópolis: Visual Books, 2004. 

KRUG, Steve. Não me faça pensar. Starlin Alta Consult, 2008 

PRESSMAN, Roger. Engenharia de Software: Makron Books, 2011 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo (SP): Pearson Addison 

Wesley, 2011. 529 p. 

SILVA, Maurício Samy. Construindo sites com CSS e (X)HTML: sites controlados por folhas 

de estilo em cascata. São Paulo, SP: Novatec, 2008. 446 p. 

 

PESQUISA OPERACIONAL APLICADA A SISTEMAS  80h 

EMENTA: Programação linear. Programação inteira. Teoria dos jogos. Análise de decisão. 

Simulação de Monte Carlo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos 

para análise de decisões. 4. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2010. 204 p 

LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa Operacional: Prentice Hall, 2009 

SILVA, Ermes Medeiros da. Pesquisa operacional: Programação linear , simulação. 3. ed. São 

Paulo (SP): Atlas, 1998 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CORRAR, Luiz J; THEÓPHILO, Carlos R. Pesquisa operacional para decisão em 

contabilidade e administração. Contabilometria. São Paulo: Atlas, 2004.  

SPIEGEL, Murray Ralph. Estatística. 3. ed. São Paulo (SP): Makron Books, 1993. 

BRONSON, Richard. Pesquisa operacional. São Paulo: Mc Graw - Hill, 1985.  

EHRLICH, P. J. Pesquisa operacional – Curso introdutório. Editora Atlas S.A., 1991. 
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HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. Introdução à pesquisa operacional.     8. ed. 

Porto Alegre (RS): AMGH, 2010.  

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 40h 

EMENTA: Linhas de pesquisa institucionais. Modalidades de TCC do curso. Elaboração da 

estrutura do Projeto de TCC: Escolha e justificativa do tema; Levantamento bibliográfico e/ou 

documental; Problematização; Hipóteses; Objetivos; Seleção do referencial teórico-

metodológico: definição do método de investigação, dos instrumentos de coleta, organização e 

análise dos dados; Definição da estrutura do trabalho; Cronograma de execução. O papel da 

Coordenação de TCC, do professor orientador e do orientando. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed., revisada e 

ampliada. São Paulo (SP): Cortez, 2002. 333 p. 

MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Cláudia Regina Ribeiro; NUNES, Heliane 

Prudente. Trabalhos acadêmicos no ensino superior: planejamento, execução e avaliação. 

Goiânia: ALFA, 2007. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2009. 315 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 4. ed. São Paulo 

(SP): Atlas, 1996. 177 p. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 4. ed. 

São Paulo: Atlas S/A, 1999. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia cientifíca. 2 ed. São Paulo 

(SP): Cengage Learning, 2011. 251 p. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos 

científicos. 6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2001. 214 p. 

CARVALHO, M. C. M de. Construindo o saber. Campinas: Papirus, 1988. 

 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  300h 

EMENTA: Articulação teórico-prática no desenvolvimento de atividades típicas do 

profissional de Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação, envolvendo a participação 

na resolução de problemas e estudo de casos concretos. Caracterização da natureza e objetivos 

do estágio curricular supervisionado. Elaboração do projeto de estágio. Elaboração e 

apresentação de relatórios parciais sobre atividades de estágio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed., revisada e 

ampliada. São Paulo (SP): Cortez, 2002. 333 p 

WALTON, Richard E. Tecnologia de informação: o uso de TI pelas empresas que obtêm 

vantagem competitiva. São Paulo (SP): Atlas, 1998. 215 p. 

LAURINDO, Fernando José Barbin. Tecnologia da informação: planejamento e gestão de 

estratégias. São Paulo: Atlas, 2008. 382 p. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

1998. 

BEAL, Adriana. Gestão estratégica da informação: como transformar a informação e a 

tecnologia da informação em fatores de crescimento e de alto desempenho nas organizações.  

São Paulo (SP): Atlas, 2004. 

CARVALHO, M. C. M de. Construindo o saber. Campinas: Papirus, 1988. 

PALMISANO, A., ROSINI, A. M. Administração de Sistemas de Informação e Gestão do 

Conhecimento. CENGAGE, 2011. 

PRESSMAN, Roger. Engenharia de Software: Makron Books, 2011 

 

 

 

DISCIPLINAS DO OITAVO PERÍODO 

 

QUALIDADE DE SOFTWARE  40h 

EMENTA: Conceitos de qualidade de software. Qualidade do Processo: Normas ISO 9000, 

15504, 12207, CMMI, MPS.br. Qualidade do Produto: Normas ISO 25000 (9126) e 9241. 

Processos de gerência da qualidade de software. Métricas da qualidade de software. 

Inspeções, Testes e Walkthroughs. Noções básicas de direito aplicado, autoral, propriedade 

industrial e trabalho. Legislação específica sobre informática. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KOSCIANSKI, Andr‚; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de software: aprenda as 

metodologias e t‚cnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. 2. ed. SÆo Paulo: 

Novatec, 2009. 395 p 

MOLINARI, Leonardo. Testes de software: produzindo sistemas melhores e mais confiáveis. 

4. ed. São Paulo, SP: Érica, 2008. 228 p. 

ROCHA, Ana Regina Cavalcanti da; MALDONADO, José Carlos; WEBER, Kival Chaves. 

Qualidade de software: teoria e prática. São Paulo: Prentice - Hall do Brasil, 2001. 303 p.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
WEBER, Kival Chaves; ROCHA, Ana Regina Cavalcanti da; ABREU, Maria Célia de. 

Qualidade e produtividade em software. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2001. 121 p. 

VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira; ALBERT, Renato Machado. 

Análise de pontos de função: medição, estimativas e gerenciamento de projetos de software. 

12. ed., rev. São Paulo: Érica, 2012. 230 p. 

PRESSMAN, Roger. Engenharia de Software: Makron Books, 2011 

REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de informação.   Rio de Janeiro: 

Brasport 1999.  

GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. Padrões de projeto: 

Soluções reutilizáveis de software orientado a objetos . Porto Alegre (RS): Bookeseller, 2000. 

364 p. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 80h 

EMENTA: Planejamento estratégico organizacional. Papel e valor da TI em negócios. 

Alinhamento estratégico da TI aos negócios. Business Process Management (BPM). 

Planejamento estratégico da tecnologia da informação (PETI). Gerência de mudanças.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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LAURINDO, Fernando José Barbin. Tecnologia da informação: planejamento e gestão de 

estratégias. São Paulo: Atlas, 2008. 382 p. 

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de informação e informática: guia prático 

para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento estratégico das 

organizações. São Paulo (SP): Atlas, 2011. 179 p. 

TURBAN, Efraim; RAINER JR., R. Kelly; POTTER, Richard E. Administração de tecnologia 

da informação: teoria e prática. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 2005. 597 p. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
WEILL, Peter; ROSS, Jeanne W. Governança de TI tecnologia da informação. São Paulo (SP): 

M. Books, 2006. 276 p. 

FERNANDES, Aguinaldo Aragon. Implantando a governança de TI: da estratégia à gestão dos 

processos e serviços. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): Gráficos Borsoi Ltda., 2012. 615 p 

BEAL, Adriana. Gestão estratégica da informação: como transformar a informação e a 

tecnologia da informação em fatores de crescimento e de alto desempenho nas organizações. 

São Paulo (SP): Atlas, 2004. 137 p.  

ROSS, Jeanne W.; WEILL, Peter; ROBERTSON, David C. Arquitetura de TI: como estratégia 

empresarial. São Paulo (SP): M. Books, 2008. 184 p. 

ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de sistemas de 

informação e a gestão do conhecimento. 2.ed. rev. e ampl. São Paulo (SP): Cengage Learning, 

2012 

 

INTROD. AO EMPREENDEDORISMO E TOMADA DE DECISÃO 

ATRAVÉS DE JOGOS E EMPRESAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

40h 

EMENTA: O empreendedor. Características de um empreendedor. O papel do empreendedor 

na criação de uma empresa. Qualidades, habilidades e competências do empreendedor. Análise 

para a competitividade: análise de mercado, recursos humanos, prática de competitividade. 

