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APRESENTAÇÃO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, 

ofertado na modalidade a distância, ora apresentado é um documento de gestão 

administrativa e acadêmica, elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 

Curso e aprovado pelo Colegiado do Curso e pelo Conselho Universitário (CONSUNI), 

da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, orientado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação na área de Computação, (Resolução 

CNE/CES nº 05/2016), Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023), 

Regimento Geral da Univale (2020), Referenciais de Qualidade dos Cursos ofertados 

na modalidade EaD publicados pelo Ministério da Educação (MEC)  e demais 

legislações e normas que asseguram  a legalidade dos atos acadêmicos.  

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) define a concepção de educação que 

fundamenta o currículo do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação ofertado 

pela Univale, alinhado ao perfil do egresso, lastreado pelos indicadores de qualidade 

e atributos das respectivas dimensões da Organização Didático-pedagógica, Corpo 

Docente e Tutores e Infraestrutura (INEP, 2017), alinhado às demandas sociais e aos 

avanços científicos e tecnológicos, refletindo objetiva e substantivamente os 

parâmetros de cotejamento entre o planejado e realizado  na oferta de uma formação 

profissional de qualidade. 

Em consonâncias ao PDI da Univale e aos elementos constantes no Decreto 

Nº 9.235/2017, a estruturação do PPC do curso informa a existência do Núcleo de 

Educação a Distância (NEaD), polo de oferta dos cursos na modalidade EaD, o 

número de vagas ofertadas, a organização das atividades síncronas e assíncronas,  a 

carga horária, o programa do curso, as metodologias, as tecnologias e os materiais 

didáticos, os recursos tecnológicos e os demais elementos potenciais para  à 

acessibilidade atitudinal, comunicacional, digital, instrumental e metodológica, para 

além da acessibilidade física. 

Ressalta-se que o processo de construção do PPC pelo NDE foi demarcado 

pelos princípios da gestão democrática, pautado nas decisões coletivas, 

fundamentadas na pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, discussão, 

reflexão e avaliação. Por meio do Planejamento Estratégico de Curso (PEC), 

coordenado pela Pró-reitoria Acadêmica, fez-se o diagnóstico situacional e análise 
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crítica dos períodos ofertados, tendo como parâmetro os indicadores de qualidade, 

resultando em propostas de ações estratégicas para a qualidade do curso. 

 Nesse contexto, o NDE atuou no acompanhamento, na consolidação e na 

atualização da versão final do PPC, realizando estudos para a atualização periódica, 

verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do 

estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as 

novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. Este PPC atualizado em 

2020, foi aprovado pelo Colegiado do Curso, bem como aprovou o Plano de Gestão 

do PPC, a ser implementado pelo Coordenador do Curso, na perspectiva de contribuir 

para a transformação de vidas por meio da educação. 
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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1 Identificação 

Mantenedora: FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR 

 

Registro no cartório: Estatuto registrado sob nº 156, em 09/11/2005, no Cartório de 

2º ofício de Registros, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas jurídicas de 

Governador Valadares. 

 

Atos Legais:  

Lei Federal nº 70562 de 22/05/72 - Declara de utilidade pública a “Fundação Percival 

Farquhar” com sede em Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. 

Decreto estadual nº 14304 de 31/01/72 - Declara de utilidade pública a Fundação 

Percival Farquhar com sede em Governador Valadares. 

Lei Municipal nº 2039 de 26/11/73   - Reconhece Entidade como de Utilidade Pública. 

 

Natureza: Entidade civil comunitária, não-confessional, instituída como sociedade 

civil de direito privado (regime fundacional), sem fins lucrativos, de utilidade pública 

no âmbito municipal, estadual e federal. 

 

CNPJ: 20.611.810/001-91 

 

INS: 2774603100029 

 

Endereço: Rua Israel Pinheiro nº 2000 – Bairro Universitário, Governador 

Valadares/MG, CEP: 35020-220. 

 

Fone: (33) 3279-5900 

 

Site: www.univale.br 

 

Mantida: Universidade Vale do Rio Doce - Univale. 

 

http://www.univale.br/
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Ato legal: credenciada/recredenciada: Reconhecimento – Parecer CFE nº 16/92, 

aprovado em 28/01/92 e publicado no Diário Oficial da União de 28/04/92. Portaria 

Ministerial nº 1.037/92, de 07 de julho de 1992, publicada no Diário Oficial da União 

de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835.  Recredenciamento: Portaria nº1.669 de 

28 de novembro de 2011. 

1.2 Localização da instituição 

A Universidade Vale do Rio Doce está localizada no Município de Governador 

Valadares, Estado de Minas Gerais. 

 

Endereço do Campus Armando Vieira - Campus I – Rua Juiz de Paz José de Lemos, 

nº 279 – Bairro Vila Bretas – CEP; 35030-260 – Governador Valadares/MG. Caixa 

Postal 295. 

 

Endereço do Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: UNIDADE SEDE: Rua 

Israel Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP.; 35020-220 – Governador 

Valadares/MG. 

 

Telefone: PABX (33) 3279-5200/3279-5500 

1.3 Histórico institucional 

A Fundação Percival Farquhar (FPF), entidade civil, comunitária sem fins 

lucrativos, foi constituída por escritura pública lavrada em notas perante o Cartório do 

Segundo Ofício desta cidade, no dia 7 de junho de 1967 (escritura trasladada em 

12/06/1967). A constituição da fundação foi iniciativa comunitária, da qual participaram 

Prefeitura, Câmara de Vereadores de Governador Valadares, diversas entidades da 

sociedade civil e empresas da região, além de vários cidadãos. Na assembleia que 

criou a FPF estavam presentes 159 (cento e cinquenta e nove) instituidores, entre 

pessoas físicas e jurídicas. 

O objetivo que congregou os instituidores foi oferecer Ensino Superior, 

inicialmente na área da Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e Metalúrgica) e reunir 

pessoal capacitado para executar os estudos e pesquisas capazes de contribuir 
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efetivamente para o desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e 

tecnológico da região do Vale do Rio Doce. O que fomentou os instituidores foi a 

vontade de criar as bases para um desenvolvimento integrado, a partir da realidade 

regional e dos recursos da região, concorrendo para a melhoria do padrão de vida e 

elevação do capital social e cultural da população.  

Portanto, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale surgiu em 1967 por 

iniciativa comunitária. A primeira unidade foi a Faculdade de Engenharia, que iniciou 

suas atividades, em 1968, com o nome de Minas Instituto de Tecnologia – MIT de 

Governador Valadares. Três anos depois, a Prefeitura Municipal, por meio da 

Fundação Municipal Serviço de Educação e Cultura – FUNSEC criou a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras – FAFI/GV e, em 1975, a Faculdade de Odontologia – 

FOG. Em 1976, as duas unidades de ensino superior foram transferidas para a FPF. 

Na mesma época, a Fundação Percival Farquhar iniciou a Escola Técnica do Instituto 

de Tecnologia – ETEIT e o Ginásio Orientado para o Trabalho - GOT. O projeto de 

Universidade esteve presente desde o primeiro momento. Em 1975, ocorreu a 

primeira tentativa de credenciamento como Universidade Santos Dumont - USD, 

porém o objetivo somente foi alcançado em 1992. O complexo educacional mantido 

pela FPF transformou-se na Universidade Vale do Rio Doce – Univale –, reconhecida 

pelo então Conselho Federal de Educação. Novos cursos e faculdades foram criados, 

a partir de 1992, com a finalidade de realizar os objetivos pretendidos pelos 

instituidores.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem como princípio básico participar 

do desenvolvimento político, cultural, socioeconômico, científico e tecnológico, com 

ênfase na atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por intermédio da formação 

superior de qualidade, da pesquisa e da inserção social e comunitária.  

Esse princípio está presente desde a origem comunitária da instituição. O 

Instituto Minas de Tecnologia de Governador Valadares, que ficou conhecido como 

MIT, foi estruturado nos moldes das universidades norte-americanas que realizam 

pesquisa de cunho tecnológico, mas com a característica inovadora de associar a 

formação dos engenheiros às Ciências Humanas. Essa combinação gerava, ao 

mesmo tempo, a qualidade técnico-científica e a inserção social e regional da 

pesquisa e desenvolvimento. Assim, o ideal dos instituidores possibilitou reunir um 

corpo docente fortemente comprometido com a atividade de ciência e tecnologia. 

Iniciada com as quatro Engenharias, logo em seguida, foram ofertados os cursos de 
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Física, Química e Matemática. Ao MIT se juntaram a Faculdade de Filosofia de 

Governador Valadares (FAFI), com os cursos de Ciências Sociais, Letras, Pedagogia 

e a Faculdade de Odontologia (FOG).  

A justificativa apresentada para a criação do Instituto Tecnológico com seus 

respectivos cursos se fundamentou na posição polo do município de Governador 

Valadares e no perfil geográfico e cultural da Região do Rio Doce, na qual se localizam 

grandes empreendimentos de capital na mineração, siderurgia e celulose. As 

perspectivas da economia mineira indicavam a crescente demanda por engenheiros, 

particularmente a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. No campo da educação básica a 

situação regional era extremamente precária, justificando criar os cursos de formação 

de professores (Física, Química, Matemática, Letras, História, Geografia) e de 

educadores. No campo da saúde, praticamente não existiam dentistas formados, 

apenas os práticos, motivando a criação do curso de Odontologia.  Esses cursos são 

representativos do compromisso regional e da interface que os instituidores da FPF 

estabeleceram com o território no qual estavam inseridos, do ponto de vista social, 

cultural e econômico.  

No final da década de 1980, tem início o segundo esforço para converter as 

faculdades isoladas em Universidade, ocorrendo a criação das Faculdades Integradas 

do Vale do Rio Doce (FACIVALE). Logo em seguida, a FACIVALE se transformou na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, reconhecida em 31 de julho de 1992, por 

meio dos Instrumentos de Credenciamento, pelo Parecer CFE nº. 16/1992, e a 

Portaria Ministerial nº. 1.037/1992, de 07 de julho de 1992, publicada no Diário Oficial 

da União, de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835, passando, assim, a gozar da 

plena autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, na forma preconizada pelos artigos 207, da Constituição Federal; e 54, 

em seus incisos e parágrafo único da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (LDB); e, finalmente, 

a instituição foi recredenciada pela Portaria nº 1.669, de 28 de novembro de 2011. 

Somos uma região do interior de Minas Gerais, que enfrenta graves problemas 

estruturais decorrentes da formação histórica do território, intensamente agravados 

pelo desastre socioambiental causado pela Samarco Mineração S.A, empresa 

pertencente às maiores mineradoras globais (Vale S.A. e BHP Billiton). A abrangência 

da polarização de Governador Valadares cobre uma extensa área que inclui a 

Mesorregião do Rio Doce, do qual faz parte o chamado Vale do Aço, a Mesorregião 
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dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, a Microrregião de Colatina, além de alguns 

municípios do sul da Bahia.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale oferta a pós-graduação stricto 

sensu, não apenas como uma necessidade legal, mas como um objetivo estratégico 

para cumprir o ideal dos instituidores. Essa grande extensão territorial mencionada 

acima se encontra relativamente desprovida de meios adequados para ter acesso à 

formação universitária no nível da pós-graduação stricto sensu.  

A Universidade Vale do Rio Doce vem buscando parcerias e convênios por 

meio do programa de doutorado interinstitucional - DINTER com outras instituições na 

perspectiva de viabilizar a formação de um grupo de doutores capaz de alavancar a 

pós-graduação stricto sensu na instituição. Nesse sentido, obtivemos êxito na 

aprovação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES para a oferta de um doutorado interinstitucional em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Catarina na área interdisciplinar em ciências humanas, 

encontrando-se este em andamento.  

Governador Valadares é o polo geoeducacional da região. Essa se caracteriza 

por fatores históricos e geográficos preocupantes, especialmente a dificuldade de 

manter uma dinâmica de desenvolvimento compatível com os ritmos estadual e 

nacional. O quadro regional exige um esforço conjunto para responder ao desafio de 

(re)criar e de alterar o curso dos acontecimentos na direção do atendimento à 

legislação educacional.  

Em 2017, a Univale foi credenciada para a oferta de cursos de graduação e 

pós-graduação na modalidade a distância, por meio da Portaria MEC nº 820, 

publicada no Diário Oficial da União de 06/07/2017 e da Portaria nº 918, publicada do 

Diário Oficial da União de 16/08/2017. 

Atualmente, a instituição oferta os cursos de graduação em quatro núcleos: 

Núcleo da Saúde; Núcleo das Ciências e Tecnologia, Núcleo da Comunicação e 

Humanidades e Núcleo das Licenciaturas, e ainda oferece projetos de 

pesquisa/extensão e cursos de pós-graduação, Lato Sensu; um curso Stricto Sensu 

na área interdisciplinar, aprovado pela CAPES em Gestão Integrada do Território; um 

Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER com a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC na área também Interdisciplinar em Ciências Humanas que 

visa qualificar ao corpo docente da Universidade e criar estratégias de consolidação 

da pesquisa que permita nos próximos anos propor outros Programas Stricto Sensu. 
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Além da mantença da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, a FPF 

mantém a Univale TV, um canal de televisão educativo e de interlocução com a 

comunidade. Possui convênio com mais de 450 (quatrocentas e cinquenta) empresas 

concedentes de estágio para os estudantes dos diversos cursos de todas as áreas de 

ensino da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e ETEIT.  

Em 2017 a Universidade Vale do Rio Doce – Univale foi credenciada pela 

Portaria MEC Nº 820/2017 e portaria SERES Nº 918/2017, para a oferta de cursos de 

graduação e Pós-graduação na modalidade a distância. Na proposta da Educação a 

Distância adotada pela Univale, busca-se oferecer ao estudante um processo de 

interação e comunicação que permita a construção do conhecimento por meio da 

colaboração e cooperação de todos os integrantes do curso, utilizando-se da 

aprendizagem significativa. Para facilitar a utilização dessa metodologia, a Univale 

adota a plataforma Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem, na qual 

estudantes e professores podem ter acesso aos conteúdos das aulas, às atividades 

propostas e a ferramentas para interação.  

A fundação mantenedora oferta também o Programa de Bolsas para Demanda 

Individual – BDI para atendimento aos estudantes de baixa renda; participa do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI e do Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES; tem um programa institucional para oferta de bolsas/descontos para 

membros do mesmo grupo familiar; oferta um desconto antecipado como estímulo – 

desconto de 2% (dois por cento) no valor da mensalidade a todos os estudantes de 

graduação e pós-graduação que efetuem o pagamento até o dia 1º de cada mês, 

proporcionando a sustentabilidade financeira. Oferta desconto aos egressos da 

instituição para cursos de graduação e pós-graduação. Possui um programa de bolsas 

para membros de mesmo grupo familiar. A instituição possui ainda convênios com 

diversos parceiros para concessão de desconto de 10% (dez por cento) a associados 

e convênio para financiamento estudantil com o Banco Bradesco e Santander para o 

Curso de Medicina e com a cooperativa de crédito UNICRED para todos os cursos de 

graduação; há ainda as bolsas de desconto concedidas por meio do Sindicato dos 

professores e do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Nordeste 

Mineiro para os sindicalizados e seus filhos; a instituição concede também aos seus 

funcionários estudantes uma bolsa de demanda individual de percentual variado. 