Atitude empreendedora em industrias, comércio e serviços. Elaboração de Plano de Negócios. 

O sucesso e o fracasso de novos empreendimentos. O Intra-empreendedor. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 4. ed. 

rev. e atual. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2012 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 3. ed. São Paulo (SP): 

Makron Books, 2000. 416 p. 

BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. 5. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2011 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 3. ed. São 

Paulo (SP): Saraiva, 2008. 281 p 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e 

princípios. 6. ed. São Paulo (SP): Pioneira, 2000. 378 p. 

DEGEN, Ronald Jean. O Empreendedor. 4. ed. São Paulo (SP): Mc Graw - Hill, 1989. 368 p. 

OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. Reinventando o governo: como o espírito empreendedor 

está transformando o setor público. 10.ed. Brasília: MH editora 1998. 

TAKAHASHI, Sérgio; TAKAHASHI, Vania Passarini. Gestão de inovação de produtos: 

estratégia, processo, organização e conhecimento . Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2007. 235 p 

 
 

TOMADA DE DECISÃO ATRAVÉS DE JOGOS DE EMPRESAS EM 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

80h 
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EMENTA: Processo de tomada de decisão nas organizações. Modelos de tomada de decisão. 

Ambiente e ferramentas para construção de Sistemas de Informação para Apoio à Decisão. 

Metodologia para construção de sistemas de apoio à decisão. Implementação de sistemas de 

apoio à decisão. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TURBAN, Efraim; BUSINESS intelligence: um enfoquegerencialpara a inteligência do 

negocio. Porto Alegre (RS): Bookman, 2009. 253 p 

BARBIERI, Carlos. BI2 - Business intelligence: modelagem&qualidade. Rio de Janeiro (RJ): 

Campus, 2011. 392 p. 

LEME FILHO, Trajano. BI-Business intelligence no excel. Rio de Janeiro (RJ): Nova Terra, 

2012. 406 p 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
YU, Abraham SinOih. Tomada de Decisão nas Organizações. São Paulo: Saraiva, 2011. 

S. PRESSMAN, Roger.  Engenharia de software.  São Paulo: McGrawHill, 2011 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação gerenciais:   

administrando a empresa digital.   5.ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2005. 

KUDYBA, Stephan; HOPTROFF, Richard. Data mining and business intelligence: a 

guidetoproductivity. USA: Idea GroupPublishing 2001. 166 p. 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Tecnologia e projeto de data warehouse:   uma vidão 

multidimensional . 2.ed. São Paulo: Érica, 2006. 318 p.     

 

 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO  40h 

EMENTA: Introdução ao Sistema SAP com ênfase no Módulo Basic Components (BC) e 

ABAP: Interfaces do SAP. Tipos de Dados e Data Dictionary. Aspectos do Módulo Basic 

Components BC). Fundamentos da Linguagem de Programação ABAP/4. Laboratório de 

programação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CERQUEIRA, Jorge Pedreira de. Sistemas de gestãointegrados: ISO 9001 , ISO 14001 , 

OHSAS 18001 , SA 8000, NBR 16001 : conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2010. xiii, 517 p. 

SAP® - Manual do Sistema de Projetos. Rio de Janeiro (RJ): EditoraCiênciaModerna, 2008. 

378 p. 

SAPCOOKBOOK training tutorials abap query. United States of America, The: Equity Press, 

2009. 105 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDERSON, George W. Aprenda sap em 24 horas = Sap in 24 hours. 3. ed. Rio de Janeiro 

(RJ): Alta Books, 2009. 

KHOSHAFIAN, Setrag. Banco de dados orientado a objeto.Rio de Janeiro (RJ): IBPI 1994. 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização e métodos: estudo integrado das novas tecnologias 

da informação e introdução a gerência do conteúdo e do conhecimento. 3. ed. São Paulo 

(SP): Atlas, 2002. 276 p. 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Mauricio Pereira de. Projeto de banco de 

dados: uma visão prática. 17. ed. São Paulo: Érica, 2012. 320 p 

LAURINDO, Fernando José Barbin; ROTONDARO, Roberto Gilioli. Gestão integrada de 

processos e da tecnologia da informação.São Paulo (SP): Atlas, 2008. 218 p. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS II  40h 

EMENTA: Orientação do aluno na execução do Projeto de TCC. Definição dos elementos pré-

textuais. Definição da estrutura do trabalho e redação de suas partes constitutivas: introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Definição dos elementos pós-textuais. Revisão final do TCC, de 

acordo com normas da ABNT. Definição da Banca Examinadora. Realização da defesa do TCC. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Cláudia Regina Ribeiro; NUNES, Heliane 

Prudente. Trabalhos acadêmicos no ensino superior: planejamento, execução e avaliação. 

Goiânia: ALFA, 2007. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  

RICHARDSON, Roberto J.(org.) Pesquisa social:métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 4. ed. São Paulo 

(SP): Atlas, 1996. 177 p. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 4. ed. 

São Paulo: Atlas S/A, 1999. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia cientifíca. 2 ed. São Paulo 

(SP): Cengage Learning, 2011. 251 p. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos 

científicos. 6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2001. 214 p. 

CARVALHO, M. C. M de. Construindo o saber. Campinas: Papirus, 1988. 

 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 40h 

EMENTA: Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A 

Língua de Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de 

léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audio-visuais; Noções de variação. 

Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Intérprete de libras:   em atuação na educação infantil 

e no ensino fundamental.     

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua Brasileira de 

sinais:   desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez.    São Paulo: Ciranda 

Cultural, 2010. 

FERREIRA, Lucinda. Por uma gramática língua de sinais.      Rio de Janeiro (RJ): Tempo 

Brasileiro, 2010 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
NOVO  deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira, 

baseado em linguística e neurociências cognitivas. 
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ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de; DUARTE, Patrícia Moreira. Atividades ilustradas em sinais 

da libras.      Rio de Janeiro (RJ): Revinter, 2004.  

QUADROS, Ronice Müller de. O Tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 

protuguesa :  Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. 

GESSER, Audrei. Libras?:   que língua é essa? : crenças e preconceitos em torno da língua de 

sinais e da realidade surda.    São Paulo (SP): Parábola, 2009.  

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5. ed. Rio de 

Janeiro (RJ): WVA, 2003. 174 p. 

 

EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 40h 

Ementa: Os paradigmas que fragmentam a sociedade humana.  Ambiente natural e a qualidade 

de vida da humanidade.  Condições ambientais, planetárias e locais. Políticas públicas e 

privadas envolvendo princípios de educação ambiental, saneamento, riscos ambientais e saúde. 

Ferramentas de gestão de resíduos diretamente relacionados com a promoção da saúde.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOFF,L. Saber Cuidar. Petrópolis - RJ. Editora Vozes, 1999.  

RUSCHEINSKY, Aloísio (Org.). Educação ambiental:   abordagens múltiplas.    Porto Alegre 

(RS): Art editora, 2002. 183 p.  

GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des)caminhos do meio ambiente. São Paulo: 

Contexto, 2004. 147 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PEDRINI, Alexandre de Gusmão (org.) Educação ambiental: reflexões e práticas 

contemporâneas. 3.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 294 p 

NOAL, Fernando Oliveira; BARCELOS, Valdo Hermes de Lima (Org.). Educação ambiental 

e cidadania: cenários brasileiros.  Santa Cruz do Sul (RS): EDUNISC, 2003. 349 p.   

RODRIGUES, Carla. Ética e cidadania. São Paulo (SP): Moderna, 1994. 72 p.  

ENCINAS, Cristiane G. Possibilidades de Futuro : Educação Ambiental. Novo Conceito Saúde, 

2003. 166 p. 

GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energia, meio ambiente & desenvolvimento. 

3.ed. São Paulo (SP): EDUSP, 2008. 296 p. 

 
 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA E AFRO-BRASILEIRA E 

INDÍGENA  

40h 

Ementa: Educação para as relações étnico-raciais. Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, 

racismo e racialismo, preconceito e discriminação. Configurações dos conceitos de raça, etnia 

e cor no Brasil: entre as abordagens acadêmicas e sociais. Cultura afro-brasileira e indígena. 