Acrescente-se a isso uma rede de cerca de 40 (quarenta) serviços e atividades 

para apoio ao processo ensino-aprendizagem, além de contratar, anualmente, o 
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seguro de acidentes pessoais para todos os estudantes, com cobertura de 24 horas, 

em todo o território nacional e internacional. 

A FPF e a Universidade Vale do Rio Doce - Univale desempenham um 

importante papel na manutenção e preservação dos valores sociais e culturais do 

município de Governador Valadares e região, por meio dos cursos ofertados, da 

pesquisa e extensão que certamente colaboram para o desenvolvimento econômico 

e social desses lugares. 

As relações estabelecidas entre a Univale e a Fundação Percival Farquhar, 

desde sua instituição, estão alicerçadas no Estatuto e Regimento Geral da Univale, 

os quais definem que a instituição goza de autonomia didático-científica, 

administrativa, disciplinar e de gestão financeiro-patrimonial. 

Na condição de Universidade comunitária, cabe à mantenedora a 

responsabilidade de, perante as autoridades públicas e perante o público em geral, 

tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os limites da 

lei, do Estatuto e do Regimento Geral da Univale, a liberdade acadêmica dos corpos 

docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e consultivos.  

Criada e mantida pela Fundação Percival Farquhar, a Universidade Vale do Rio 

Doce - Univale possui uma densa estrutura acadêmica; colocada a serviço da 

consolidação de sua missão. Mantêm cursos de graduação, cursos de extensão em 

diversas áreas do conhecimento, cursos de pós-graduação um curso de Pós-

graduação Stricto Sensu na área interdisciplinar. O Programa de Pós-graduação 

Stricto Sensu, Gestão Integrada do Território – GIT que teve início em 2008 é 

constituído por uma proposta interdisciplinar inovadora, o que garante à Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale um diferencial no atendimento à formação continuada na 

região.  

A Universidade Vale do Rio Doce –  Univale em parceria com a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC – ofereceu, no segundo semestre de 2017 o 

programa de Doutorado Interinstitucional em Ciências Humanas – DINTER/CAPES. 

O Doutorado Interinstitucional – DINTER – são turmas de doutorado conduzidas por 

uma instituição promotora nas dependências de uma instituição de ensino e pesquisa 

receptora, localizada em regiões, no território brasileiro ou no exterior, afastadas de 

centros consolidados em ensino e pesquisa. As turmas estão vinculadas a programas 

de Pós-graduação nacionais recomendados e reconhecidos com nota igual ou 

superior a 5. A instituição promotora é responsável por garantir o nível de qualidade 
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das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas por seu programa de Pós-

graduação na instituição receptora. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale busca seu aprimoramento 

continuamente, objetivando manter a qualidade do ensino, promovendo a atualização 

do corpo docente e ofertando uma infraestrutura diferenciada que disponibiliza a cada 

curso laboratórios e recursos pedagógicos necessários à otimização do processo 

ensino-aprendizagem.  

Em seu processo educacional, a instituição busca se desdobrar tanto nas 

dimensões de transmissão da cultura e do conhecimento, quanto  à construção das 

potencialidades das pessoas que compõem a comunidade acadêmica;  nas críticas 

acerca do contexto,  nas possibilidades e necessidades de modificação da realidade 

social; tudo isso, acaba por modificar, mobilizar, sensibilizar os usos e costumes de 

um povo em prol do bem coletivo. 

Com funcionamento em dois campi universitários no município de Governador 

Valadares/MG onde está localizada, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale possui 

uma rede de serviços comunitários em espaços próprios,  tendo dentre outros 

espaços, a Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz e a Biblioteca Setorial, ambas com um 

acervo constituído de materiais em diversos formatos, que abrange os vários campos 

do conhecimento, com concentração nas áreas dos cursos ministrados na instituição 

além de uma eficiente base de dados que pode ser consultada por meio da internet.  

Possui diversas Clínicas Odontológicas que atendem à comunidade por 

intermédio de programas de atenção específica aos idosos, às gestantes e aos bebês. 

É considerada referência nacional e internacional em atendimento a pacientes 

especiais; e conta com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, no Polo 

Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial – PAOPE.  

Possui um Ambulatório de Lesões, também unidade de referência para toda a 

região, oferecendo atendimento à comunidade no diagnóstico, acompanhamento, 

tratamento e na prevenção de feridas. Conta ainda com dois laboratórios de Anatomia 

Humana, equipados com peças anatômicas, além do Laboratório de Microbiologia, 

Parasitologia e de Imunologia, que dão suporte a vários cursos da área da saúde e 

ciências humanas. Há também laboratórios de habilidades específicas para o Curso 

de Medicina, totalmente equipados para a prática dos conhecimentos teóricos 

vivenciados em sala de aula. 
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A Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem ainda como diferencial uma 

estrutura completa para a prática de esportes denominada Centro Esportivo Univale 

– CEU. Nesse espaço, o Curso de Educação Física atende crianças de família de 

baixa renda dos bairros vizinhos, na Escola de Esportes nas modalidades de Tênis e 

Futebol. 

Além disso, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale possui auditórios nos 

dois Campi, com ambientes multimídia, climatizados e confortáveis para a realização 

de eventos acadêmicos; o Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva, com capacidade 

para cerca de 700 (setecentas) pessoas, que abriga grandes eventos e atividades 

culturais; o Centro de Feiras e Eventos Vicente Guabiroba – Unicentro, onde são 

realizados grandes eventos da cidade, como a Mostra Empresarial do Leste Mineiro 

– Expoleste. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem ainda o Centro de Fisioterapia, 

com uma moderna estrutura, para atender a pacientes da comunidade e o Centro de 

Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia – CAIGE, programa que tem 

caráter interdisciplinar, que visa promover, por meio da atenção multidisciplinar e 

capacitada, qualidade de vida e bem-estar aos idosos da região.  

O Serviço de Psicologia Aplicada – SPA realiza atendimentos de baixo custo a 

adultos, crianças e famílias, além de orientação vocacional, psicologia escolar e 

jurídica. A Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui convênio com a Secretaria 

Estadual de Segurança Pública, por meio do qual a instituição realiza um trabalho de 

humanização no atendimento psicológico inicial dos familiares das vítimas que 

chegam ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares. O atendimento é 

feito pelos estudantes do curso de Psicologia, sob supervisão dos professores.  

O Escritório de Assistência Judiciária – EAJ, os núcleos do Juizado de 

Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos – CEJUS são espaços em que a comunidade encontra apoio e 

esclarecimento para conduzir questões legais e jurídicas, dentre outras.  

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) é um ambiente 

inovador criado com o propósito de disseminar a cultura empreendedora no meio 

acadêmico e promover o desenvolvimento social e econômico da microrregião de 

Governador Valadares. O NUVEM tem como objetivo gerir a política de inovação 

tecnológica da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, fomentando o 



18 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares de inovação que satisfaçam as 

demandas sociais, econômicas e tecnológicas da região.  

O Espaço Integrador dos Cursos do Núcleo de Ciências e Tecnologia – ELO 

da Universidade Vale do Rio Doce – Univale constitui-se em um ambiente de apoio 

na formação de estudantes e na formação docente que visa ampliar a inserção dos 

cursos do Núcleo de Ciências e Tecnologia, além de ser um espaço de fomento das 

discussões sobre a formação profissional na comunidade valadarense e na região. 

O Escritório Modelo é uma iniciativa do Curso de Arquitetura e Urbanismo em 

parceria com os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental e 

Engenharia Elétrica com a finalidade de dar suporte e complementação às atividades 

acadêmicas dos cursos, unificando atividades de ensino, pesquisa e extensão, além 

de possibilitar estágios aos discentes na área de Arquitetura e Urbanismo e das 

Engenharias. Esse espaço tem como objetivo principal o aprimoramento da formação 

de qualificação profissional nas áreas ligadas aos cursos envolvidos, mediante 

realização de atividades de estudo, pesquisa, prestação de serviços de consultoria e 

assessoria e serviços tecnológicos que integrem projetos, convênios ou parcerias de 

interesses dos cursos envolvidos visando o desenvolvimento de serviços e a melhoria 

da qualidade das atividades acadêmicas.  

Por tudo isso, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale / FPF traz a tradição 

de mais de 50 (cinquenta) anos de atuação no Ensino Superior, refletindo a qualidade 

do ensino ofertado na ocupação, pelos egressos, de importantes postos de trabalho 

com uma atuação profissional e cidadã relevante e reconhecida tanto na região em 

que se insere como em todo o país.  

É uma instituição que busca continuamente, como entidade educadora, a 

função de mediadora e promotora de reflexões de como utilizar o conhecimento para 

a elaboração de estratégias na promoção da saúde, da paz e do bem-estar de toda a 

comunidade regional.   

1.4 Identidade corporativa 

Missão Institucional 

Construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais 

competentes, éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano. 
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Visão Institucional 

Ser referência como instituição educacional inovadora, comunitária e inclusiva. 

 

Valores Institucionais 

Compromisso com: 

 I. A excelência na formação. 

II. A responsabilidade social e ambiental. 

III. Comportamento ético. 

IV. Transparência na comunicação. 

V. Respeito à vida e à pluralidade. 

VI. Resiliência. 

VII. Empatia. 

VIII. Cuidado com as pessoas. 

 

Negócio 

A transformação de vidas por meio da educação. 

1.5 Estrutura organizacional 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale, para efeitos de sua administração, 

compreende a estrutura organizacional a seguir: 

 

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E NORMATIVOS  

a) Conselho Universitário – CONSUNI. 

b) Colegiado de Curso. 

 

ÓRGÃOS AVALIATIVOS E PROPOSITIVOS  

a) Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

b) Núcleo Docente Estruturante – NDE. 

 

ÓRGÃOS EXECUTIVOS  

a) Reitoria.  

b) Pró-Reitoria de Graduação.  

c) Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão.  
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d) Assessoria de Graduação.  

e) Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu.  

f) Assessoria de Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu.  

g) Assessoria Administrativa.  

h) Coordenação de curso. 

De acordo com o disposto em seu Estatuto, a Fundação Percival Farquhar – 

FPF, Entidade Mantenedora, zela pela observância das finalidades propostas neste 

documento e pela orientação da Universidade Vale do Rio Doce - Univale. 

Responsabiliza-se pela aprovação da proposta orçamentária, prestação de contas, 

administração e aprovação da criação de instâncias administrativas, acadêmicas e de 

apoio, dentre outras atividades.  

A estrutura organizacional da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

descrita em seu regimento geral e estatuto é dinâmica e flexível, concebida como um 

meio para o cumprimento de sua missão e consecução dos objetivos e metas 

propostos, estando em constante processo de revisão e atualização. 

Nos termos de seu Regimento interno, o Conselho Universitário – CONSUNI, 

órgão superior de caráter normativo e deliberativo em todos os assuntos acadêmicos 

e administrativos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale é composto pelo reitor, 

na qualidade de presidente nato; pelos pró-reitores; assessores; coordenações de 

todos os cursos de graduação; representantes do corpo docente dos cursos 

presenciais e a distância; representantes discentes, técnico-administrativos, da 

mantenedora e também da comunidade externa, uma vez que se constituiu instituição 

comunitária. As decisões do CONSUNI cabem ao plenário, ouvidas as respectivas 

Câmaras Técnicas, conforme dispõe o regimento geral da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale, em seu artigo 20.  

Outro órgão deliberativo em matéria acadêmica operacional, administrativa e 

disciplinar existente na estrutura organizacional da Univale é o Colegiado do Curso, 

composto pelo coordenador como seu presidente; por docentes que ministram aulas 

no curso, resguardadas as áreas de formação; representante discente; representante 

da comunidade externa e por tutor em caso de curso ofertado na modalidade a 

distância. 

No âmbito executivo, reitoria, pró-reitorias, assessorias e coordenações de 

cursos são os órgãos da administração superior. Os cursos são as unidades 

constitutivas que concentram atividades de ensino, pesquisa e extensão afetas a uma 
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área específica do saber. Os setores complementares destinam-se a desenvolver 

atividades concernentes a áreas especializadas, com o intuito de   estabelecer 

interação entre instituição e comunidade (interna e externa). Há ainda, setores 

constitutivos e complementares vinculados à administração superior ou Diretoria 

Executiva da FPF, aos quais compete o exercício de atribuições normativas e de 

controle.  

A administração em regime participativo é realizada por meio dos diversos 

órgãos colegiados. Os órgãos colegiados são instâncias deliberativas, constituídas 

por representantes do corpo docente, discente e administrativo. Tais órgãos têm as 

seguintes funções: dar auxílio e colaborar àqueles que ocupam cargos do mesmo 

órgão e instância e deliberar sobre projetos, propostas de ação e decisões tomadas 

nas diversas instâncias da estrutura organizacional. Eles se dispõem de forma 

hierarquizada, permitindo que se recorra à instância superior sobre decisões tomadas 

por uma instância inferior. 

A Figura 1 (Organograma da Universidade Vale do Rio Doce - Univale) 

apresenta o organograma institucional, destacando, com base no regimento geral, os 

órgãos da administração central, unidades constitutivas e os órgãos colegiados que 

apoiam essas instâncias.    

Além dos órgãos descritos no organograma, a Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale possui diversas unidades complementares ligadas aos setores, às 

coordenações e assessorias, destinadas ao desenvolvimento de atividades 

concernentes a áreas especializadas, visando estabelecer interação entre instituição 

e sociedade.  Essas unidades complementares são apresentadas ao longo do 

documento, juntamente com o detalhamento de suas principais unidades. 

 

 

 

ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – Univale 

Figura 1 – Organograma da Universidade Vale do Rio Doce – Univale 
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FPF

REITORIA

Gabinete Ouvidoria

Comitê de Ética e Pesquisa - 
CEP

Assessoria Admistrativa

PRÓ-REITORIA DE 
GRADUAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PÓS-
GRADUAÇÃO, PESQUISA 

E EXTENSÃO

Assessoria de Graduação

Biblioteca Central e Setorial

Secretaria Acadêmica

Assessoria de Extensão e Pós-
Graduação lato Sensu

Assessoria de Pesquisa e Pós-
Graduação Strito Sensu

Setor de Ação Comunitária

Setor de Pós-Graduação Lato 
Sensu

Setor de Educação Continuada

Núcleo de Educação a Distância 
- NEaD

Núcleo da 
Saúde

Núcleo das 
Ciências e 
Tecnologia

Núcleo da 
Comunicação e 
Humanidades

Núcleo das 
Licenciatuas

Coordenações 
de Cursos

Coordenações 
de Cursos

Coordenações 
de Cursos

Coordenações 
de Cursos

Setor de Gestão Pedagógica

Espaço A3

Comissão Própria de Avaliação - 
CPA

Departamento de Gestão da 
Qualidade - DGQ

 

     Fonte: PDI-UNIVALE 2019-2023 (UNIVALE, 2019). 

 

1.5.1 – Núcleo das Ciências e Tecnologia 

A organização dos cursos de graduação da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale em 04 Núcleos –  Núcleo da Saúde, Núcleo das Ciências e Tecnologia, Núcleo 
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da Comunicação e Humanidades e Núcleo das Licenciaturas – foi concebida a partir 

do reconhecimento da complexidade dos fenômenos a serem analisados e para os 

quais se buscam respostas, seja de natureza prática (como mudanças ambientais, 

garantia da saúde como um bem coletivo, avanço tecnológico, formação humana, 

diferenças culturais, desigualdades sociais, estabelecimento de políticas públicas 

etc.), ou teórica.  Tais fenômenos exigem um diálogo interdisciplinar entre os 

diferentes campos de conhecimento e o fortalecimento desses campos, para a busca 

de respostas no âmbito da produção do conhecimento e da inserção comunitária. 

O Núcleo das Ciências e Tecnologia, ao qual pertence o curso de Sistemas de 

Informação na modalidade EaD, congrega os seguintes cursos: Agronomia; 

Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil e Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia 

Elétrica; Sistemas de Informação e Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio. A 

diretriz norteadora desse núcleo que congrega as ciências exatas e agrárias é o 

reconhecimento sobre a importância da inovação e da tecnologia a serviço do bem 

comum. 

1.6 Perfil geral do egresso da Univale 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale  propicia aos seus graduandos uma 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificando-os para o exercício 

profissional em seu campo de atuação. Para tal, o egresso deve apresentar autonomia 

intelectual; capacidade de aprendizagem continuada; atuar positivamente nas 

transformações da sociedade, com capacidade para aprendizagem autônoma, 

dinâmica, inovadora e flexível, em consonância com as novas demandas 

apresentadas pelo mundo do trabalho.  

O egresso, também, deverá demonstrar as seguintes habilidades e 

competências, articulada com as necessidades locais e regionais: 

I. conduta pautada na ética e preocupação com as questões sociais e ambientais, 

patrimoniais e culturais; 

II. capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa; 

III. atuação propositiva na busca de soluções para as questões apresentadas pela 

sociedade; 

IV. capacidade de comunicação e expressão em língua nacional; 

V. capacidade de diagnosticar, analisar e contextualizar problemas; 
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VI. capacidade de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nos 

processos acadêmicos de aprendizagem e nas atividades laborais; 

VII. busca constante por aprimoramento científico e técnico; 

VIII. domínio de técnicas essenciais à produção e à aplicação do conhecimento; 

IX. trabalho integrado e contributivo em equipes inter e transdisciplinares; 

X. atuação profissional com respeito ao meio ambiente; 

XI. capacidade para promover e respeitar os Direitos Humanos. 

1.7 Contextualização regional 

1.7.1 Indicadores demográficos, sociais e educacionais 

Governador Valadares (GV) localiza-se na mesorregião do Vale do Rio Doce, 

que agrega 102 municípios (IBGE a, s.d.), abrangendo uma área física de 2.342,32 

km2. Sua localização, do ponto de vista geoeconômico, é considerada estratégica 

devido a sua equidistância das cidades de: Belo Horizonte (311 km), Vitória (420 km), 

Rio de Janeiro (580 km), São Paulo (891 km) e Brasília (1.045 km). O município tem 

status de polo regional, sendo referência em várias áreas, como educação e saúde 

(PMAS, 2017, IBGE, 2010). 

Possui uma população de 266.190 habitantes, conforme estimativa 

intercensitária pelo IBGE para o ano de 2012 (BRASIL, 2016). É considerada a nona 

maior cidade do estado de Minas Gerais e o maior município dessa mesorregião, 

totalizando uma população de 1.620.993 habitantes. Tem conexão com várias regiões 

do país, tendo em vista que se localiza em um entroncamento rodoferroviário, 

entrecortado por três rodovias federais – BR116, BR381 e BR259 – e pela Estrada de 

Ferro Vitória-Minas (IBGE, 2010) - (FIGURA 2). 

 

Figura 2 – Mapa de localização do Município de Governador Valadares 
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         Fonte: Prefeitura Municipal de Governador Valadares (PMGV) 

 

Com uma população predominantemente urbana (96%), segundo os dados do 

último censo, o município de Governador Valadares apresentou uma taxa anual de 

crescimento populacional de 0,65% entre os censos de 2000 e 2010 (TABELA 1). 

 

Tabela 1 - Taxa geométrica anual de crescimento populacional (TCP) de 

Governador Valadares entre 1970 e 2010 

Ano População TCP 

2010 263.689 0,65 

2000 247.131 0,78 

1991 230.524 1,48 

1980 196.117 1,93 

1970 162.020 *** 

      Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

Situado em uma planície cercada por serras e cortada pelo sinuoso rio Doce, o 

município progressivamente desenvolveu o setor de prestação de serviços. O produto 

interno bruto (PIB) do município ultrapassou, no ano de 2010, a cifra de R$ 3,0 bilhões 

de reais, apresentando um PIB per capita de R$11.407,00, enquanto o PIB per capita 

da microrregião de Governador Valadares foi de R$9.511,00. O valor adicionado ao 

PIB pelo setor de serviços representou 78,3% do PIB do município e 59,6% do PIB da 

microrregião, o que reforça a posição de Governador Valadares como cidade polo 

(TABELA 2). 
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Tabela 2 – Municípios da Microrregião de Governador Valadares: valor adicionado 

por setores de atividade econômica, população, PIB a preços corrente e PIB per 

capta – 2010 

Município 

Valor adicionado a preços correntes 
(em mil reais) PIBpc População 

PIB per 
capita 

Agropecuária Indústria Serviços 

Governador 
Valadares 

48.413,68 603.578,14 2.355.979,36 3.007.971,18 263.689 11.407 

Alpercata 6.316,06 6.976,44 29.507,47 42.799,97 7.172 5.968 

Campanário 7.158,59 2.584,62 18.649,71 28.392,92 3.564 7.967 

Capitão 
Andrade 

6.989,66 2.550,81 19.563,50 29.103,96 4.925 5.909 

Coroaci 15.659,37 7.575,65 38.258,80 61.493,82 10.270 5.988 

Divino das 
Laranjeiras 

8.678,03 3.145,21 19.991,74 31.814,98 4.937 6.444 

Engenheiro 
Caldas 

9.533,86 7.159,99 44.397,67 61.091,52 10.280 5.943 

Fernandes 
Tourinho 

5.379,28 1.972,10 14.027,36 21.378,74 3.030 7.056 

Frei Inocêncio 13.377,86 5.921,15 36.547,15 55.846,16 8.920 6.261 

Galileia 11.097,97 3.945,91 30.971,50 46.015,37 6.951 6.620 

Itambacuri 25.049,52 19.100,79 98.910,12 143.060,43 22.809 6.272 

Itanhomi 11.363,63 9.203,78 50.418,24 70.985,66 11.856 5.987 

Jampruca 8.636,10 2.379,46 17.300,66 28.316,22 5.067 5.588 

Marilac 6.932,18 2.689,83 17.191,92 26.813,92 4.219 6.356 

Mathias 
Lobato 

3.526,81 2.154,72 14.748,74 20.430,27 3.370 6.062 

Nacip Raydan 3.166,24 1.891,25 13.038,36 18.095,85 3.154 5.737 

Nova Módica 9.461,21 2.346,39 16.658,58 28.466,18 3.790 7.511 

Pescador 9.837,58 2.590,52 17.610,01 30.038,11 4.128 7.277 

S. Geraldo 
Piedade 

6.696,50 2.168,36 16.832,66 25.697,52 4.389 5.855 

São Geraldo 
Baixio 

6.334,53 2.686,67 15.235,10 24.256,30 3.486 6.958 

São José da 
Safira 

3.186,44 2.402,94 15.220,24 20.809,62 4.075 5.107 

São José do 
Divino 

8.268,24 2.256,37 16.181,65 26.706,26 3.834 6.966 

Sobrália 6.965,56 3.792,88 23.915,00 34.673,44 5.830 5.947 

Tumiritinga 8.126,61 5.585,08 23.301,02 37.012,70 6.293 5.882 

Virgolândia 6.708,01 3.251,12 22.277,12 32.236,26 5.658 5.697 

Total 256.863,52 709.910,16 2.986.733,68 3.953.507,36 415.696 152.765 
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Fontes: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Coordenação de Contas 
Nacionais (Conac) - Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Disponível em:  
http://www.ibge.gov.br/. Acesso em: 20 out. 2015. 

 

O município tem apresentado uma considerável melhora nos seus indicadores 

sociais nas duas últimas décadas. Seu IDH em 1991 era de 0,508, situando 

Governador Valadares no grupo de municípios com baixo nível de desenvolvimento 

humano. No entanto, em 2000 alcançou um valor de 0,635 e atingiu, em 2010, um 

índice de 0,727, o que classifica o município na escala do alto desenvolvimento 

humano (PMAS, 2017). Fundamenta-se, economicamente na área de comércio, 

indústria, serviços, agronegócios e com ascensão no segmento da construção civil. A 

predisposição econômica orienta a oferta de cursos da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale otimizando os resultados a partir da necessidade locorregional de formação 

profissional, propiciando melhoria nos índices de desenvolvimento social. 

Acrescente-se que o município é sede da Comarca, possuindo diversos órgãos 

do Poder Judiciário como Fórum da Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do 

Trabalho, Juizados Especiais, Ministério Público, Procuradorias Estadual e Federal e 

Defensoria Pública. 

A região constituída pelo município de Governador Valadares e os municípios 

do seu entorno se destaca, em âmbito nacional e internacional, como uma região 

privilegiada para o estudo da migração internacional. O Censo Demográfico Brasileiro 

de 2010 aponta que o município ocupa a sétima posição entre os dez municípios 

brasileiros com maior número de pessoas residindo no exterior. Se considerarmos a 

taxa de emigração internacional (por mil habitantes), o que nos dá o peso relativo do 

fenômeno, todos os dez municípios com maior taxa se encontram dentro de um raio 

de aproximadamente 100 quilômetros de Governador Valadares. O destaque da 

região em relação a esse tema tem levado a Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

a receber pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação, vindos de 

outras instituições de Ensino Superior - IES brasileiras e do exterior – principalmente 

Estados Unidos e Portugal – interessados em estudar este complexo objeto de 

pesquisa.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, por meio do Mestrado 

Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território tem desenvolvido estudos relativos 

a esse fenômeno, com destaque no cenário nacional e internacional e têm sido, 

http://www.ibge.gov.br/
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também responsável pelo estabelecimento de importantes parcerias, como as 

realizadas com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC), Universidade de Lisboa (Portugal), Universidade de 

Boston (EUA), Universidade Ca’ Foscari de Veneza (Itália).  

No plano educacional, conforme dados divulgados pelo sítio eletrônico do 

Ministério da Educação, orientadores da elaboração dos Planos Municipais de 

Educação1, vigência 2015- 2024, o município apresenta um índice percentual de 

97,2% de crianças e adolescentes matriculados no Ensino Fundamental, o que 

significa, praticamente, a universalização dessa etapa da Educação Básica. 

Entretanto, enfrenta como desafios a universalização do atendimento à Educação 

Infantil e ao Ensino Médio, e a conclusão do mesmo por parte dos estudantes. 

Acompanhando os índices nacionais o município enfrenta o desafio de manutenção 

dos estudantes no Ensino Médio. A taxa líquida de matrículas nesse nível de ensino 

é de 47,9%, ou seja 83,5% dos estudantes se matriculam no Ensino Médio, mas cerca 

da metade desses, não o conclui (PME/GV 2015).  

O avanço com relação ao Ensino Fundamental, e os desafios com a Educação 

Infantil e o Ensino Médio são compartilhados pelos demais municípios da região do 

Vale do Rio Doce, conforme se pode conferir no sítio eletrônico supracitado. Há ainda, 

conforme os mesmos dados, o desafio de garantia da qualidade da educação básica, 

auferida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

No tocante ao Ensino Superior, as metas do Plano Nacional de Educação 

(PNE), para o decênio 2014-2024 (BRASIL, 2014) indicam a importância da inserção 

da Universidade Vale do Rio Doce – Univale em Governador Valadares e região. A 

meta nacional coloca como desafio a elevação da taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por 

cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos (meta 12, do PNE 

2014). 

Alia-se a essa meta, a meta 14 do PNE que indica o desafio educacional para 

o País, Estados e Municípios: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 

mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. (BRASIL, 2014). 

                                                           
1 Conferir: pne.mec.gov.br. Acesso em: 26 ago. 2019. 
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Os indicadores educacionais apresentados e outros que podem ser conferidos 

no sítio eletrônico já citado, evidenciam a importância da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale para contribuição no ensino, pesquisa e extensão com vistas à 

melhoria da realidade educacional no contexto municipal, regional e nacional.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, localizada na região do Vale do 

Rio Doce (VRD), abrange uma população estimada em mais de 1,4 milhões de 

habitantes. Governador Valadares é o polo geoeducacional da região. O adensamento 

demográfico e econômico do Vale do Rio Doce se efetivou entre 1930 e 1970, quando 

se intensificou e consolidou a ocupação das terras cobertas pela floresta tropical (Mata 

Atlântica), no Leste de Minas Gerais. O VRD ocupou um papel importante no processo 

de industrialização do Brasil, com uma economia baseada na exploração dos recursos 

naturais: exportação de minério de ferro, siderurgia, beneficiamento e exportação de 

mica, produção de carvão vegetal, indústria da madeira, agroindústria açucareira e 

aproveitamento dos solos férteis para produção agrícola, para os mercados industriais 

e criação extensiva de gado bovino para os grandes frigoríficos do Rio de Janeiro. 

A característica do crescimento econômico regional foi sua dependência dos 

recursos naturais. Em 1970, quando esses recursos estavam praticamente esgotados, 

teve início o processo de fuga de capitais e esvaziamento demográfico (intensa 

migração para outras regiões do Brasil, para grandes cidades e para o exterior). As 

potencialidades oferecidas pela natureza se converteram nos graves problemas 

ambientais, tais como desaparecimento da floresta (reduzida a 2,5% da cobertura 

original); esgotamento dos solos, com desaparecimento de grande parte das culturas 

agrícolas e aumento da área de solos expostos; redução dramática da fauna; 

comprometimento dos cursos d’água, com grande parte da rede hídrica se tornando 

intermitente e grave situação da qualidade da água do Rio Doce; redução drástica da 

sustentabilidade, forçando o abandono das terras. 

A economia regional apresentou reduzida produtividade da pecuária e 

desapareceu a atividade agrícola de importância. Na economia urbana o quadro foi 

de escassez de capitais, com o excedente de mão de obra obrigado a migrar para 

outras regiões do país. O baixo nível técnico/tecnológico e a reduzida capacidade de 

empreendimento dificultaram as alternativas de desenvolvimento. A lógica da 

economia mundial globalizada reforçou a tendência ao isolamento, deixando a região 

fora do processo de modernização da economia mineira e nacional. No contexto 

marcado pela crise socioambiental, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale firma-
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se como fator fundamental para a manutenção da posição polarizadora de 

Governador Valadares. Pelo compromisso comunitário com a região e pela 

importância no contexto da Ciência e Tecnologia - C&T de Minas Gerais, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale  constitui instrumento importante para a 

reconversão econômica da região do Rio Doce e construção de uma nova história, 

fundamentada no princípio da sustentabilidade socioambiental do desenvolvimento e 

na gestão integrada do território. 