Políticas de ações afirmativas e discriminação positiva – a questão das cotas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e Cultura Afro-Brasileira. Editora Contexto, 2007. 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia:   uma 

introdução.   3. ed. São Paulo (SP): Atlas 1992. 308 p.    ISBN 8522407754.  

BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:   discutindo as relações raciais. 

São Paulo: Ática.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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Boletim DIEESE, Ed. Especial – A desigualdade racial no mercado de trabalho, Novembro, 

2002.  

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil; 1999. 11ª Ed. Brasília. Câmara dos 

Deputados, Coordenação de Publicações, 1999.  

BANDEIRA, Maria de Lourdes. Antropologia. Diversidade e Educação. Fascículos 3º e 4º, 2ª 

Ed. Cuiabá, EDUFMT, 2000. 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Território Negro em Espaço 

Branco: Estudo Antropológico de Vila Bela. Editora Brasiliense. São Paulo, SP, 1988 

ESCALONA, Sara López. Antropologia e educação.   São Paulo: Edições Paulinas 1983. 181 

p.     
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6. CORPO DOCENTE 

 

6.1 Núcleo Docente Estruturante 

 

O Núcleo Docente Estruturante é formado pelo Coordenador do Curso e Professores 

que fazem parte do Corpo Docente do curso, entre especialistas, mestre e doutores na área afim, 

com destacada experiência no Magistério Superior e no mercado de trabalho.  

 

 

6.2 Coordenação do Curso 

 

As coordenações constituem a unidade básica dos cursos da ALFA, cujas principais 

atribuições são a organização administrativa, didático-pedagógica e científica de cada curso. 

Cada coordenador de Curso responde hierarquicamente à Diretoria Acadêmica e suas 

atribuições, que estão consubstanciadas no Regimento Interno, são: 

a) Representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

b) Convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

c) Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas pelo Conselho de 

Curso, bem como a assiduidade dos professores; 

d) Apresentar semestralmente ao Diretor de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão relatório de suas atividades e do Conselho; 

e) Sugerir ao Diretor de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão a contratação 

ou dispensa de pessoal docente; 

f) Fiscalizar o cumprimento do presente Regimento, do calendário acadêmico e demais 

planos de trabalho do Conselho; 

g) Promover estudos e a atualização dos conteúdos programáticos, das práticas de 

ensino e de novos paradigmas de avaliação de aprendizagem; 

h) Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pelo Diretor de Graduação 

ou órgão colegiado superior; e 

i) Elaborar, semestralmente os relatórios de adequação e readequação para apresentar 

à mantenedora, após serem submetidos ao Diretor de Graduação.  

 

A Coordenação do Curso de Graduação em Sistemas de Informação participa dos 

seguintes colegiados: reuniões semanais com a diretoria acadêmica, juntamente com os 
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coordenadores dos demais cursos da IES, para deliberação de assuntos comuns e específicos a 

todos os cursos (Conselho Acadêmico); uma reunião com a diretoria acadêmica, antes do início do 

semestre, a fim de apresentar e discutir o planejamento. Essa reunião, denominada adequação, 

consubstancia-se a partir de atividades de controle originadas no semestre anterior pelos professores 

e coordenadores, denominada readequação. Por meio dessas informações, é realizado um novo 

planejamento que é discutido com a mantenedora, consultores dos cursos, Diretoria 

Superintendente e Diretoria Acadêmica, antes do início do semestre. Além disso, duas reuniões 

do colegiado do curso, com representatividade discente, são realizadas a cada semestre. 

Uma reunião de confraternização (Convenção Acadêmica), antes do início do semestre, 

congregando todos os professores, a mantenedora, e as diretorias é realizada para discutir e 

divulgar as principais diretrizes administrativas, pedagógicas e abrir oficialmente as atividades 

do semestre. Palestras de cunho pedagógico são ministradas nesses eventos, com participação 

de professores da área pedagógica.  

Antes do início das aulas, é realizado o Planejamento Pedagógico do Semestre, visando 

a definir as estratégias interdisciplinares do Curso, apresentar os docentes recém contratados, 

apresentar o funcionamento da secretaria geral e atendimento, serviços da biblioteca e outras 

áreas de apoio administrativo. 

 

6.3 Colegiado do Curso 

 

O Colegiado do Curso é composto pelo Coordenador, todos os professores ativos e dois 

representantes de alunos de cada uma das turmas em andamento, eleitos pelos alunos da turma 

que representam. São realizadas duas reuniões de colegiado por semestre letivo em que os 

representantes e professores avaliam o andamento do semestre registrando os aspectos positivos 

e discutindo os aspectos que precisam de encaminhamentos de melhoria. As atas de reuniões de 

colegiado são digitadas, validadas e assinadas por todos os participantes e encaminhadas para 

arquivo na Secretaria Geral da Faculdade, ficando uma cópia à disposição de todos no arquivo 

da sala da coordenação do curso. 
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6 RECURSOS HUMANOS DO CURSO 

 

6.1 Corpo Docente do Curso 

 

A ALFA tem como diferencial em seus cursos a contratação e manutenção em seus 

quadros de um corpo docente que atenda a dois critérios considerados indispensáveis: a 

formação acadêmica e a experiência profissional. Com isso, busca-se alcançar a sintonia com 

as novas definições de cada área e as práticas correntes no mercado de trabalho. Estes são os 

critérios utilizados tanto para seleção como para enquadramento dos professores dentro da IES. 

O Corpo Docente do Curso de Sistemas de Informação da ALFA é formado por 

professores criteriosamente selecionados pelo setor de Recursos Humanos, levando-se em conta 

sua trajetória profissional e acadêmica e titulação adequada às linhas de formação específicas do 

curso.  

A Coordenação do Curso busca alocar os docentes às disciplinas correlatas com sua área 

de formação acadêmica de graduação e/ou linha de pesquisa desenvolvida nos cursos de pós-

graduação. 

6.1.1Relação de Docentes por Disciplina 

 
 
 

Disciplinas Professor Titulação 

 1ª Período   

Técnicas de Leitura e Produção de Texto Elizete Freitas Mestre 

Pré-Cálculo Maria Alves Barcelos Mestre 

Fundamentos de Recursos de Informação Rubens de Castro Pereira Mestre 

Arquitetura e Organização de 

Computadores 
Giovany Mendes 

Especialista 

Algoritmos e Programação de 

Computadores 
Joelma de Moura Ferreira 

Mestre 

     

 2ª Período    

Metodologia Científica 
Patrícia Emannuele 

Nascimento 

Mestre 

Sistemas de Informação Adriano Sousa Pereira Especialista 

Lógica Ricardo Ferreira da Cunha Especialista 

Administração Rogério de Oliveira Especialista 

Algoritmos e Estrutura de Dados I Gilmar Ferreira Arantes Mestre 

Linguagem de Programação I 
Anderson Clayton Oliveira de 

Carvalho 

Especialista 
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 3ª Período    

Algoritmos e Estrutura de Dados II Gilmar Ferreira Arantes Mestre 

Cálculo I Maria AlvesBarcelos Mestre 

Banco de Dados I 
Anderson Clayton Oliveira de 

Carvalho 

Especialista 

Sociedades e Organizações 
Patrícia Emannuele 

Nascimento 

Mestre 

Linguagem de Programação II Rubens de Castro Pereira Mestre 

Administração de Carreira Geraldo ValerianoRibeiro Mestre 

     

 4ª Período    

Análise de Sistemas de Informação Gilmar Ferreira Arantes Mestre 

Álgebra Linear Ricardo Ferreira da Cunha Especialista 

Sistemas Operacionais Geraldo Valeriano Ribeiro Mestre 

Banco de Dados II 
Anderson Clayton Oliveira de 

Carvalho 

Especialista 

Linguagem de Programação III Joelma de Moura Ferreira Mestre 

     

 5ª Período    

Redes de Computadores Giovany Mendes Especialista 

Teoria da Computação Joelma de Moura Ferreira Mestre 

Data Warehouse 
Anderson Clayton Oliveira de 

Carvalho 

Especialista 

Projeto de Sistemas de Informação Gilmar Ferreira Arantes Mestre 

Linguagem de Programação IV Rubens de Castro Pereira Mestre 

     