1.7.2 Indicadores de Saúde 

Em relação às condições de saneamento e serviços correlatos do município 

que interferem nas condições de saúde da população2 – coleta de lixo; abastecimento 

de água e esgotamento sanitário – de acordo com dados do Censo Demográfico de 

2010, na área urbana e rural correspondiam: na área rural, a coleta de lixo atendia à 

96,8% dos domicílios, o acesso à rede de abastecimento de água contemplava 87,3% 

dos domicílios particulares permanentes e 8,2% das residências dispunham de 

esgotamento sanitário adequado; na área urbana, o acesso à rede de abastecimento 

de água era de 98, 9%, a coleta de lixo 98,2% e o escoamento de banheiro ou sanitário 

adequado atendia à 95,8%. 

Dados recente do relatório de informações do Ministério do Desenvolvimento 

Social, relativos a gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único refere um total 

de 340 famílias de grupos populacionais tradicionais e específicos classificadas 

quanto às etnias, grupos relacionados ao meio ambiente, rural e conjunturais, tendo 

como destaque o valor expressivo de famílias em situação de rua, representando 72% 

dos grupos citados (MDS, 2018). 

Em relação a saúde, Governador Valadares é polo macro e microrregional 

dentro do Plano Diretor de Regionalização, delineado pela Secretaria Estadual de 

Saúde (SES), ou seja, 51 municípios referenciam atenção secundária e terciária  a 

Governador Valadares (PDR-SUS/MG 2011; SES-MG, 2017)2.O sistema de saúde 

local possui 163 estabelecimentos de saúde que prestam atendimentos ao Sistema 

Único de Saúde, sendo 46 administrados por entidades empresariais e ou sem fins 

lucrativos, os demais 117 de administração pública, dentre eles, hospitais, Unidade 

                                                           
2Informações disponíveis em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?file=entrada 

&relatorio=249. Acesso em: 04 set. 2019. 
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de Pronto Atendimento (UPA), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Estratégia Saúde 

da Família (ESF), serviços odontológicos, e outros (CNES, 2018). 

O município possui Rede de Atenção Secundária à Saúde para atendimento 

dos usuários do SUS que compreende: Centro de Referência em Atenção Especial à 

Saúde Ladislau Salles (CRASE); Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM); 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD); Centro de Atenção 

Psicossocial Infantil (CAPS-I), Centro Estadual de Atendimento Especializado 

(CEAE); Policlínica Central; Centro de Apoio ao Deficiente Físico Doutor Octavio 

Soares (CADEF); Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Centro de 

Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais (CREDEN-PES); Centro 

Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); Centro de Referência 

em Oftalmologia Social (CROS) e Centro de Convivência. (CNES, 2018, PM-GV, 

2018). 

Na atenção terciária o município possui 07 hospitais, sendo que 05 prestam 

atendimento ao SUS, em prioritário o Hospital Municipal de Governador Valadares 

(100% SUS) e o Hospital Samaritano, entidade filantrópica. No contexto 

hospitalização as doenças infecciosas e parasitária e as neoplasias representam o 

maior número de internações, e entre as causas de Mortalidade no município, a 

primeira causa está relacionada às doenças do aparelho circulatório, em segundo 

lugar as neoplasias e em terceiro causas externas, e seguido das doenças do aparelho 

respiratório, doenças infecciosas e parasitárias e afecções perinatais. Destaca-se a 

importância da atenção a estas condições, bem como as medidas de promoção de 

saúde e prevenção primária (PMS-2017). 

O município de Governador Valadares apresenta um quadro vasto de doenças 

endêmicas a saber: sífilis, tuberculose, hanseníase e leishmaniose visceral e 

recentemente foi coadjuvante no cenário nacional na endemia provocada pelas 

arboviroses (gráfico 1), tornando o Município objeto de estudo de pesquisadores 

nacionais (PMS, 2017). 

 

Gráfico 1: Frequência do total de casos suspeitos de arboviroses, notificados no 
SINAN, por semana epidemiológica, Governador Valadares - MG, 20173. 

 

                                                           
3Dados parciais, sujeitos à alteração/revisão. 
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  Fonte: SINAN Online – Acesso em: 05 dez. 2017. 

 

Percebe-se no gráfico acima que o maior registro de casos ocorreu no mês de 

Março/2017 com incidência de 1.810 casos notificados; e converge com o pico de 

sazonalidade para arboviroses. 

Outros dados relevantes têm despertado a atenção de gestores, profissionais 

da saúde e Instituições de ensino como a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

são os elevados índices de mortalidade materna, fetal e infantil na última década. 

Dados do município apontam para um decréscimo na Taxa de Mortalidade Infantil 

(TMI) – Neonatal precoce, que reflete de maneira geral as condições socioeconômicas 

e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao 

recém-nascido. A existência e funcionamento de UTI neonatal podem contribuir 

sobremaneira para o decréscimo deste componente. A UTI Neonatal foi inaugurada 

no dia 26 de junho de 2000 com 8 leitos e foi ampliada para 20 leitos em 28/12/2011 

(PMS, 2017). 

 No que tange as Taxas de Mortalidade Materna (TMM), torna mais 

preocupante com dados divulgados em 2017 pelo Comitê Municipal de Prevenção à 

Mortalidade Materna-infantil, onde em 2011 o município atingiu uma razão de 

mortalidade de 182,4 óbitos por 100.000 NV, e em 2017 os dados atingiram 128,4 

óbitos por 100.000 NV. Demonstrando poucos avanços na atenção à saúde da 

gestante, se considerarmos os indicadores de mortalidade já estabelecidos pela OMS 

(PMS, 2017). 

A partir da análise epidemiológica do município o Plano Municipal de Saúde de 

2017, estabelece como meta prioritária, reduzir a mortalidade infantil, reduzir a 

morbimortalidade de doenças transmissíveis, e reduzir a mortalidade materna. 
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2 O CURSO 

Nome do Curso/Habilitação: Bacharelado em Sistemas de Informação 

Endereço do Curso: Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel 

Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador 

Valadares/MG. 

Telefone: PABX (33) 3279-5900 

Ato de Autorização: Resolução Consuni 020/2018 

Modalidade do Curso: a distância 

Número de Vagas Anuais Autorizadas: 80 

Turno(s) de Funcionamento: As atividades acadêmicas são desenvolvidas em 

Ambiente Virtual de Aprendizagem e com encontros presenciais semanais. As 

atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Univale (AVA 

Univale) permitem a flexibilidade de horário para a realização das mesmas pelos 

estudantes, assegurada pela acessibilidade digital, comunicacional, instrumental, 

metodológica e atitudinal. As atividades presenciais são realizadas no turno noturno, 

com a participação dos alunos e professores-tutores. 

Número de estudantes por turma: 40  

Regime de Matrícula: semestral 

Tempo Mínimo de Integralização: 8 semestres 

Tempo Máximo de Integralização: 12 semestres 

Carga horária do curso: 3.200 horas 

Requisitos de acesso: a forma de acesso ao curso é definida, conforme art. 142 do 

regimento geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, a saber:  

I- Processo Seletivo: forma de ingresso por meio de processo seletivo, facultado ao 

discente que tenha concluído o Ensino Médio, sendo a classificação feita pela ordem 

decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado, 

excluídos os candidatos que não obtiverem os requisitos mínimos estabelecidos pelo 

Edital do Processo Seletivo. 

II- Portador de Diploma de Curso Superior: forma de ingresso facultada ao, discente 

graduado em outro curso superior, respeitando os requisitos mínimos estabelecidos 

pelo edital, condicionada à existência da vaga no curso pleiteado. 
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III- Mudança de curso: forma de ingresso facultada ao discente interno da instituição 

que solicita mudança de curso e é condicionada à existência de vaga no curso 

pleiteado. 

IV- Transferência: forma de ingresso facultada ao discente regular de cursos de 

graduação em IES, credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC), condicionada a 

existência de vaga no curso pleiteado e regras estabelecidas em edital. As 

transferências ex officio dar-se-ão na forma da Lei. 

V- Outras formas definidas emanadas da legislação federal. 

 

Na hipótese de existência de vagas remanescentes de processo seletivo, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale estabelecerá outras formas de seleção, 

definindo-as em edital específico aprovado pelo CONSUNI. 

2.1 Histórico 

A Univale possui um histórico de oferta de cursos da área de Computação e 

Informática desde 1988, sendo o curso de Tecnologia Superior em Processamento de 

Dados o primeiro curso a ser ofertado nessa área. No ano de 1997, visando atender 

a novas demandas, iniciou-se a oferta do curso de bacharelado em Ciência da 

Computação. A partir de 2001 deixou-se de ofertar o curso de Tecnologia em 

Processamento de Dados e iniciou-se a oferta do Curso de Bacharelado em Sistemas 

de Informação, na modalidade presencial. No ano de 2009, devido a alta demanda do 

mercado de trabalho local e às novas perspectivas para os cursos superiores de 

tecnologia, a Univale ofereceu o Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e o Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet. Em 2012, considerando o perfil profissional demandado pela região de 

inserção da instituição, optou-se por manter a oferta apenas do Curso de Bacharelado 

em Sistemas de Informação, na modalidade presencial, concentrando as atividades 

do seu corpo docente e reformulando o projeto para atender às demandas de 

desenvolvimento da comunidade e sociedade. Em 2018, a Univale iniciou a oferta do 

curso de Sistemas de Informação na modalidade de Educação a Distância, 

oportunizando uma formação com maior flexibilidade de tempo e espaço e uma 

proposta inovadora de ensino híbrido para formação na área de tecnologia. 
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Na atualidade, o Curso de Sistemas de Informação efetiva sua importância no 

contexto universitário da região do Vale do Rio Doce, no Estado de Minas Gerais, uma 

vez que o mesmo vem contribuindo para o processo de desenvolvimento tecnológico 

e transformação digital da realidade social e locorregional. 

Governador Valadares, do ponto de vista geoeconômico, é considerado 

estratégico e de fundamental importância para o desenvolvimento econômico da 

região, sendo o nono maior município do estado de Minas Gerais e o maior desta 

mesorregião, atendendo aproximadamente 51 municípios no seu entorno, o que 

representa cerca de 1.620.993 habitantes. Sua localização, interligada ao sul da 

Bahia, ao estado do Espírito Santo e a outros polos regionais como os Vale do Aço, 

Mucuri e da Zona da Mata, faz da cidade uma importante referência acadêmica e 

profissional para o desenvolvimento em seus múltiplos aspectos. 

De forma contextualizada a essa realidade geográfica e social, a gestão do 

Curso de Sistemas de Informação se faz em um processo constante de diálogo com 

egressos, profissionais e empresas de tecnologia, com avaliação e acompanhamento 

contínuo da oferta do curso. Sabe-se da natureza dinâmica da área e da necessidade 

de atender à crescente demanda de formação de profissionais para o 

desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações, automação de processos, 

análise de dados, dentre outros. Assim, busca-se, por meio de estratégias 

metodológicas e de organização curricular, formar profissionais de Tecnologias de 

Informação que estejam preparados para atuar no mercado, contribuir com a 

eficiência das organizações, bem como, para o desenvolvimento sócio econômico no 

contexto local e regional. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo geral 

O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação tem como objetivo geral 

formar profissionais capazes de desenvolver, gerir e adaptar soluções baseadas em 

tecnologias da informação, com visão sistêmica, crítica e inovadora na resolução de 

problemas, visando vantagem competitiva das organizações, atuando de maneira 

ética, social, humanista e empreendedora, como agentes de mudança no contexto 

organizacional, atento às novas práticas emergentes no campo profissional e levando-

se em consideração as características locais e regionais. 
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2.2.2 Objetivos específicos 

Formar profissionais capacitados para o planejamento, gerenciamento, 

desenvolvimento e/ou escolha e aquisição, implantação e manutenção de sistemas 

de informação. 

I.Desenvolver uma visão interdisciplinar que permita a busca de soluções 

computacionais complexas para problemas de outras áreas. 

II.Formar profissionais capacitados a acompanhar os desenvolvimentos teóricos e 

tecnológicos recentes e conscientes dos poderes e limitações da computação;  

III.Incentivar a atitude empreendedora dos estudantes. 

IV.Formar profissionais com uma visão humanística, ética e crítica do impacto de sua 

atuação profissional na sociedade. 

V.Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional continuado; 

2.3. Perfil do egresso do curso 

O perfil almejado para os egressos do Curso de Bacharelado em Sistemas de 

Informação abarca o desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela 

aprendizagem continuada e por uma atuação empreendedora, abrangente e 

cooperativa compreendendo a atuação profissional em suas dimensões técnicas, 

científicas, econômicas, sociais, ambientais e éticas no atendimento às demandas 

sociais da região onde atua, do Brasil e do mundo, sendo ampliado em função de 

novas demandas apresentadas pelo mercado do trabalho. 

Em consonância com esse perfil institucional e com o exposto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para cursos da área de Computação, Resolução Nº 5, de 16 

de Novembro de 2016, dentro da formação geral da área de Computação, espera-se 

que os egressos do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação: 

compreendam o impacto da computação e suas tecnologias na sociedade no que 

concerne ao atendimento e à antecipação estratégica das necessidades da 

sociedade; desenvolvam visão crítica e criativa na identificação e resolução de 

problemas contribuindo para o desenvolvimento de sua área; possuam capacidade de 

atuar de forma empreendedora, abrangente e cooperativa no atendimento às 

demandas sociais da região onde atua, do Brasil e do mundo; utilizem racionalmente 

os recursos disponíveis de forma transdisciplinar; compreendam as necessidades da 

contínua atualização e aprimoramento de suas competências e habilidades; 
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reconheçam a importância do pensamento computacional na vida cotidiana, como 

também sua aplicação em outros domínios e ser capaz de aplicá-lo em circunstâncias 

apropriadas; atuem em um mundo globalizado do trabalho; articulem sua práxis com 

as necessidades locais e regionais, em consonância com as novas demandas 

apresentadas pelo mundo do trabalho. 

De forma mais específica e considerando a flexibilidade necessária para 

atender domínios diversificados de aplicação e as vocações institucionais, espera-se 

que os egressos do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação: possuam 

sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Administração visando o 

desenvolvimento e a gestão de soluções baseadas em tecnologia da informação para 

os processos de negócio das organizações de forma que elas atinjam efetivamente 

seus objetivos estratégicos de negócio; possam determinar os requisitos, desenvolver, 

evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações, assegurando que 

elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às 

suas operações e obter vantagem competitiva; sejam capazes de inovar, planejar e 

gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação em organizações, bem como 

desenvolver e evoluir sistemas de informação para uso em processos organizacionais, 

departamentais e/ou individuais; possam escolher e configurar equipamentos, 

sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, 

processamento e disseminação de informações; entendam o contexto no qual as 

soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas, atentando para 

as suas implicações organizacionais e sociais; entendam os modelos e as áreas de 

negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional; possam 

desenvolver pensamento sistêmico que permita analisar e entender os problemas 

organizacionais. 