 6ª Período    

Gerência de Projetos Adriano Sousa Pereira Especialista 

Complexidade de Algoritmos JulianoPávelBrasilCustódio Mestre 

Segurança e Auditoria de Sistemas Giovany Mendes Especialista 

SistemasDigitais Geraldo ValerianoRibeiro Mestre 

Engenharia de Software Rubens de Castro Pereira Mestre 

     

 7ª Período    

Sistemas e Aplicações Distribuídas Juliano Pável Brasi lCustódio Mestre 

Governança de Tecnologia da Informação Adriano Sousa Pereira Especialista 

Estatística I Evandro de Moura Rios Especialista 

Usabilidade de Software Gilmar Ferreira Arantes Mestre 

Pesquisa Operacional Aplicada a 

Sistemas 

Patrícia Maria de 

CarvalhoSoares 

Mestre 

Trabalho de Conclusão de Curso I 
Patrícia Emannuele 

Nascimento 

Mestre 

     

 8ª Período    

Qualidade de Software    
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Planejamento Estratégico de Tecnologia 

da Informação 
Adriano Sousa Pereira 

Especialista 

Introdução ao Empreendedorismo e 

Tomada de Decisão Através de Jogos de 

Empresas 

Rogério de Oliveira 

Especialista 

Tomada de decisão Através de Jogos de 

Empresas em Sistemas de Informação 
Giovany Mendes 

Especialista 

Sistemas Integrados de Gestão Rubens de Castro Pereira Mestre 

Trabalho de Conclusão de Curso II 
Patrícia Emannuele 

Nascimento 

Mestre 

 

6.2 Plano de Carreira Docente 

O Plano de Carreira Docente ALFA estabelece as normas que regem a vida acadêmica 

do docente dentro da Instituição e define as diferentes atribuições dos integrantes do Corpo 

Docente; as classes da carreira docente; os prêmios e estímulos em forma de abono pecuniário; 

os critérios de promoção; o regime de trabalho e a remuneração. Há diversos estímulos e 

prêmios para incentivar a produção científica, assiduidade ao serviço, criatividade e dedicação, 

bem como os requisitos para promoção vertical e horizontal.  

O quadro de professores integrantes do Corpo Docente da ALFA constitui um único 

grupo ocupacional organizado em carreira, compreendendo a seguinte série de classes: 

I – professor titular;    

II – professor adjunto;    

III - professor especialista; 

IV – professor assistente. 

O regime de trabalho dos professores da ALFA é o da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT.  

Quanto aos prêmios e estímulos ao Corpo Docente, a ALFA concede-os, em função do 

desempenho profissional: abono pecuniário em caso de presença integral às aulas; abono 

pecuniário no caso de participação em evento (congresso, seminário, encontro e outros) 

relacionado à disciplina que ministra e de real interesse para o seu aprimoramento técnico-

científico, limitado a uma participação por mês; abono pecuniário em virtude de publicação de 

artigo em revista científica indexada; menção honrosa em virtude de elevação do nome da 

instituição devido à publicação de trabalhos em anais de congressos, e seminários e pela 

representação da Faculdade perante entidades, públicas ou privadas, ligadas ou não à sua área 

de atuação.  
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6.3 Corpo Técnico Administrativo 

 

O Curso de Sistemas de Informação é apoiado pelo pessoal técnico administrativo já 

existente na Faculdade ALFA, o qual é dimensionado de acordo com as necessidades da 

Faculdade e de cada Curso em si, respeitadas as particularidades que são inerentes a cada um. 

A ALFA conta com profissionais administrativos específicos para cada área: 

- Bibliotecárias em todos os períodos de funcionamento da Biblioteca; 

- Pessoal de apoio da Secretaria Geral, presentes dentro da sala dos professores 

durante todo o período de aulas; 

- Suporte de Informática, atendendo todo o período de atividade acadêmica e também 

em regime de plantão; 

- Pessoal de apoio para as atividades da Coordenação do Curso; 

- Pessoal de atendimento no Núcleo de Prática Jurídica, Núcleo de Estágio, Núcleo 

de Pesquisa, Núcleo de Apoio ao aluno e na Central de Atendimento;  

- Seguranças; enfermeiros, psicólogas e psicopedagogas; 

- Estagiários e Bolsistas.  

A exemplo da política de pessoal adotada para o seu Corpo Docente, a Instituição segue 

princípios semelhantes em relação ao plano de cargos e salários, uma vez que todas as pessoas 

selecionadas para compor o quadro técnico administrativo passam por avaliação feita pelo 

Departamento de Recursos Humanos e, em caso de aprovação no processo seletivo, são 

enquadrados dentro de um plano de carreira, que prevê a possibilidade de ascensão funcional, 

com critérios previamente definidos. 

 

6.4 Corpo Discente 

 

O ingresso de alunos para o Curso de Sistemas de Informação se faz, basicamente, de 

três maneiras: vestibular, transferência externa ou ingresso de portadores de diploma. 

Conforme previsto no Projeto Pedagógico Institucional – PPI e no Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI, o Corpo Discente terá como órgão de representação o 

Diretório Acadêmico constituído na forma da legislação pertinente. A forma de escolha da 

representação estudantil nos órgãos colegiados da Faculdade é prevista em regulamento próprio 

aprovado pelo Conselho Superior, observadas as regras estabelecidas em Regimento próprio e 

na legislação.  
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Iniciado o Curso, depois de aprovado no processo de seleção, estando regularmente 

matriculado o Discente pode utilizar todas as instalações que a Instituição disponibiliza para 

realização das atividades acadêmicas, de cultura, lazer e recreação.  

Buscando assegurar aos alunos não somente a qualidade do ensino, mas também a 

permanência do Aluno no Curso selecionado, o atendimento ao Corpo Discente é feito na 

Faculdade ALFA por meio de programas, estruturas e serviços de atenção ao aluno, entre os 

quais se destacam:  

 

 Central de Atendimento ao Aluno: implantada nos primeiros anos de funcionamento da 

ALFA, tem como objetivo centralizar os atendimentos aos discentes e à comunidade 

interessada, visando maior celeridade e eficiência aos processos.  O atendimento é 

personalizado e realizado por pessoal devidamente treinado, e conta com a comodidade de 

um espaço amplo, confortável, climatizado e informatizado. A Central operacionaliza e 

padroniza as rotinas acadêmicas e financeiras da IES. É o setor onde todos os requerimentos 

pertinentes aos alunos são solicitados e onde as respostas a esses requerimentos são obtidas. 

É o ponto de referência do aluno nas suas relações com a Instituição, abrangendo os 

processos relativos à sua vida acadêmica, processos administrativos e obrigações 

financeiras. Reúne, em um mesmo local, variados serviços, atendendo a mais de 55 tipos de 

requerimentos, como: emissão de contratos, abertura de processos, requerimentos em geral, 

declarações e atestados, inscrições e matrículas em cursos, atualização de dados, 

informações sobre notas, avaliações e frequência, acordos e negociações de mensalidades. 

 Núcleo de Pesquisa e TCC (NUPES): tem por finalidade oferecer aos discentes a 

oportunidade de iniciarem a prática da pesquisa, cuidando da operacionalização dos 

trabalhos de conclusão de curso e seu arquivamento. 

 

 Núcleo de Estágio: estabelece relações com o mundo empresarial captando vagas de estágio 

e encaminhando alunos para as oportunidades de estágio e emprego. 