2.4 Competências e habilidades 

O perfil delineado tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades:  

 Manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta, e aplicá-lo em todos os 

aspectos da vida profissional. 

 Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como 

uma forma de participação e contribuição social. 



38 

 Atuar com sensibilidade e ética, reconhecendo desigualdades sociais, diferenças 

geracionais, étnicas, raciais, ambientais, bem como deficiências individuais. 

O perfil delineado tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades gerais 

da área de Computação: 

(a) identificar problemas que tenham solução algorítmica; 

(b) conhecer os limites da computação; 

(c) resolver problemas usando ambientes de programação; 

(d) tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das 

características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de 

computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais 

decorrentes;  

(e) compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 

(f) gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo 

e competências organizacionais; 

(g) preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para 

audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 

(h) avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 

(i) adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de 

trabalho; 

(j) ler textos técnicos na língua inglesa; 

(k) empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 

atuação profissional; 

(l) ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender os benefícios que este pode 

produzir. 

De forma específica, o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação deve 

prover uma formação profissional que revele as seguintes habilidades e competências 

para: 

I. selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas organizações; 

II. atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 

organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 

III. identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias 

da informação nas organizações;  
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IV. comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a 

análise de risco e integração das soluções propostas; 

V. gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 

infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização;  

VI. modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 

domínios de aplicação;  

VII. aplicar métodos e técnicas de negociação; 

VIII. gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas de 

Informação; 

IX. aprender sobre novos processos de negócio; 

X. representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de 

requisitos de um Sistema de Informação; 

XI. aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos 

em sua área de atuação; 

XII. entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco e no 

controle organizacional; 

XIII. aprimorar experiência das partes interessadas na interação com a organização 

incluindo aspectos da relação humano-computador; 

XIV. identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, 

realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; 

XV. fazer estudos de viabilidade financeira para projetos de tecnologia da 

informação; 

XVI. gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de 

informação. 
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3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DO CURSO – 

FUNDAMENTOS LEGAIS 

A organização acadêmico-administrativa do curso de Bacharelado em 

Sistemas de Informação está fundamentada nos princípios pedagógicos da 

interdisciplinaridade e contextualização, na indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão, na integração teoria e prática,  na concepção de que a acessibilidade e 

empreendedorismo sustentam as metodologias ativas que contribuem na formação 

de profissionais autônomos,  no currículo organizado por competências, em 

conformidade ao perfil do egresso, e, aos objetivos do Plano Nacional de Educação 

2014-2024, dentre outras. 

Nessa esteira, a organização acadêmico-administrativa do curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação pauta-se na Resolução CNE/CES nº 5/2016 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de graduação na área da 

Computação; nas legislações específicas para os cursos ofertados na modalidade de 

educação a distância (EaD): Decreto Presidencial Nº 9.057/2017 que  regulamenta o 

artigo 80 da Lei 9394/96 estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional 

para a EaD; Portaria Normativa Ministerial/MEC Nº 11/ 2017 que estabelece normas 

para o credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância, em 

conformidade com o Decreto nº 9.057/17; na Resolução CNE/CES Nº 1/2016 que 

estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de 

Educação Superior na Modalidade a Distância;  nas Diretrizes do Referencial de 

Qualidade dos Cursos ofertados na modalidade EaD pelo MEC (2007). O PPC 

encontra-se em perfeita consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação 

em Direitos Humanos, estabelecidas pela Resolução nº 1/2012; com as políticas de 

Educação Ambiental estabelecidas pela Lei 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002; com 

a  Educação das Relações Étnico-Raciais, baseada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, Resolução CNE/CP Nº 01/2004, bem como no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI 2019-2023) e Regimento Geral da Univale (2020) e demais 

legislações e normas institucionais que asseguram a legalidade dos atos acadêmicos 

praticados pelo curso. 

Em consonância ao PDI da Univale e aos elementos constantes do artigo 43 

do Decreto Nº 9.235/2017, a estruturação do PPC do curso informa a existência do 

Núcleo de Educação a Distância (NEaD), local de oferta do curso na modalidade EaD; 
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o número de vagas ofertadas; a organização das atividades síncronas e assíncronas;  

carga horária; o programa do curso; as metodologias; as tecnologias e os materiais 

didáticos; os recursos tecnológicos e os demais elementos potenciais para à 

acessibilidade atitudinal, comunicacional, digital, instrumental e metodológica, para 

além da acessibilidade física. Em atendimento às DCNs do curso de Bacharelado de 

Sistemas de Informação, o PPC contempla o perfil do egresso e a descrição das 

competências que devem ser desenvolvidas, tanto as de caráter geral como as 

específicas; o regime acadêmico de oferta e a duração do curso; as principais 

atividades de ensino-aprendizagem e a Matriz Curricular com os conteúdos agrupados 

nos respectivos Eixos: conteúdos  básicos, tecnológicos e  complementares; a 

pesquisa e a extensão no curso; a existência das atividades práticas; os Projetos 

Integradores; o Trabalho de Conclusão de Curso; o Estágio Curricular Supervisionado 

e as Atividades Complementares como Componentes Curriculares obrigatórios, 

alinhados às competências estabelecidas no perfil do egresso; a sistemática de 

avaliação das atividades realizadas pelos estudantes; o processo de autoavaliação e 

gestão de aprendizagem do curso e os instrumentos de avaliação das competências 

desenvolvidas, e respectivos conteúdos; o processo de diagnóstico e a elaboração 

dos planos de ação para a melhoria da aprendizagem, bem como  as 

responsabilidades e a governança dos processos pelo Coordenador do Curso, Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) e pelo Colegiado  do Curso. 
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4 POLÍTICAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale reconhece a expansão da 

Educação a Distância – EaD no cenário educacional brasileiro e no contexto da sua 

missão institucional desenvolve essa modalidade visando inovar, flexibilizar e 

democratizar o acesso à educação. Utilizando-se das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), implementa processos de formação que primam pela interação, 

socialização das vivências necessárias à construção do conhecimento e a inovação 

das práticas educacionais condizentes às necessidades da sociedade 

contemporânea. 

Alinhada às diretrizes nacionais e marcos regulatórios vigentes, compreende a 

EaD como uma modalidade educacional na qual a mediação didática e pedagógica 

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

tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de 

acesso, com acompanhamento e práticas desenvolvidas por estudantes e 

profissionais da educação em lugares e tempos diversos. 

As práticas de EaD na Universidade Vale do Rio Doce – Univale resultam de 

um processo contínuo de reflexão, discussão e orientação para a definição de 

recursos e metodologias que melhor atendam às especificidades de cada contexto, 

para uma formação de qualidade.  No âmbito institucional, a EaD é pautada nos 

requisitos legais que a regem, e delineada para atender às demandas sociais e 

tecnológicas e, assim, estar em consonância com a missão da instituição de construir 

e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais competentes, 

éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano. 

Ressalta-se, nesse processo, que educar em uma sociedade da informação 

exige ir além da técnica e da tecnologia, sendo necessário investir na formação dos 

indivíduos para que possam construir competências e habilidades relacionadas a uma 

atuação efetiva na produção de bens e serviços; à tomada de decisões 

fundamentadas no conhecimento científico; ao uso com fluência dos novos meios e 

ferramentas de trabalho; à aplicação ética e criativa das novas mídias em função do 

desenvolvimento humano.  

A experiência na modalidade a distância vem sendo construída na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale desde 2003, com ações de ofertas de cursos 

de extensão, convênios interinstitucionais para formação de professores, oferta de 
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disciplinas semipresenciais, participação em eventos e desenvolvimento de grupos de 

estudos. A partir do credenciamento da instituição para EaD, por meio das Portarias 

MEC nº 820/2017 e SERES nº 918/2017, iniciou-se no ano de 2017 a oferta de cursos 

de pós-graduação lato sensu e, no ano de 2018, a oferta de cursos de bacharelado e 

superior de tecnologia nessa modalidade. 

A oferta de cursos, componentes curriculares e atividades na modalidade a 

distância possibilita uma maior flexibilidade de tempo e espaço de estudo. O estudante 

pode acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), preparado pela 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, para realizar seus estudos, leituras, 

pesquisas e atividades nos horários e locais que lhe forem mais adequados, interagir 

com os colegas de turma e professores. Este processo ocorre, especialmente, por 

meio da mediação por recursos de comunicação e utilizando materiais didáticos, 

organizados e preparados especificamente para essa modalidade. Faz parte do 

modelo de EaD da Univale, a realização de encontros presenciais nos cursos de 

graduação e pós-graduação ofertados. Esses encontros são planejados 

metodologicamente para ampliar as possibilidades de interação, realizar avaliações e 

experiências práticas, bem como para atendimentos individuais e em grupos, 

proporcionando benefícios e contribuições significativas ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

A Universidade Vale do Rio Doce –  Univale possui um Núcleo de Educação a 

Distância (NEaD), composto por uma equipe multidisciplinar, responsável pela 

coordenação, acompanhamento pedagógico e assessoria para a materialização das 

políticas institucionais nessa área, articulando as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, incentivando a comunidade acadêmica a criar e implementar projetos, 

programas e cursos na modalidade a distância. 

De forma articulada com a missão da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

define-se como objetivos institucionais da Educação a Distância: 

I. fortalecer a implantação de uma nova cultura institucional e o uso das 

tecnologias da informação e comunicação nos processos de ensino e aprendizagem 

dos cursos presenciais e a distância;  

II. estimular e possibilitar a todos os segmentos da comunidade acadêmica o 

acesso permanente às novas tecnologias da informação e comunicação; 

III. disseminar conhecimentos junto à população, mediante o uso de ferramentas 

da EaD, ao mesmo tempo contribuindo para a promoção da cidadania; 
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IV. zelar por uma postura includente na educação a distância, assegurando 

mecanismos que facilitem o uso das novas tecnologias de informação e comunicação 

pela comunidade acadêmica e sociedade em geral; 

V. valorizar a educação a distância na implantação de uma nova cultura 

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

com a ampliação dos espaços educacionais e dos domínios do conhecimento; 

VI. contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino presencial, 

incorporando a este, recursos pedagógicos e tecnológicos da educação a distância. 

Com a oferta da modalidade de Educação a Distância, a Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale reforça o seu compromisso ético com o desenvolvimento da região 

e do país, aderindo à política de inclusão socioeducacional com um olhar no futuro da 

educação mediada por tecnologias.  

As práticas na educação a distância na instituição estão se consolidando, com 

perspectivas de estudos para implantação de polos, considerando-se a distribuição 

geográfica, os aspectos regionais da população e as demandas por cursos superiores. 

4.1 Modelo pedagógico 

As atividades pedagógicas nos cursos ofertados na modalidade EaD da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale acontecem, principalmente, por meio da 

Internet, mediante a utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual é 

possível ter acesso aos conteúdos de estudos, atividades e recursos complementares. 

Embora a maior parte do processo de ensino e aprendizagem aconteça com seus 

atores em diferentes espaços e tempos assíncrono no desenvolvimento dos cursos, 

preconiza-se a relação próxima de comunicação entre os estudantes e entre os 

estudantes junto aos seus professores-tutores. Essa relação é ressaltada e construída 

nos cursos com a promoção de atividades de socialização, encontros presenciais que 

propiciam uma efetiva proximidade entre os pares, com vistas a favorecer o processo 

de ensino e aprendizagem, a construção do conhecimento e o engajamento dos 

estudantes. 

Quanto aos recursos organizados para o desenvolvimento dos estudos a 

distância, compreende-se a diversidade de estilos e ritmos diferentes de 

aprendizagem dos estudantes e por isso as organizações didáticas se apropriam de 

recursos variados, adotando-se materiais audiovisuais, objetos de aprendizagem, 
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infográficos, bem como diferentes propostas de atividades, envolvendo momentos 

individuais e em grupos. Os estudantes são incentivados a serem os protagonistas de 

sua aprendizagem e a desenvolverem a capacidade reflexiva e crítica, tanto sobre 

conteúdos e habilidades aprendidos, como quanto às suas atitudes e vivências 

pessoais. 

Outro ponto de destaque no modelo pedagógico da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale é a articulação entre teoria e prática, apoiada em metodologias ativas, 

em que as estratégias são planejadas visando envolver os estudantes em uma 

aprendizagem autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. 

Nesse sentido, as estratégias de ensino e de aprendizagem são concebidas tendo o 

professor-tutor como mediador do processo, o estudante como agente ativo e reflexivo 

do processo de ensino e de aprendizagem, encontros presenciais com momentos 

dinâmicos caracterizados por exposições orais dialogadas, debates, discussões 

organizadas, trabalhos individuais e em grupo (orais e por escrito), seminários, mesas 

redondas, visitas técnicas, estudos de caso, elaboração e realização de projetos. 

4.2 Ambiente virtual de aprendizagem 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado para desenvolvimento das 

atividades a distância na Universidade Vale do Rio Doce – Univale constitui-se de uma 

plataforma com recursos tecnológicos disponíveis via internet para apoio ao processo 

de ensino e aprendizagem a distância. Trata-se de um ambiente, chamado de AVA 

Univale, onde são disponibilizados conteúdos digitais e os recursos tecnológicos para 

comunicação entre professores-tutores e estudantes e destes entre si, no 

desenvolvimento de cursos e disciplinas a distância. 

O AVA Univale foi criado com a plataforma Moodle, que se trata de um software 

de uso gratuito e de código-fonte aberto, o que favorece o seu contínuo 

desenvolvimento por uma comunidade mundial de colaboradores. Softwares como o 

Moodle são também chamados de Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem e 

embora existam outras soluções disponíveis no mercado, as boas características 

dessa ferramenta, acrescida das possibilidades de personalização e integração à 

outras plataformas, bem como a experiência da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale no uso deste software desde o ano de 2003, contribuíram para sua adoção 

na oferta de suas atividades a distância. 



46 

O acesso ao AVA Univale é feito via internet, pelo Portal do Aluno. Para acessar 

os conteúdos dos cursos e disciplinas disponíveis no ambiente é necessário estar 

registrado no Sistema de Gestão Acadêmica, que viabiliza o seu acesso por meio do 

Portal do Aluno. A política de segurança de acesso é realizada pela identificação única 

de usuário e senha restrita a estudantes matriculados na Univale. 

A gestão do AVA Univale é feita por uma equipe multidisciplinar do Núcleo de 

Educação a Distância (NEaD), composta por profissionais capacitados, com funções 

de suporte e assessoria aos professores-tutores e estudantes, com vistas a assegurar 

o acesso às tecnologias e aos recursos educacionais. Com o intuito de facilitar e 

apoiar o uso do AVA Univale foi elaborado pelo NEaD um manual com orientações e 

informações pertinentes aos usuários. Além disso, o NEaD oferece regularmente 

oficinas presenciais e a distância para o desenvolvimento das habilidades 

tecnológicas para uso do ambiente. 

Visando a melhoria contínua do AVA Univale, são realizadas ações de 

avaliação institucional, acompanhadas pela Comissão Própria de Avaliação, junto aos 

estudantes e professores-tutores. Os resultados são acompanhados pelo Núcleo de 

Educação a Distância (NEaD) e as correções e melhorias são programadas visando 

tornar a acessibilidade e a utilização do ambiente mais adequada. Além disso, são 

também consideradas as ações mundiais de avaliação da plataforma Moodle, 

realizadas com usuários da plataforma, por meio do qual as atualizações e correções 

disponibilizadas são continuamente incorporadas para dinamização do ambiente. 

Desde 2018, uma equipe de programação do Departamento de Informática, de 

Sistemas e Gestão de Informação (DISGI) vem atuando de forma conjunta à equipe 

do NEaD nas ações de integração do Ambiente Virtual de Aprendizagem ao sistema 

acadêmico da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. Além disso, estratégias 

inovadoras estão sendo continuamente implementadas no AVA. Como exemplo há o 

uso de estratégias de gamificação, visando promover o engajamento dos participantes 

e incentivos à conclusão das atividades. Outra ação refere-se ao uso de atividades 

interativas, criadas com recursos de HTML 5, para melhor atender à formação dos 

estudantes.  
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4.3 Recursos de tecnologias de informação, interação e comunicação 

Em consonância com os objetivos pedagógicos e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, os recursos educacionais são organizados no AVA Univale, o qual dispõe 

de modelos tecnológicos e digitais que possibilitam integrar diferentes mídias, 

suportes e linguagens, possibilitando interação e comunicação. Apresenta-se, dentre 

outros, alguns recursos que o AVA Univale possui e que são explorados conforme as 

finalidades pedagógicas de cada disciplina ou componente curricular: 

a. Fórum: Recurso que permite a comunicação assíncrona entre os participantes. 

Pode ser explorado para debates de temas propostos pelos professores-tutores, 

debates entre os estudantes na realização de trabalhos, socialização de atividades e 

envios de comunicações para a turma. 

b. Chat: Recurso que permite comunicações síncronas, pode ser utilizado de forma 

agendada para atendimentos de questões pontuais e acompanhamento do processo 

de ensino e aprendizagem. 

c. Wiki: Recurso que possibilita a construção coletiva de textos, artigos e escrita de 

forma colaborativa. 

d. Envio de tarefa: Recurso que permite a gerência do processo de acompanhamento 

e avaliação das tarefas individuais enviadas pelos estudantes. 

e. Glossário: Recurso que permite a construção coletiva de conceitos e reforça os 

processos de interatividade no curso.  

f. Questionários: Recurso que permite o desenvolvimento de atividades com 

autocorreção de questões e feedbacks aos estudantes. 

g. Videoconferência: Recurso que permite a realização de videoconferências com 

interação de forma síncrona. 

h. Arquivos: Recurso que permite disponibilizar aos estudantes materiais didáticos 

digitais. 

i. URLs: Recurso que permite indicar aos estudantes os materiais online como 

vídeos, artigos e sites relevantes, entre outros.  

j. Avisos: publicados no ambiente da disciplina e encaminhados via e-mail. 

k. Site e redes sociais: são ferramentas de acesso que viabilizam a comunicação 

com os discentes e a comunidade proporcionando a informação de maneira rápida e 

exitosa. 
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Recursos de gestão do AVA Univale possibilitam também o acompanhamento 

da realização dos acessos e atividades, com os respectivos registros de participação 

dos estudantes, de acompanhamento dos docentes e de exibição de resultados de 

avaliação, viabilizando tomadas de decisão e ações gerenciais importantes para 

conduzir o processo de ensino e aprendizagem.  

Com vistas a garantir a acessibilidade do AVA Univale, há ferramentas 

diversificadas que contribuem com o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem, comunicação e inclusão dos estudantes com deficiência visual e/ou 

auditiva. Para isso, a plataforma possui integração com softwares específicos que 

impactam diretamente no desenvolvimento dos estudantes, proporcionando uma 

independência nos estudos e interação com a comunidade acadêmica. As 

funcionalidades existentes permitem ajustes de fontes para leitura, tanto de tamanho 

quanto de cores, sendo possível também a conversão do texto em fala. Outro recurso 

também possível é a tradução do texto em Linguagem Brasileira de Sinais.  

Diante do exposto, considera-se que a Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale atende aos requisitos previstos para os recursos de tecnologia de informação 

e comunicação. As ferramentas e recursos utilizados são reconhecidos como meios 

de integração que consolidam o trabalho pedagógico e permitem a interação entre 

seus atores e a gestão do curso de forma eficiente. 

4.4 ATIVIDADES DE TUTORIA  

Para a Universidade Vale do Rio Doce – Univale o tutor é um profissional que 

atua junto aos estudantes na mediação didático-pedagógica do processo de ensino-

aprendizagem e no suporte à comunicação e uso dos recursos de aprendizagem dos 

cursos ofertados a distância. Conforme Resolução CNE/CES 01/2016: 

Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo profissional de 

nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de sua formação, 

como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica, junto a estudantes, 

na modalidade de EaD. (BRASIL, 2016, p. 4) 

Em conformidade com os Referenciais de Qualidade de Educação Superior a 

Distância (BRASIL, 2007), a atuação da tutoria está prevista tanto presencialmente 

quanto a distância. Dessa forma, em função do local de atuação, podem ser realizados 

atendimentos conforme a seguir: 
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Tutoria presencial: quando a atuação é presencial, junto aos estudantes, com 

as seguintes atribuições: 

a) atender aos estudantes, especialmente no desenvolvimento das atividades 

acadêmicas, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a 

conteúdos específicos e quanto ao uso das tecnologias de comunicação e informação 

disponíveis; 

b) auxiliar nos momentos presenciais, tais como avaliações, aulas práticas em 

laboratórios e apresentação de trabalhos, atividades coletivas ou individuais, dentre 

outras. 

Tutoria a distância: quando a atuação é pelo uso de recursos de tecnologias 

de comunicação e informação, ocorrendo a distância dos estudantes. Ocorre com as 

seguintes atribuições: 

a) orientar os estudantes em seus estudos relativos à disciplina específica, com 

esclarecimento de dúvidas específicas e técnicas; 

b) promover espaços de construção coletiva de conhecimento, com as atividades 

realizadas em fóruns de discussão, videoconferências, dentre outras; 

c) acompanhar a frequência e a participação dos estudantes nas diversas atividades 

realizadas; 

d) realizar os processos avaliativos de ensino-aprendizagem no ambiente virtual. 

Na Universidade Vale do Rio Doce – Univale, no modelo de EaD institucional, 

a tutoria é praticada por professores com formação adequada e domínio específico 

nas disciplinas do curso.  A atividade de tutoria ocorre de forma integrada ao exercício 

docente, denominado como professor-tutor. Compete ao professor-tutor o 

atendimento ao estudante nas atividades presenciais do curso e no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA), mantendo-se em articulação permanente com a 

Coordenação do Curso e a equipe do Núcleo de Educação a Distância. 

Quanto às habilidades e atitudes requeridas ao professor-tutor para o exercício 

das suas atividades, considera-se essencial que para uma atuação efetiva é 

necessário demonstrar capacidade pedagógica, tecnológica, socioafetiva e reflexiva. 

No âmbito pedagógico, compete ao professor tutor: promover interação entre 

os estudantes, incentivando o debate e a troca de experiências; esclarecimento de 

dúvidas específicas do conteúdo ministrado; avaliar o processo de ensino-

aprendizagem; estabelecer contato com os estudantes ausentes das atividades; 

incentivar a realização de estudos e trabalhos acadêmicos. 
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No âmbito tecnológico, compete ao professor-tutor: acessar o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem; inserir 

conteúdos e comentários nos fóruns de discussão; enviar mensagens eletrônicas e 

compartilhar arquivos com os estudantes; interagir por recursos de comunicação 

síncronos e assíncronos. 

No âmbito socioafetivo, compete ao professor-tutor: estabelecer uma 

comunicação assertiva com os estudantes de forma síncrona e assíncrona; 

demonstrar empatia e afetividade; oferecer atenção e ser prestativo às dúvidas; 

observar dificuldades de aprendizagem que demandam acompanhamento 

psicopedagógico. 

No âmbito reflexivo, compete ao professor-tutor: autoavaliar-se quanto às 

práticas acadêmicas; compreender as avaliações institucionais como meios de 

aprimoramento; investir na sua formação e aprimoramento; reconhecer a necessidade 

de redirecionar suas práticas pedagógicas ao perfil dos estudantes; inserir inovações 

tecnológicas e metodológicas na sua prática docente. 

De forma alinhada aos objetivos do Programa de Formação para Docência e 

Tutoria na EaD, mantido pelo Núcleo de Educação a Distância, os profissionais 

envolvidos nas atividades de tutoria recebem formação para desenvolver as 

habilidades e competências de forma  a atender às especificidades da educação a 

distância, em sintonia com o Projeto Pedagógico do Curso, material didático e 

objetivos das disciplinas. Tanto a equipe do Núcleo de Educação a Distância quanto 

a Coordenação do Curso, incentiva e promove uma comunicação permanente, 

primando pela interdisciplinaridade do processo e o trabalho intersetorial, com vistas 

ao alcance dos objetivos propostos ao curso. Com vistas à melhoria contínua da 

qualidade acadêmica e o aperfeiçoamento das ações, as atividades dos professores-

tutores são periodicamente avaliadas de forma institucional pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), bem como em outras ações da gestão acadêmica. 

4.5 Produção e distribuição de material didático 

O material didático-pedagógico adotado no modelo de Educação a Distância 

da Universidade Vale do Rio Doce – Univale está em consonância com os princípios 

epistemológicos e pedagógicos explicitados na concepção dos cursos ofertados. 

Constituem recursos imprescindíveis na mediação do processo de ensino e 
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aprendizagem, tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, 

na perspectiva da construção do conhecimento e no favorecimento da interação entre 

os múltiplos atores. São organizados para atender aos objetivos do curso, ao contexto 

institucional e à realidade socioeconômica dos estudantes, incluindo recursos 

inovadores que facilitam o acesso e a utilização, tais como múltiplos formatos: textos, 

gráficos, áudios, bem como uso em ambiente responsivo e multiplataforma. 

A produção do material didático é feita conforme a orientação dos docentes das 

disciplinas e validação da equipe multidisciplinar da Univale. Os materiais são 

compatíveis com a filosofia dos cursos e contemplam a pluralidade de ideias e 

concepções pedagógicas dos docentes, constituindo-se de variados formatos de 

mídias, conforme os planos de ensino de cada disciplina, orientados pelas diretrizes 

e projetos pedagógicos dos cursos. O sistema de produção de material didático adota 

estratégias tanto de autoria quanto de validação de conteúdo licenciado, definidas 

conforme as especificidades de cada conteúdo a ser ofertado.   

No Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação a indicação do material 

didático é feita pelos docentes selecionados para as disciplinas e componentes 

curriculares.  Esses docentes recebem uma formação para compreenderem o modelo 

de EaD e as especificidades dessa modalidade de educação. A partir disso, ocorre a 

seleção de materiais e o planejamento da disciplina para validação. De forma 

sintética, a Figura 3 representa esse processo, constituído por cinco etapas: 1) 

seleção de docente para a disciplina/componente curricular; 2) formação e orientação 

didática para atuação na EaD; 3) pesquisa ao catálogo de recursos didáticos; 4) 

seleção de materiais e preparação de recursos adicionais, quando necessário; 5) 

apresentação do planejamento para validação da equipe multidisciplinar. 

 

Figura 3 – Processo de produção do material didático. 
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             Fonte: Elaborado pelo NEaD. 

 

Quanto ao sistema de controle de produção e distribuição dos materiais 

didáticos são consideradas as seguintes premissas: 

a) os materiais devem cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo 

programático definido pelos planos de ensino das disciplinas ou cursos; 

b) devem ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover a 

autonomia do estudante, desenvolvendo sua capacidade para aprender a aprender e 

gerenciar seu próprio desenvolvimento ao longo do curso; 

c) detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o estudante deve 

alcançar ao final do conteúdo apresentado; 

d) oferecer oportunidades sistemáticas de autoavaliação; 

e) proporcionar acessibilidade atitudinal, comunicacional, digital, metodológica e 

instrumental; 

f) empregar estratégias e recursos inovadores que incentivem a colaboração, 

comunicação, criatividade e o pensamento crítico.  

g) dispor de esquemas alternativos para atendimento de discentes com 

necessidades especiais; 

h) indicar bibliografia e materiais complementares, de maneira a incentivar o 

aprofundamento e a complementação da aprendizagem, por meio de atividades 

complementares ao currículo. 

A logística de distribuição de material didático é realizada em cinco  etapas, 

sendo: 1) encaminhamento do planejamento de conteúdo pela Coordenação de Curso 
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ao NEaD; 2) verificação dos materiais pela equipe do NEaD; 3)  preparação dos 

materiais no Ambiente Virtual de Aprendizagem; 4) Verificação da organização dos 

materiais pelo docente; 5) acesso aberto aos estudantes. Esse fluxo é representado 

na Figura 4 abaixo:   

 

Figura 4 – Processo de controle e distribuição do material didático. 

 

 Fonte: Elaborado pelo NEaD. 

 

Como ações do plano de contingência para garantir o acesso aos materiais do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale, 

mantém um serviço de gerador de energia, bem como contrato de serviço de 

redundância para acesso à internet. 

Em complemento aos materiais das disciplinas, os estudantes recebem 

tutoriais e manuais para uso dos recursos tecnológicos, agenda de atividades, acesso 

à biblioteca virtual, regulamentos e manuais do curso, bem como outros recursos de 

apoio, disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

4.6 Equipe multidisciplinar 

Conforme o Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, o 

Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é uma unidade de suporte aos gestores na 

oferta de programas, cursos de educação superior e disciplinas na modalidade de 

educação a distância. As atividades referentes à concepção dos modelos de EaD, 
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acompanhamento da produção dos materiais, orientações metodológicas e 

disseminação de uso de tecnologias integradas à educação, são conduzidas por uma 

equipe multidisciplinar nomeada por portaria pela Reitoria da Univale (Portaria Univale 

099/2018 e recomposta pela Portaria Univale 072/2020). O trabalho realizado pela 

equipe multidisciplinar é orientado pelo regulamento do NeaD/Univale, aprovado pela 

Resolução CONSUNI nº 049/2018 e visa ao aprimoramento da qualidade da oferta 

das atividades relacionadas à modalidade a distância e à utilização de recursos 

tecnológicos integrados aos processos de ensino e aprendizagem, em consonância 

com os Projetos Pedagógicos dos Cursos. A equipe multidisciplinar se reúne 

periodicamente para desenvolvimento das ações, conforme Plano de Trabalho 

elaborado semestralmente. 

4.7 Procedimentos metodológicos 

Compete à Universidade Vale do Rio Doce – Univale a busca da excelência na 

formação de profissionais comprometidos com a vida e com a transformação social. 

Essa meta reflete o exposto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e orienta a 

organização curricular deste PPC, assim como os procedimentos metodológicos 

implicados nos atos de ensinar e aprender. Ao buscar a excelência, a instituição se 

empenha na formação de profissionais aptos a reunir conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais para resolver problemas. 