 Núcleo de Educação Inclusiva: no âmbito da comunidade interna, a ALFA se preocupa 

com a produção e divulgação do conhecimento, com a inclusão social, e a democratização 

do acesso das pessoas com necessidades educacionais especais. Daí, a preocupação com a 

adoção de soluções que eliminem as barreiras arquitetônicas, promovendo a plena 

acessibilidade a suas dependências e uma atenção especial no sentido de apoiar 

pedagogicamente os alunos portadores de necessidades especiais por meio do Núcleo de 

Educação Inclusiva. Em seus dez anos de existência, a ALFA tem, não apenas adaptado suas 
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estruturas físicas, mas também, disponibilizado apoio didático-pedagógico, atendimento e 

acompanhamento individualizado no sentido de promover a inclusão social de pessoas 

portadoras de necessidades especiais. Atualmente, o Núcleo de Educação Inclusiva atende a 

19 alunos portadores de necessidades especiais, regularmente matriculados em diferentes 

cursos de graduação. A ALFA já diplomou em cursos de graduação, vários alunos especiais: 

seis com cegueira, dois com baixa acuidade visual, dois com deficiência auditiva moderada, 

dois com deficiência física, um com visão subnormal e deficiência auditiva e um com 

dislexia. A Coordenação do Núcleo de Educação Inclusiva ministra regularmente cursos de 

capacitação aos professores e técnicoadministrativos que atendem aos alunos especiais, 

incluindo a comunicação em Libras. A disciplina Libras faz parte da matriz curricular de 

todos os cursos de graduação. 

 Inclusão digital: os alunos da ALFA têm livre acesso aos Laboratórios de Informática de 

uso comum e são incentivados a utilizar as tecnologias de informação e comunicação para 

acompanhamento da vida acadêmica, nos estudos e nas atividades profissionais. Os 

Laboratórios de Informática podem ser utilizados, de acordo com as Normas de 

Funcionamento, para realizar trabalhos escolares, estudos e pesquisas na Internet. A ALFA 

fornece uma conta de e-mail para todos os alunos matriculados, além de disponibilizar 

informações on-line de interesse do aluno, por meio da home page institucional, do Aluno 

On-Line e da Central de Atendimento virtual. 

 Acesso a programas de financiamento: a IES participa dos programas ProUni e FIES do 

Governo Federal e do Programa de Bolsas da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). 

 Programa de Financiamento Próprio: a ALFA oferece a seus alunos um programa de 

financiamento próprio, o Crédito Estudantil ALFA, que financia entre 30% e 40% do 

curso, inclusive matrícula, com quitação do débito em até 8 anos, sem juros e com correção 

apenas pelo IPCA. 

 Bolsas de Estudo: além dos programas de financiamento, a Instituição oferece a seus alunos 

as seguintes modalidades de bolsas de estudo: 

1. Bolsa Empresa: oferece descontos exclusivos para funcionários de empresas 

conveniadas; 

2. Programa de Fidelização Empresarial: oferece descontos para colegas de trabalho 

que estudam na ALFA; 

3. Programa de Fidelização Familiar: oferece descontos para familiares que estudam 
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na ALFA; 

4. Bolsa Coca-Cola: oferece descontos nas mensalidades, de acordo com o 

desempenho do aluno no vestibular; 

5. Bolsa Escola Pública: oferece descontos na mensalidade para alunos de graduação, 

exceto do curso de Direito, provenientes de escolas públicas, de acordo com seu 

desempenho escolar.  

6. Bolsa Atleta: oferece descontos para alunos que representem a ALFA em 

competições esportivas; 

7. Bolsa Coral: oferece descontos para alunos que participem do Coral ALFA. 

 

 Projeto de Tutoria: contempla a atuação de professores que são direcionados para cada 

turma em andamento, considerando a interface entre o acadêmico e o administrativo na busca 

de soluções rápidas e assertivas que contribuam com o desenvolvimento do aluno, do projeto 

do curso e da IES como um todo. 

 Participação no processo de Avaliação Institucional: os alunos têm a oportunidade de 

participar do processo de avaliação Institucional, avaliando, semestralmente, a Instituição, 

os docentes, a estrutura física e os serviços educacionais, contribuindo na busca contínua da 

qualidade do ensino.  

 Processo de acompanhamento do egresso: a IES mantém coleta contínua de dados sobre 

a inserção dos egressos no mercado de trabalho. 

 Segurança: a IES, visando assegurar a tranquilidade da comunidade acadêmica, conta com 

sistema de segurança permanente em suas dependências, catracas eletrônicas e 

monitoramento por câmeras de vídeo. 

 Ambulatório Médico (primeiros socorros): tem como objetivo oferecer primeiros socorros 

e encaminhamento aos hospitais, em casos mais graves, de alunos e colaboradores da 

Instituição. Realiza atividades de prevenção de acidentes e doenças por meio de palestras e 

campanhas de conscientização. 

 Higiene e limpeza: a IES zela pela manutenção da higiene e limpeza de todas as suas 

instalações, proporcionando conforto e bem estar a todos.  

 Programa de Nivelamento de Estudos: além de inserir nas matrizes curriculares 

disciplinas de formação básica, a Instituição disponibiliza, de acordo com as demandas das 

Coordenações dos Cursos e dos próprios alunos, programas de nivelamento de estudos, 
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visando à superação das deficiências de aprendizagem acumuladas nas séries anteriores de 

escolarização, principalmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  

 Núcleo de Estágio e Banco de Empregos: tem por finalidade administrar os processos de 

estágios profissionais e curriculares; firmar parcerias com instituições e empresas para 

captação de vagas; divulgar vagas de estágio, e encaminhar alunos para contratação efetiva; 

capacitar e encaminhar alunos para processos de seleção nas empresas. 

 Núcleo de Apoio Pedagógico: oferece serviços de atendimento pedagógico. Os 

profissionais desta área atuam de maneira preventiva, desenvolvendo sessões coletivas de 

orientação aos alunos e realizando atendimento individualizado aos alunos interessados, 

envolvendo, quando necessário, professores, coordenadores e familiares. 

 Biblioteca: contém o acervo indicado nas bibliografias básicas e complementares das 

disciplinas dos Cursos, incluindo livros, periódicos, jornais, fitas, DVD’s, CD’s, mapas, 

manuais, teses e dissertações servindo de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão para  que 

a comunidade acadêmica possa realizar os estudos propostos. Dispõe, ainda, de espaço para 

estudos individuais, de salas para estudo em pequenos grupos, de computadores exclusivos 

para pesquisa com acesso à Internet. O controle do acervo bibliográfico e as rotinas da 

Biblioteca são informatizados. 

 Laboratórios: acreditando que a experiência laboratorial é essencial ao aprendizado, a 

ALFA disponibiliza aos seus alunos laboratórios específicos, de acordo com a necessidade 

de cada Curso. 

 Núcleo de esporte, cultura e lazer: desenvolve ações recreativas e culturais visando à 

integração dos alunos, por meio da prática esportiva, de manifestações culturais e de lazer. 

 Associação dos Alunos Diplomados da Graduação e Pós-Graduação da ALFA 

(AADGPG): é uma associação, sem fins lucrativos, criada para manter um vínculo 

permanente da Instituição com seus Egressos, promovendo encontros, palestras e cursos aos 

seus associados. 

 Centros Acadêmicos e Diretório Central de Estudantes: A ALFA disponibiliza estrutura 

física para instalação dos Centros Acadêmicos dos Cursos e do Diretório Central dos 

Estudantes. Os CA’s e o DCE são importantes instâncias de participação na gestão 

acadêmica e de formação política dos alunos. 

7 ESTRUTURA FÍSICA 
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7.1 Instalações gerais 

7.1.1 Estrutura física instalada 

 

DISTRIBUIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA– 4 Blocos Área (m2) 

• Instalações Administrativas 

Sala de reuniões 52 

Diretoria 95 

Secretaria Geral 40 

Administração 110 

Central de Atendimento ao aluno 282 

Almoxarifado 45 

Instalações Sanitárias com três Boxes Cada 30 

• Instalações Acadêmicas 

Salas de coordenação 200 

100 salas de aula 6090 

Laboratório informática 1 75 

Laboratório informática 2 65 

Laboratório informática 3(Sistemas de Informação) 75 

Laboratório informática 4 75 

Laboratório informática 5 75 

Laboratório informática 6(Sistemas de Informação) 75 

Laboratório informática 7 75 

Laboratório informática 8 75 

Laboratório informática 9 65 

Laboratório informática 10 65 

Laboratório informática 11 75 

Laboratório informática 12 75 

Laboratório de Física 87 

Laboratórios de Química Geral 155 

Laboratório de Psicologia Experimental 87 

      Laboratório de Neuroanatomia 87 

      Biotério 96 

Laboratório de jornalismo 1 82 

Laboratório de jornalismo 2 83 

Laboratório de redação 1 96 

Laboratório de redação 2 75 

Estúdio de Jornalismo - 1       74 

Estúdio de Jornalismo - 2       57 

Estúdio Fotográfico 102 

Estúdio de TV 175 

Auditório 1 – Bloco C – Capacidade para 400 pessoas 320 

Auditório 2 – Blco D – Capacidade para 200 pessoas 210 

Salas de Professores  220 

Banheiros 100 

 Biblioteca 

Sala para estudos individuais 38 

Sala para estudos em grupo 260 
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Processamento técnico e serviços 50 