Isto significa que se faz necessário reunir o saber com o fazer e o ser, numa 

tomada de decisão para o desenvolvimento de uma postura intelectual e ética. A 

solução de qualquer problema precisa ser um ato intencional apoiado em sólidos 

conhecimentos científicos, ou seja, o profissional precisa saber o porquê de fazer 

desta maneira e não de outra. Há que ter a compreensão, cada vez maior, do processo 

no qual está envolvido e atuar com crescente grau de autonomia intelectual. 

Nesse sentido, a orientação metodológica nas diferentes atividades que 

integram o percurso formativo do estudante se norteia por uma compreensão de que 

o espaço de aprendizagem é um espaço social no qual as relações pedagógicas se 

inscrevem, assim como a relação com os objetos de aprendizagem. A compreensão 

assumida é a de que as práticas educativas não são “extraterritorializadas”, pelo 

contrário pertencem a territórios singulares, se inscrevem em outros territórios com 
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configurações diversas. Portanto, o ato de ensinar e aprender ultrapassa o registro 

didático ou técnico (CANÁRIO, 2005). 

Outra compreensão, complementar a essa, é a de que o ato de ensinar e 

aprender é um ato dialógico, na concepção freireana, que implica a “leitura de mundo” 

e a horizontalidade entre docentes e discentes na busca pelo conhecimento. A práxis 

é o locus de reflexão e ação – sobre a pessoa, seu estar no mundo, nele agir e agir 

sobre ele – e aprender é a tomada de consciência, o que implica em mudança de 

atitude frente ao saber, à pessoa, e à realidade que nos envolve (FREIRE, 1986; 1993; 

2005). 

Aliada às compreensões anteriores, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale 

assume a compreensão de que os estudantes, jovens e adultos universitários são 

sujeitos históricos e culturais, sendo a cultura parte intrínseca da aprendizagem e do 

desenvolvimento (VYGOTSKY, 1991). A especificidade cultural demarca o espaço 

educativo como um espaço de relações, no qual a aprendizagem é um processo 

mediado, por meio de instrumentos e signos (OLIVEIRA, 1997). É nesse espaço da 

mediação que tem lugar a ação docente e as atividades interativas entre 

discente/discente e entre discentes/docente. 

Quanto ao papel de mediador a ser desempenhado pelo docente nas 

dinâmicas inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, isto significa dizer que o 

professor-tutor não atuará como agente exclusivo na formação dos aprendizes, uma 

vez que as interações que serão estabelecidas entre os discentes também 

representarão um papel fundamental na promoção dos avanços no desenvolvimento 

de cada um. Todavia, isto não significa que o papel docente seja menos importante, 

uma vez que no cotidiano do processo formativo cabe ao professor-tutor direcionar o 

processo educativo possibilitando que os discentes transformem informação em 

conhecimento. Nesse sentido, 

 

A intervenção docente ‘nas zonas de desenvolvimento proximal’ dos 
estudantes é de responsabilidade (ainda que não exclusiva) do professor 
visto como um parceiro privilegiado, justamente porque tem maior 
experiência, informações e a incumbência, entre outras funções, de tornar 
acessível ao estudante o patrimônio cultural já formulado pelos homens e, 
portanto, desafiar através do ensino os processos de aprendizado e 
desenvolvimento (REGO, 2001, p. 117, aspas da autora). 

 

Considerando o exposto nos parágrafos anteriores, os procedimentos 

metodológicos assumidos pelos docentes do Curso de Bacharelado em Sistemas de 



56 

Informação se norteiam pela interação entre reflexão teórica, território de entorno, 

vivência profissional, busca da interdisciplinaridade, que visam propiciar ao estudante 

o desenvolvimento das habilidades de compreensão, análise, comparação, avaliação 

e síntese das informações, gerando autonomia para propor soluções baseadas em 

análises críticas. 

O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação procura manter-se 

alinhado à proposta curricular da instituição, preconizando o aprendizado pela 

apropriação do conhecimento com base em uma realidade concreta para o estudante 

que será mediada pelo professor-tutor. Nesse sentido, entende-se que somente há 

aprendizado quando o conhecimento estiver relacionado com situações vivenciadas 

pelos estudantes e com conceitos já estudados por ele. 

Dessa forma, tanto as atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem quanto 

os encontros presenciais realizados, buscam proporcionar ao estudante o maior 

contato possível com a realidade de sua futura profissão, quer seja pela atualidade 

dos conteúdos abordados ou pela postura adotada em momentos presenciais, em 

ambos os casos se trabalha com a realidade do mercado. 

Todas as atividades desenvolvidas nos ambientes de aprendizagem 

proporcionam ao estudante a oportunidade para a exploração de diversas formas de 

construir o conhecimento, proporcionando a acessibilidade metodológica, por meio de 

diferentes métodos e técnicas, mediados também pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação. Dessa forma, ao abrir espaço para a exploração de outros ambientes 

de aprendizagem, como os Projetos Integradores; as Atividades Complementares; a 

iniciação à pesquisa; participação em atividades de extensão; eventos internos e 

externos; visitas técnicas; seminários; dentre outros, o curso cumpre o seu papel 

formativo, oferecendo aos discentes a oportunidade de participarem da construção do 

seu perfil profissional. 

Organizado em uma matriz bem estruturada e orientada a uma formação 

profissional alinhada ao mercado, o curso prevê disciplinas e componentes 

curriculares cujos conteúdos são vivenciado com práticas de: 

 interatividade do estudante com o ambiente de estudo virtual e ou presencial;  

 interatividade estudante-estudante e professor/tutor-estudante no AVA e nos 

encontros presenciais;  

 definição dos objetivos das atividades a serem desenvolvidas;  

 definição das ferramentas tecnológicas adotadas;  
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 uso de material didático atualizado;  

 organização, desenvolvimento e acompanhamento das etapas das atividades; 

 integração com o mercado por meio de palestras e seminários; 

 realização de Hackathons; 

 realização de eventos em parceria com o Núcleo Universitário de 

Empreendedorismo - NUVEM; 

 articulação com a comunidade para desenvolvimento de projetos integradores; 

 realização de visitas técnicas;  

 estudos de caso e debates;  

 utilização de softwares e simulações; 

 rodas de conversa e projetos envolvendo cursos de diferentes áreas; 

 integração com os outros cursos da Univale para a realização de eventos e projetos 

interdisciplinares; 

 parcerias com empresas de tecnologia; 

 parceria com o Sebrae para realização de eventos e oficinas;  

O modelo pedagógico do curso foi concebido com vistas a favorecer o processo 

de construção do conhecimento e o desenvolvimento das competências e habilidades 

dos estudantes da modalidade a distância. O modelo de organização do curso 

fundamenta-se no Ensino Híbrido (Blended Learning) baseado nos autores Horn, 

Staker e Christensen (2015) que se apresenta como um processo para inovar a 

educação ao integrar o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

como base para um sistema de aprendizagem centrado no estudante. 

Na descrição de um conceito do que seja ensino híbrido, os autores Bacich, 

Tanzi Neto e Trevisani (2015) apresentam que este configura-se como uma 

combinação metodológica que impacta na ação do professor em situações de ensino 

e na ação dos estudantes em situações de aprendizagem. Destacam a diversidade 

de formas de aprendizagem, em diferentes contextos, o que torna a aprendizagem um 

processo contínuo. Assim, com apoio da tecnologia, torna-se possível desenvolver 

uma flexibilidade de ensino aos estudantes, numa garantia de que cada um faça um 

caminho formativo diferenciado, contribuindo para uma aprendizagem mais 

significativa proporcionada pela acessibilidade metodológica. 

Na Universidade Vale do Rio Doce – Univale, o modelo híbrido favorece a 

integração entre os estudos realizados pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem e os 

encontros presenciais realizados semanalmente, proporcionando as trocas de 
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experiências e comunicação em ambos espaços. O modelo pedagógico de oferta do 

curso na modalidade a distância possui uma distribuição em módulo, composto por 

um conjunto de disciplinas e um Projeto Integrador que se realizam em nove semanas. 

A figura 5 ilustra o modelo pedagógico adotado para o Curso Bacharelado em 

Sistemas de Informação  da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

 

Figura 5 – Modelo pedagógico adotado para o Curso. 

 

Fonte: Elaborado pelo NEaD. 

 

Durante a oferta de cada módulo, o processo de ensino e aprendizagem ocorre 

com atividades de estudo no Ambiente Virtual de Aprendizagem e encontros 

presenciais semanais. São desenvolvidas, durante nove semanas e de forma paralela, 

duas a três disciplinas e um Projeto Integrador. A figura 6 representa essa 

organização. 

 

Figura 6 – Organização das disciplinas. 

 

Fonte: Elaborado pelo NEaD. 



59 

 

A seguir, descrevem-se as atividades que compõem a formação do estudante 

nesse modelo: 

 Encontros presenciais: são realizados uma vez por semana, com duração de 100 

(cem) minutos por disciplina. As atividades são desenvolvidas pelos professores-

tutores da disciplina, com preparação prévia e metodologias que visam proporcionar 

momentos de interação entre os estudantes e processos de aprendizagem por meio 

da revisão, aprofundamento, ampliação ou avaliação dos conteúdos estudados no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

 Estudos no AVA: são organizados em unidades de aprendizagem, reunindo 

recursos de textos, infográficos, vídeos, livros digitais, exercícios, atividades de 

resolução de problemas e materiais complementares.  

 Fóruns no AVA: são espaços de comunicação assíncrona, organizados a cada 

unidade, para favorecer as trocas de aprendizagens e experiências entre os 

estudantes. 

Portanto, como exposto ao longo desta seção, apresentamos várias 

possibilidades de estratégias metodológicas que são utilizadas no Curso Bacharelado 

em Sistemas de Informação, constituindo assim opções de acessibilidade 

metodológica e contribuindo, dessa forma, para eliminar barreiras nos métodos e 

técnicas de ensino e aprendizagem.  

4.8 Atividades de ambientação on-line 

Com o objetivo de auxiliar os estudantes da modalidade de EaD no uso dos 

recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem, a equipe multidisciplinar do NEaD 

oferece apoio com atividades de ambientação online realizadas em laboratórios de 

informática e em atendimentos individuais. Além disso, com o objetivo de proporcionar 

conhecimento sobre as especificidades da modalidade de EaD e desenvolver 

familiaridade com o ambiente virtual, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

oferece gratuitamente o curso de extensão Estudos em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem aos seus estudantes. O curso tem carga horária de vinte horas e é 

ofertado em EaD.  

As atividades de ambientação on-line são desenvolvidas de maneira 

transversal à matriz curricular do curso. Sendo a realização de tais atividades, práticas 



60 

essenciais e recomendadas aos estudantes da modalidade EAD para melhor 

aproveitamento na realização do curso, otimizando assim seus resultados.  

A finalidade é a de orientar o estudante sobre o uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, sobre as ferramentas de informação e comunicação e sobre a 

dinâmica de funcionamento dos processos de ensino e de aprendizagem. Como 

recursos de apoio ao estudante são produzidos tutoriais e manuais, que ficam 

compartilhados no Ambiente Virtual de Aprendizagem para acesso. 
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5 PERCURSOS CURRICULARES 

A Política de Ensino para graduação da Univale, conforme PDI, traduz sua 

preocupação em ações acadêmico-administrativas visando à qualidade acadêmica 

dos cursos presenciais e a distância que disponibiliza para a comunidade em nível da 

graduação, pós-graduação e extensão. Toma como base os princípios filosóficos e 

teórico-metodológicos, das diversas áreas de conhecimento, demarca compromisso 

com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo em que 

se compromete com a produção científica, com o desenvolvimento tecnológico e com 

o compromisso profissional e social em todas as etapas de formação dos estudantes. 

Busca-se por meio dessas políticas, o atendimento adequado a um novo perfil 

de estudantes que faz parte da comunidade acadêmica inseridos numa dinamicidade 

tecnológica e virtual e que requer processos de ensino-aprendizagem significativos. A 

formação humana aliada à profissional deve se articular com base nos princípios que 

fundamentam as práticas acadêmicas institucionais, quais sejam: solidariedade, 

autonomia, justiça, igualdade, diversidade, pluralidade, respeito às diferenças, ao 

ambiente e à valorização da criticidade. 

Atenta às estratégias metodológicas que visam à aprendizagem significativa na 

construção do conhecimento, o ensino deve perpassar pelo incentivo à iniciação 

científica, pela vivência da curricularização da extensão, pelo estímulo ao estudo e 

pela participação em programas de monitoria e nivelamento e em intervenções nas 

questões regionais. Ou seja, o fazer pedagógico deve orientar ações a partir de 

critérios ligados ao trinômio ensino-pesquisa-extensão. Desse modo, essa tríade 

integradora do ensino, abordará a interdisciplinaridade, a flexibilidade orgânico-

operativa que toma como referência a avaliação contínua, processual das práticas 

educativas adotadas em todos os processos. 

As diretrizes definidas na política de ensino buscam desenvolver uma formação 

voltada para a construção de habilidades intelectuais, valores e atitudes que garantam 

aos sujeitos a possibilidade criativa e inovadora de gerar instrumentos e saberes 

permitindo-lhes resolver seus problemas pessoais e os da comunidade em que vivem. 

Consideram a emergência de um novo tipo de estudante, com diferentes interesses, 

capacidades e necessidades.  Espera-se que os processos de formação sejam mais 

compatíveis com a realidade e com os sujeitos do mundo contemporâneo. 
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A adoção de uma dinâmica curricular integradora, considerando a 

interdisciplinaridade, ocorre tanto entre as disciplinas quanto com os demais 

componentes curriculares e as outras atividades que configuraram a formação do 

profissional em Sistemas de Informação da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

O percurso de formação contempla atividades de estudo no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), atividades presenciais integrativas, desenvolvimento de 

atividades consideradas complementares ao ensino, tais como: atividades 

complementares, estágios, monitorias, atividades de iniciação científica e atividades 

de extensão. 

A realização dessas atividades, com o apoio dos professores-tutores, 

contribuirá para que o estudante reconstrua seus saberes e as integre ao seu 

processo formativo.  

A flexibilização dos componentes curriculares estará também presente nas 

atividades complementares, nos cursos de extensão e projetos de responsabilidade 

social. 

 Desenvolvimento de Atividades Complementares (AC) são ações 

extracurriculares realizadas pelos estudantes, que visam estimular a realização de 

atividades científicas, culturais e desportivas que ampliem suas vivências sociais e 

epistemológicas e corroborem para ampliação das relações profissionais, das ações 

de extensão, pesquisa e de ensino, que associem teoria e prática com vistas à 

consolidação do perfil do formando desejado pela Universidade. 

 Atividades de iniciação científica: têm a finalidade de estimular os estudantes à 

realização de pesquisas, construção de novos conhecimentos e socialização desses 

para a comunidade. 

 Cursos de extensão: têm a finalidade de proporcionar o enriquecimento cultural 

da comunidade, interna e externa, com o aproveitamento prático dos conteúdos 

teóricos assimilados.  