Armazenamento e Acervo 341 

Sala Multimídia 39 

 Outras instalações 

Refeitório para alunos, professores e funcionários 600 

Serviços Gerais (Copa)  40 

Lanchonete com espaço externo para mesas e cadeiras - 1  350 

Lanchonete com espaço externo para mesas e cadeiras - 2 350 

Quadra esportiva descoberta     627 

 

7.1.2 Salas de aula 

 

A instituição possui 105 salas de aula climatizadas com ar condicionado distribuídas 

entre os blocos B, C e D, além de 12 laboratórios de informática. Os blocos ainda disponibilizam 

2 auditórios e 1 laboratório de fotojornalismo, que podem ser utilizados como salas de aula em 

ocasiões extraordinárias. 

Todas as salas possuem 02 quadros para exposição de aula, sendo um em fórmica verde 

e outro em fórmica lisa branca, sistema de iluminação fluorescente de acordo com as normas da 

ABNT e sistema de prevenção de incêndio conforme normas do Corpo de Bombeiro do Estado 

de Goiás. As salas de aula apresentam dimensões compatíveis com a capacidade instalada de 

alunos, isolamento adequado de ruídos externos e boa acústica interna, mobiliário adequado e 

suficiente, e passam por rigorosa limpeza diária. 

 

7.1.3 Instalações para docentes 

 

Os professores possuem uma sala com 55 m2. As reuniões são realizadas nas salas de 

reuniões no bloco de administração e no bloco C, nos auditórios da faculdade ou em salas de 

aula, dependendo da necessidade. 

Na sala dos Professores estão disponíveis para uso dos docentes computadores para 

acesso à Internet, preparação de aulas, elaboração de provas, impressora, lançamento de notas 

e frequências no sistema on-line.A Gestão Acadêmica conta com 120 computadores que estão 

distribuídos de acordo com a necessidade de cada setor. 
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7.2 Recursos e Equipamentos 

 

Esses recursos podem ser utilizados pelos professores mediante agendamento e podem 

ser instalados nos laboratórios, em salas de aula, salas de reuniões, auditórios e mesmo nas áreas 

comuns. O transporte e a instalação ficam a cargo do pessoal de apoio.  

 
Quantidade Tipo de Equipamento 

13 Retroprojetor 

05 DVD Player 

01 Aparelho Som (hack) 

08 Projetores de Mídia 

05 Telas de Projeção 

01 Televisor 14” 

04 Televisor 20” 

08 Televisor 29” 

1 Televisor 54” 

05 Vídeo 

08 Computadores  

 

Além dos equipamentos citados, os professores ainda podem contar com o software 

Ultra VNC Viewer, instalado nos laboratórios, e que pode ser utilizado para substituir os 

projetores multimídia.  

 

7.3 Recursos de Informática e Infraestrutura Tecnológica 

 

A Instituição dispõe de infraestrutura tecnológica de apoio às atividades acadêmicas e 

administrativas, tais como laboratórios de informática de uso comum e de uso específico, 

equipamentos de informática (hardware) e programas (software); sistemas on-line de controle 

acadêmico e de gestão administrativa e financeira. 

 

Labs Equip Configurações Softwares 

Laboratório 1 
 

21 

P3 700MHz 

64MB Ram 

HD 4GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Acesso à Internet 

Laboratório 2 21 

P3 700MHz  

128MB Ram 

HD 4GB  

Sistema Op. Win2000 Professional 

Acesso à Internet 

Laboratório 3 25 

AMD 64bits 1Ghz  

512MB Ram 

HD 80GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Linux 

Acesso à Internet 

BlueJ 

Borland PASCAL 7.0 

Linux Gcc 

Microsoft Visual Studio 6.0 

Make Money 2.0 
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Microsoft Office 

Microsoft Project 

NetBeans 4.1 

Linux - qCAD 1.4 

Laboratório 4 25 

P3 700MHz 

128MB Ram 

HD 10GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Acesso à Internet 

Laboratório 5 25 

AMD 64bits 1Ghz  

512MB Ram 

HD 80GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Linux 

Acesso à Internet 

BlueJ 

Borland PASCAL 7.0 

Linux Gcc 

Microsoft Visual Studio 6.0 

Make Money 2.0 

Microsoft Office 

Microsoft Project 

NetBeans 4.1 

Linux - qCAD 1.4 

Laboratório 6 26 

Celeron 450MHz 

256MB Ram 

HD 4GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Acesso à Internet 

Laboratório 7 26 

P3 700MHz 

128MB Ram 

HD 40GB 

Sistema Op. Win2000 Professional 

Linux 

Acesso à Internet 

BlueJ 

Borland PASCAL 7.0 

Laboratório 8 
8 Redes  

14 montagem  

Total 192 - - 

 
Softwares Descrição 

 

Sistemas Operacionais  

 

Windows 95/98, Milenium, 2000, 2000 pro, 2000 server, NT workstation e XP 

Linux  

Novell 5.0 

Aplicativos  

 

Software LYCEUMGestão Educacional e Gestão Empresarial (Almoxarifado, Compras, 

Finanças, Contabilidade, Recursos Humanos, Gestão de Pessoal) interligados. 

Sistema de Adequação e Readequação. 

Sistema de Gestão de Biblioteca . 

 

A Faculdade possui um link de 4 megabits por segundo com a Brasil Telecom, que 

fornece acesso direto e contínuo à Internet a partir de qualquer dos equipamentos de informática 

existentes nos laboratórios, na sala dos professores, na biblioteca e na área administrativa. 

A Faculdade dispõe de um total de 350 computadores distribuídos entre laboratórios, 

bibliotecas e administração, sendo que em cada laboratório existe um computador para o 

professor.  

Nos laboratórios estão distribuídos 280 computadores que são de uso exclusivo dos 

alunos, com 01 servidor para esses laboratórios. Os alunos poderão usar, ainda, 17 

microcomputadores instalados na biblioteca, sendo 4 deles somente para consulta ao acervo.  
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7.3.1 Equipamentos Complementares 

 

LOCALIZAÇÃO 
MODELO DE 

IMPRESSORA 
TONER CARTUCHO Nº SÉRIE 

Diretoria HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

 HP6614DPreto 
BR05V1500T 

Coordenação Sistemas HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V1TQW3 

Coordenação Cursos HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
R05V1TOWK 

Coordenação Direito HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V1SOD9 

Pós Graduação HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V1T0V2 

Gerência Segurança HP Deskjet 610  
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05A15022 

Coordenação Pedagogia HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V1TDW1 

Coordenação Turismo HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V150F3 

Departamento Financeiro HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V150D3 

Departamento Pessoal HP Deskjet 610 - 
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V150FO 

Gerência de TI 
HP bisinessinkjet 

1100 
- 

HP C4844 A Preto 

HP C4840 A cyan 

HP C4837 A magenta 

HP C4838 A Amario 

MY33R3104B 

Secretaria Geral 
HP bisinessinkjet 

1100 
- 

HP C4844 A Preto 

HP C4840 A cyan 

HP C4837 A magenta 

HP C4838 A Amario 

CN39C221GC 

Biblioteca Epson stylus C85 - 
HP 51645A Preto 

HP C6625A Colorido 
 

Controladoria Financeira HP Deskjet 840C - 
HP C6615D Preto 

HP C6625A Colorido 
BR17B1T0GS 

Recursos Humanos 
P Deskjet 990C 

series 
- 

HP 51645A Preto 

HP C6625A Colorido 
BR17B1TOGS 

Núcleo de Estágio HP Deskjet 840C - 
HP C6615D Preto 

HP C6625A Colorido 
BR17B1TOHO 

Central de Atendimento Apolo P. 1200 - HP 5125A Tricolor  

Laboratório de Turismo Apolo P. 1200 - HP 5125A Tricolor TH24L1A109 

Central de Atendimento HP Laserjet 4050n 4127X - BRDJ000191 

Administrativo HP Laserjet 4050n 4127X - USBC060995 

Tesouraria HP Laserjet 4050n 4127X - USBB164338 

Secretaria HP Laserjet 4050n 4127X - BRBJ000438 

Informática HP Laserjet 2300n 2610A - BRBD100545 

Gerência de Marketing HP Laserjet HP 4096A -  

Diretoria 
HP laserjet 1200 

series 
7115A - BRBB022110 

Biblioteca 
HP laserjet 1200 

series 
C7115A - CNDL54296 

Jornalismo (Ilha) 
HP business inject 

2230 
  MY33Q310X1 

Jornalismo (Ilha) HP LaserJet 1200 C7115A  CNCL000449 

Jornalismo Epson LX-300 Fita  1YMY876540 
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Redação 1 Epson FX-2180 Fita  A34M040610 

Redação 2 Epson FX-2180 Fita  A34M099414 

Suporte Laboratórios HP LaserJet1012   CNFL045674 

Suporte Laboratórios Apolo   TH24L1A1BD 

Suporte Laboratórios HP610C  
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V1T0WS 

Sala dos professores 
Xerox DocuPrint 

4517 
  Alugada 

Tesouraria Epson LX-300 Fita   

Laboratório 
Epson Stylus 

Color 
 

T013 Preto 

T014 Colorido 
 

Impressora Alugada 

Emprestada para Wander 

Contabilidade 

SAMSUNG ML 

1740 LaserPrinter 
  BAAX501061H 

Biblioteca HP Deskjet 610C  
HP51649A colorido 

HP6614DPreto 
BR05V150DX 

Impressão de Boletos e 

contratos em frente a 

central 

HpLaserjet 1010    

 

7.3.2 Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção dos Equipamentos 

 

A manutenção dos computadores é feita na própria Instituição, uma vez que dispomos 

dos equipamentos necessários. Os terminais são atualizados conforme exigências dos softwares 

e num prazo máximo de 3 anos. 

Além disso, os equipamentos adquiridos apresentam um ano de garantia, sendo sua 

manutenção realizada pelo fabricante e a manutenção preventiva executada pelo responsável 

pela área de Informática. 

7.3.3 Disponibilidades dos Softwares 

 

Os softwares são adquiridos conforme a necessidade das disciplinas, a pedido dos 

Coordenadores dos Departamentos e/ou professores. 

7.3.4 Quadro de Pessoal de Apoio 

 

Quanto à disponibilidade, qualificação e regime de trabalho, os laboratórios contam com 

encarregados, auxiliares e estagiários, que estão disponíveis durante o horário de uso dos 

laboratórios. 
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7.3.5 Horários de Funcionamento dos Laboratórios 

 

Os laboratórios de Informática são de uso exclusivo dos Estudantes e Professores da 

Faculdade. Os horários de funcionamento dos laboratórios são de segunda a sexta-feira, das 

07h30min às 22h00, para alunos, e para aulas das 08h às 22h30min e aos sábados, das 8h às 

17h. 

Os alunos têm acesso aos laboratórios para pesquisa (Internet), trabalhos que exijam os 

aplicativos diversos, entre os quais: Office, OpenOffice2.0 ou softwares especiais aplicados às 

disciplinas que estiverem cursando e desde que não estejam ocupados por aulas de cursos 

regulares. 

Todos os computadores são controlados por senha, sob a supervisão dos técnicos que se 

mantêm disponíveis para auxiliar os alunos. 

 

 

7.4 Instalações Específicas de Sistemas de Informação 

7.4.1 Estrutura comum aos laboratórios 

O curso de Sistemas de Informação conta com os seguintes Laboratórios Específicos e 

suas respectivas disciplinas por período: 

 

Laboratórios de Informática 
Dois laboratórios de informática para uso exclusivo do curso de Sistemas de Informação, 

contendo 25 máquinas e 30 máquinas, respectivamente. Três laboratórios de uso comum entre os 

cursos da instituição, sendo, um laboratório de notebooks, com 50 máquinas e dois outros com 25 

máquinas. Nos Laboratórios de Informática são desenvolvidas a prática de programação e 

depuração de programas  nas disciplinas de Linguagem de Programação, bem como servem de 

apoio às disciplinas: Algoritmos e Programação de Computadores, Estrutura de Dados, Banco 

de Dados, Data Warehouse, Análise de Sistemas de Informação, Projetos de Sistemas de 

Informação, Engenharia de Software e Gerência de Projetos. 

 

Laboratório de Programação para Dispositivos Móveis  

Foram adquiridos 10Tablets Samsung Galaxy Note 10.1 que dão suporte a disciplina de 

Linguagem de Programação IV, com o objetivo de desenvolver aplicativos para equipamentos 

mobile.  
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Laboratório de Montagem e Redes de Computadores  

 Laboratório de Montagem e Redes de Computadores, contendo dois racks e switch, 

estrutura de cabeamento de redes, cinco computadores que são utilizados nas aulas das disciplinas 

de Arquitetura de Computadores, Redes de Computadores e Sistemas e Aplicações Distribuídas. 

Laboratório de Eletrônica 

 Laboratório de Eletrônica utilizado nas aulas da disciplina de Sistemas Digitais. Contêm 

cinco kits didáticos de eletrônica digital capazes de realizar experimentos em circuitos lógicos e 

sequenciais, além de osciloscópios, multímetros e protoboards. 
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8 BIBLIOTECA 

 

8. 1  Quadro Resumo do Acervo por Área de Conhecimento 

 

Grandes áreas de 

conhecimento 

Livros Periódicos  

Vídeos 

 

CD´s 

 

Bases 

de dados 

(cd-rom) 

 

Títulos 

 

 

Exemplares 

 

 

Nacionais/ 

Estrangeiros 

 

 

Generalidades. Ciência do 

conhecimento. 

 

676 2394 21 8 10  

Filosofia. Lógica. 

Psicologia. Teologia. 

Religião. 

409 1133 - 8 -  

Economia. Política. Direito. 

Administração Pública. 

Educação. Comércio 

3515 13.837 107 276 66 2 

Matemática. Ciência 

ambiental. Física. Química. 

Ciências biológicas. 

Ciências da terra. Zoologia. 

371 1333 2 17 1  

Ciências aplicadas. 

Tecnologia.Ciências 

médicas. Engenharias. 

Contabilidade. 

Administração. Publicidade. 

1292 4719 44 187 6  

Artes. Arquitetura. 

Fotografia. Recreação. 

76 251 - 44 2  

Língua. Literatura. 

Lingüística. 

587 1440 - 12 -  

Geografia. Biografia. 

História. 

165 380 3 13 3  

TOTAL GERAL 7088 25483 177 565 88 2 

 

Os usuários têm acesso aos computadores interligados em rede para pesquisar o acervo, 

possibilitando-lhes maior independência em suas buscas, ampliando o conhecimento que terão 

do acervo e da dinâmica da Biblioteca. É utilizado sistema de fiscalização na entrada da 

biblioteca, através do qual todos os materiais do acervo estejam protegidos. 

O acervo é constituído por livros, periódicos, CD´s, DVD´s, fitas de vídeo e trabalhos 

de conclusão dos cursos de graduação.  

 

8.2  Espaço Físico e Equipamentos 

 

Com um espaço físico total de 807,73 m2,a Biblioteca da Faculdade Alves Faria conta 

com confortáveis e modernas instalações para as atividades de estudo e pesquisa destinado aos 
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usuários, distribuídos em áreas para estudo individual e em grupo, processos técnicos, serviços 

e armazenamento do acervo e acesso à internet e multimídia, conforme quadro abaixo: 

 

ESPAÇO FÍSICO 

TIPO DO ESPAÇO ÁREA EM m2 

Sala de estudo individual 37,75 

Sala para estudo em grupo 210,17 

Processamento técnico e serviços 50 

Armazenamento do acervo 287 

Acesso à internet Multimídia 73,98 

 

A Faculdade ALFA oferece aos seus alunos e comunidade acesso ao acervo da 

Biblioteca e disponibiliza os seguintes serviços: 

 

 Instalações para estudos individuais: a sala para estudos individuais fica em local 

próximo ao acervo e à área de computadores, contando com 28 escaninhos para estudos 

individuais e 11 escaninhos equipados com terminal de computador. 

 Instalações para estudos em grupos: há 5 salas para estudos em grupo, próximas ao 

acervo e à área de computadores. Há ainda ampla área para estudos em grupo, que 

comporta 17 mesas com capacidade para 4 pessoas. 

 

8.3 Histórico 

A Biblioteca da Faculdade ALFA foi criada em 2000 para atender aos alunos dos Cursos 

de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. 

 

8.4 Recursos Humanos 

 

A Biblioteca está diretamente ligada à Diretoria de Ensino, possuindo equipe habilitada 

para seu gerenciamento e atendimento. O quadro a seguir demonstra a equipe de funcionários 

das Bibliotecas. 

 

Pessoal Tempo integral (40hs) De 20 a (40 hs) Total 

Bibliotecário 0 02 02 

Assistente de bibliotecário 01 - 01 

Auxiliar de biblioteca 05 - 05 

Estagiários - 03 03 

Segurança 02 02 02 
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8.5 Horário de Funcionamento 

 

A biblioteca da Faculdade Alves Faria atendem os usuários de segunda-feira a sexta-

feira, das 7h às 22h30min em horário ininterrupto e aos sábados das 8h às 16h. 

 

8.6 Política de Atualização de Acervo 

 

A política de atualização do acervo abrande todas as modalidades de aquisição (compra, 

doação e permuta). A aquisição de livros, periódicos e outros tipos de documentos são feitos 

com base na grade curricular e nas necessidades de cada curso. É aplicada e desenvolvida 

através de comissão formada pelo bibliotecário, coordenadores de cursos e professores.  

No início de cada semestre é realizada pelos coordenadores e professores, uma avaliação 

entre o acervo existente, os títulos apresentados nos planos de ensino e a quantidade de alunos 

por disciplina. Desta avaliação resulta uma lista de materiais a serem adquiridos para 

complementar o acervo existente (livros, revistas, cd-roms, dvds, fitas de vídeo, etc.). Esta lista 

é encaminhada à biblioteca e posteriormente à Diretoria da Faculdade para aprovação. Estes 

procedimentos garantem a atualização e a expansão do acervo de forma otimizada. 

 

8.7 Acervo 

 

O acervo da biblioteca compõe-se de aproximadamente 32.002 documentos, incluindo 

livros em geral, periódicos (nacionais e estrangeiros), fitas de vídeo, dvds, mapas, bases de 

dados em cd-rom, além de outros documentos, como: dissertações, folhetos, cd-rom, e outros 

tipos de materiais.  

O curso de Sistemas de Informação conta a base de dados – Academic Search Elite- 

como sua fonte central de informações acadêmicas. O Academic Search Elite oferece texto 

completo de cerca de 2.000 revistas, incluindo mais de 1.550 títulos analisados por 

especialistas. Esta base de dados multidisciplinar abrange praticamente todas as áreas do estudo 

acadêmico. Mais de 140 revistas especializadas têm imagens em PDF que remontam a 1985. 

Esta é atualizada diariamente pelo EBSCOhost. 

O acervo pode ser consultado diretamente dos terminais disponíveis na biblioteca ou 

pela Internet, através da página: http://www.alfa.br/biblioteca. Desde que cadastrado no 

sistema, podem utilizar o acervo no local ou retirar os materiais de interesse por empréstimo. 

 

http://www.alfa.br/biblioteca
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8.8 Serviços aos Usuários 

 

Os serviços de gestão da biblioteca e de informação são automatizados; incluindo os 

processos de aquisição de novos materiais, catalogação, circulação de materiais e disseminação 

de informações. Para a gestão da informação e dos serviços, a biblioteca utiliza o sistema 

Pergamum, software desenvolvido pela PUC-Paraná. 

Dentre os serviços oferecidos aos usuários pela biblioteca, podemos destacar os 

seguintes: 

 Comutação bibliográfica, 

 Orientação quanto ao uso das normas da ABNT e para a normalização de trabalhos 

monográficos, 

 Reserva e renovação pela internet, 

 Consulta ao acervo (local e pela internet), 

 Treinamento de usuários, 

 Levantamento bibliográfico, 

 Divulgação do acervo, jornais eletrônicos e dos serviços da biblioteca, 

 Acesso às novas aquisições, 

 Murais informativos, 

 Exposição de novas aquisições, 

 Biblioteca virtual. 

 

8.9 Serviço de Circulação de Material 

 

Consultas, empréstimos e reservas estão sob a responsabilidade deste setor, sendo que 

estão previstas no Regulamento as orientações necessárias para que este controle seja efetivo, 

sem prejudicar o bom atendimento aos usuários. 

 

8.10 Serviço de Referência 

 

O Serviço de Referência da Biblioteca promove a interface entre os usuários e a 

informação armazenada no acervo, disseminando e orientando quanto ao uso do universo 

informacional, a interface entre o usuário e a busca da informação em geral, ou seja, orientações 

quanto às buscas on-line (via Internet) em diferentes sistemas e redes de informação. 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO –P. 106/108 

Gerência de Asseguração da Qualidade do Ensino 

 

8.11 Serviço de Treinamento e Orientação 

 

Orienta o usuário quanto aos diferentes serviços da Biblioteca, como utilizar a Base de 

Dados local (catálogo da biblioteca), localizar material na biblioteca, referência bibliográfica 

etc. 

 

8.12 Serviço de reprografia 

 

Próximo às instalações da biblioteca a Instituição oferece serviço de reprografia.  

 

8.13 Módulos e serviços 

 

 Módulo Sócios: é possível cadastrar novos usuários da biblioteca. 

 Títulos: são feitos o cadastro, a alteração e exclusão de exemplares. 

 Retiradas: a movimentação de exemplares por sócio e título, bem como o registro de 

movimentação. 

 Cadastros: inserção de novos registros úteis como cadastro de editoras, autores e 

assuntos. 

 Tabelas: é específico para algumas funções do software, como influência dos feriados 

na devolução dos livros, opções de descritores de autor, entre outros. 

 Outros: opções como troca de dados (importação e exportação) e consulta de alunos. 

 

8.14 Registro (tombo) 

 

O próprio sistema gerencia tal controle, observando as características de cada material. 

Para efeitos legais esse registro consta em catálogo. 

 

8.15 Descrição Bibliográfica (catalogação) 

 

Para a padronização da descrição é utilizado o AACRII – Anglo American 

CataloguingRules. 
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8.16 Classificação 

 

A catalogação coleções é feita com base no AACR2 – Código de  Catalogação Anglo-

Americano. O sistema pergamum possibilita o trabalho de catalogação cooperativo em rede, 

como forma de compartilhar serviços e informações. Para a classificação, a biblioteca utiliza a 

Classificação Decimal Universal – CDU, traduzida e editada pelo Instituto de Informação em 

Ciência e Tecnologia – IBICT. A notação do autor está codificada através da Tabela Cutter. 

 

8.17 Regulamento da Biblioteca 

 

A Biblioteca dispõe de Regulamento próprio, no qual são estabelecidas as normas de 

funcionamento, formas de acesso ao acervo, padrões de conduta a serem observadas na 

utilização dos recursos, serviços e uso das instalações.  
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10 PLANEJAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO 

 

Os recursos da Faculdade Alves Faria - ALFA, mantida pelo CENTRO 

EDUCACIONAL ALVES FARIA (CENAF), são oriundos do recebimento de mensalidades, 

convênios e parcerias. 

A entidade mantenedora possui fins lucrativos e seus recursos são administrados através 

de processo de gestão orçamentária, através do qual o fluxo financeiro é planejado e executado 

sob rigoroso controle de despesas e de investimentos. 

Para viabilizar o recebimento das mensalidades e por consequência a gestão 

orçamentária e de caixa, é mantido com os alunos um Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais.  

 