 Serviços e ações de responsabilidade social e ambiental: oferecem ao 

estudante a oportunidade de aquisição de competências e o desenvolvimento de 

habilidades específicas da futura profissão, ao mesmo tempo que contribui com a 

comunidade. 

 Estudos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): compreendem o estudo 

dos conteúdos planejados pelo docente responsável pela disciplina e/ou componente 

curricular, disponibilizados ao estudante por meio do AVA. Tais conteúdos integram 
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conhecimentos que articulam teoria e prática e contribuem para a formação 

profissional, tal como previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos 

Superiores de Tecnologia e no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia. 

 Atividades presenciais integrativas: são os encontros presenciais organizados 

pelos docentes responsáveis pelas disciplinas e têm como objetivo promover ações 

que auxiliem o processo de aprendizagem do estudante, integradas aos conteúdos 

estudados no AVA. 

Dessa forma, a aprendizagem em todas as modalidades é, antes de tudo, um 

processo de aquisição da capacidade de pesquisar e de interagir na sociedade, que 

se traduz com a competência para aprender a aprender. 

Com base em uma visão da graduação que enfatiza o desenvolvimento da 

autonomia, por meio de um currículo amplo e flexível que proporciona uma formação 

científica sólida e um desenvolvimento humanístico, os egressos da graduação 

deverão: 

 atuar com competência e criatividade com base em parâmetros éticos; 

 ter a capacidade de ler e compreender o mundo, desenvolvendo a análise crítica;  

 promover a aprendizagem em uma abordagem colaborativa, sendo capaz de 

interagir com a diversidade sócio-político-cultural; 

 reconhecer a importância da ciência e da tecnologia, aplicando-as na sua atuação 

profissional; 

 ter motivação para a educação continuada. 

A política de ensino da Universidade Vale do Rio Doce – Univale é fruto da 

participação democrática dos diferentes atores do processo educacional. Observa-se 

a manutenção da IES como centro de difusão do conhecimento e de melhoria das 

perspectivas comunitárias. 

Em consonância com essa política de ensino e exercendo a prerrogativa da 

flexibilidade curricular e nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

de Bacharelado em Sistemas de Informação, o currículo proposto é fruto da reflexão 

de docentes do NDE e do Colegiado que redefiniram a estrutura curricular 

compreendendo que ela se traduz na organização e disposição dos elementos 

básicos e essenciais que integram o PPC, assim consideradas, em função das inter-

relações e a interdependência que estabelecem entre si:  
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 as dimensões cognitiva, afetiva, ética e psicomotora nas áreas de formação geral, 

formação profissional e cidadania, segundo as DCNs;  

 as disciplinas a partir das quais serão propostas e realizadas as atividades de 

aprendizagem;   

 o estágio curricular supervisionado;  

 o trabalho de conclusão do curso;  

 os projetos integradores de curso; 

 as atividades complementares. 

Além das disciplinas e componentes curriculares que compõem a matriz de 

formação do profissional, os Projetos Integradores, desde o primeiro período, 

possibilitam ao estudante uma evolução gradual com a aproximação do conhecimento 

teórico e as vivências práticas, tornando-os mais próximos da realidade do mercado, 

o que garante a autonomia na aquisição de habilidades e competências requeridas 

para sua formação. 

Desta forma, a interdisciplinaridade efetivada por meio da integração das 

disciplinas e demais componentes curriculares forma uma rede conceitual e possibilita 

o desenvolvimento de diversificadas experiências e atividades de aprendizagem, de 

modo que as relações de complementaridade e interdependência sejam percebidas 

pelos estudantes e favoreçam a aprendizagem.  

Assim, de modo articulado, a estrutura curricular visa oferecer oportunidades 

de engajamento dos acadêmicos na busca de soluções para problemas 

correspondentes a sua área de formação.  

As atividades complementares; a participação em projetos de extensão e de 

pesquisa; estudos no AVA; atividades presenciais integrativas; Projeto Integrador; a 

realização de estágios; o aproveitamento de conhecimentos advindos da experiência 

profissional, como meio de tornar o processo de formação flexível, compõem a faceta 

interdisciplinar do curso, bem como a participação dos estudantes nos projetos de 

responsabilidade social.  

A compatibilidade da carga horária, atendendo ao disposto nas Resoluções 

CNE/CES 02/2007; 03/2007 e 04/2009 é garantida em função da distribuição de horas 

nas atividades do curso, cujo critério de atribuição seja para disciplinas e componentes 

curriculares, levando ou não em consideração o seu potencial para impulsionar a 

concretização das competências profissionais a serem estruturadas pelos estudantes, 

no decorrer de cada semestre, bem como dos objetivos do curso.  
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A relação teoria e prática foi tema de significativas reflexões e debates, no 

processo de reestruturação deste projeto para não incorrer na segmentação em dois 

polos: o teórico e o prático, como se a formação se constituísse de momentos de 

prescrição, análise e de momentos de execução, quando na verdade esses dois 

processos acontecem simultaneamente. 

A perspectiva é de superar essa concepção segmentar, compreendendo a 

prática como uma dimensão do conhecimento que está presente no processo de 

formação, mesmo nos momentos nos quais se trabalha com a reflexão sobre a 

atividade profissional, quanto nos momentos em que se exercita essa atividade no 

ensino em sala de aula, que compreende aulas teóricas, práticas, vivências do campo 

e nas atividades de aprendizagem desenvolvidas nos diferentes espaços de 

formação. 

O Art. 6º da Resolução CNE/CES 05/2016 do Curso de Graduação de 

Bacharelado em Sistemas de Informação, em seu parágrafo 2º orienta que os 

conteúdos e percursos formativos devem ser integrados, planejados de modo a dar 

um sentido de unidade ao projeto, à matriz. Nesse sentido, entendeu-se que os 

componentes curriculares do curso devem ser organizados de forma que teoria e 

prática aconteçam de forma articuladas, indissociáveis, presentes nas metodologias 

de ensino e aprendizagem. 

Como descrito nos procedimentos metodológicos das políticas e práticas da 

EaD (item 4.7), as estratégias de ensino são diversificadas e em sua maioria 

promovem ações práticas fundamentadas que contribuem na construção do 

conhecimento teórico-prático. São atividades e projetos que aprofundam os estudos 

e integram os estudantes ao mercado e à comunidade com observações, estudos de 

casos e intervenções. 

Dentre os percursos curriculares, como citado, são realizados os projetos 

integradores que se constituem como atividades práticas fundamentadas, 

interdisciplinares, que articulando ensino-pesquisa-extensão, contribuem para o 

desenvolvimento das habilidades e competências técnicas, profissionais, 

procedimentais, atitudinais e éticas. Atividades práticas são desenvolvidas nas 

diversas disciplinas, articuladas ao campo teórico-metodológico. E também durante o 

desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso que podem ser experiências 

práticas diversificadas de atividades. 
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Assim, as práticas no curso de Sistemas de Informação da Univale perpassam 

toda a matriz curricular, e encontram-se inseridas nas disciplinas, como estratégias 

da própria dinâmica metodológica, e nos demais componentes curriculares como 

inserção no campo da atuação profissional e nas práticas extensionistas 

desenvolvidas com e na comunidade. 

A estrutura curricular contempla situações de ensino-aprendizagem, 

propiciando aos estudantes o estabelecimento de relações entre teoria e prática e 

promovendo uma formação mais adequada às demandas do mundo do trabalho. 

Considere-se ainda os processos avaliativos a que os estudantes são submetidos, a 

exemplo do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), entre outros, e 

a capacidade de estabelecer relações entre os conhecimentos e a prática profissional.  

Para a análise e organização dos conteúdos curriculares estabeleceu-se 

coerência na distribuição das disciplinas e demais atividades ao longo do curso com 

o perfil profissional proposto e com os objetivos.  

Em síntese, o currículo proposto preocupa-se em: 

 apresentar uma concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia 

de ensino que articule o ensino, a iniciação científica e a extensão;  

 estimular o desenvolvimento de integração entre conteúdos, da interrelação teoria/ 

prática por meio de processos interdisciplinares;  

 estimular o desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os 

estudantes para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional; 

 considerar a graduação como etapa de construção das bases para o 

desenvolvimento do processo de educação continuada, incentivando a iniciação 

científica, os trabalhos integradores e a participação de estudantes e  egressos em 

eventos acadêmicos e pós-graduação; 

 estimular o desenvolvimento da habilidade de leitura de textos técnicos na língua 

inglesa. 

O trabalho conjunto do grupo de professores, no NDE e colegiado do curso 

constitui-se em uma estratégia que garante a efetividade do PPC. Coloca-se a 

importância do planejamento conjunto da equipe de professores-tutores, de modo a 

que todos compreendam a visão sistêmica e global do projeto pedagógico do curso. 
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6 MATRIZ CURRICULAR 

A concepção de currículo adotada pelo curso, caracterizada por bases 

processuais da formação acadêmica e profissional, deve responder à formação 

cidadã, ética e humanista e expressam a tradução das ações e dos movimentos 

necessários ao ensino e à aprendizagem. Com o objetivo de preparar os egressos do 

Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação para atuarem produtivamente no 

mercado de trabalho e na sociedade, foi organizada uma estrutura curricular com a 

preocupação de estabelecer inter-relação entre as disciplinas que são oferecidas com 

a prática profissional e o mercado do trabalho. Assim, neste item são definidas 

metodologias e técnicas que facilitem o processo de aprendizagem visando à 

formação adequada do egresso pretendido. 

A estrutura curricular do PPC caracteriza-se pela flexibilidade, 

interdisciplinaridade, acessibilidade metodológica, articulação da teoria com a prática, 

além de agregar temas pertinentes à educação ambiental, direitos humanos e 

relações étnico-raciais e inclusão social. Na proposta, os estudantes são inseridos no 

contexto prático desde o primeiro período do curso, que proporciona ao estudante a 

possibilidade de compreender a atuação profissional em suas dimensões técnicas, 

científicas, econômicas, sociais, ambientais e éticas; ainda por meio do projeto 

integrador que aborda temas baseados em demandas atuais da sociedade, e por meio 

de atividades complementares nas quais os estudantes têm autonomia para buscarem 

diferentes fontes e métodos formativos.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação de 

Computação o currículo do curso deve incluir conteúdos básicos e tecnológicos 

referentes à área da Computação selecionados em grau de abrangência e de 

profundidade de forma consistente com o perfil, as competências e as habilidades 

especificadas para os egressos. Entendendo a necessidade da formação 

complementar dos discentes, a matriz curricular do está dividida em três eixos de 

formação, a saber: eixo de formação básica, eixo de formação tecnológica e eixo de 

formação complementar.  

Neste sentido, o PPC do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação 

busca a articulação entre as atividades práticas e teóricas, aliadas à pesquisa e 

extensão, possibilitando ao estudante a aplicação dos conteúdos de forma dinâmica, 

em contato com a sociedade, fortalecendo sua formação técnica e pessoal. O curso 
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estimula a realização de atividades empreendedoras, que contemplem projetos 

integradores, competições acadêmicas, trabalhos em equipe, visitas técnicas 

supervisionadas por professores, entre outras atividades complementares na 

formação do profissional. 

A matriz curricular do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação 

contempla carga horária de 200 (duzentas) horas para estágio curricular 

supervisionado, compreendendo esta etapa como parte prática real integrante do 

processo de formação profissional, articulando o curso por meio dos discentes e 

docentes ao mundo do trabalho e com o saber da experiência e que integra a estrutura 

curricular dos cursos assim como da prática profissional. Além disso, são destinadas 

150 (cento e cinquenta) horas para atividades complementares que podem ser 

realizadas dentro e fora do ambiente escolar, sendo estimulada a participação em 

atividades que articulem habilidades e competências que contribuam efetivamente 

para a consolidação do perfil profissional almejado.  

6.1 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO CURRÍCULO  

 

Figura 7 - Representação gráfica do currículo. 
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Na perspectiva da representação gráfica acima, as práticas de ensino, de 

extensão e de pesquisa formam uma rede e estão fundamentalmente implicadas com 

a sociedade, com a economia e com a cultura. Acrescente-se que, as abordagens de 

situações problemas reais, como temas a serem desenvolvidos nas atividades de 

ensino-aprendizagem, possibilitam que essas situações sejam tratadas no campo da 

extensão, posto que nascem da leitura da realidade. 

A cada semestre, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE e 

Colegiado do Curso as atividades a serem desenvolvidas (aulas teóricas, aulas 

práticas, estudos no AVA, atividades presenciais integrativas, estágios 

extracurriculares, atividades complementares e Projeto Integrador) e analisada a 

adequação das ementas e planos de ensino. Caberá ao NDE realizar a constante 

avaliação do PPC. 

 

Atividade de Metodologias Ativas – AMA  

As metodologias ativas em cursos de graduação pressupõem uma revisão das 

práticas docentes e da própria concepção de aprendizagem. As estratégias de 

aprendizagem ativa ancoram-se na Pedagogia da Problematização que deriva das 

teorias construtivista e sociointeracionista da aprendizagem. Assim, as chamadas 

metodologias ativas partem de situações-problema, de questionamentos e desafios 

que estimulam a construção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e 

competências a partir da atuação e protagonismo dos estudantes no próprio processo 

de formação profissional.  

As metodologias ativas são adotadas como estratégias de ensino que têm 

como foco principal a ação do estudante, que desafiado, busca pelo conhecimento 

que lhe será significativo e contextualizado, elevando a sua aprendizagem.  

 

Atividade Prática de Pesquisa Acadêmica – APPA  

A investigação científica aguça a curiosidade dos estudantes e os motiva para 

o processo de ensino e aprendizagem, como participantes ativos na construção do 

conhecimento. O ensino com pesquisa possibilita a cooperação e autonomia no 

processo de produção de conhecimentos científicos e acadêmicos, desmitificando 

esses saberes como verdades neutras e inquestionáveis para compreendê-los como 

processo, movimento e construção.  
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A pesquisa como metodologia de ensino na graduação ganha os contornos da 

Iniciação Científica, no sentido de iniciar o estudante nos processos da ciência, da 

descoberta, das técnicas e instrumentos científicos no desenvolvimento de projetos 

de estudos com o suporte da orientação docente. O ensino por meio desse recurso 

contribui para o melhor desempenho acadêmico dos estudantes, para maior 

aproximação com o campo profissional e para a maturidade estudantil em relação aos 

saberes e desafios de seu campo de formação. 

 

Atividade Prática Extensionista – APEX  

Com o foco no processo de ensino e aprendizagem significativo, desenvolvido 

a partir da problematização, seja em desafio de estudos, problemas de pesquisa ou 

problemática social, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale prevê também 

Atividades Práticas Supervisionadas desenvolvidas com caráter extensionista. Para 

garantir a efetividade dessa modalidade, é imprescindível a dialogicidade entre a 

universidade e a comunidade, em práticas acadêmicas em que os conteúdos sejam 

desenvolvidos na troca de saberes que se estabelece nessa relação.  

 O processo de ensino e aprendizagem assim se vincula à realidade, ao campo 

laboral voltado para a responsabilidade e a justiça social que deve ser a busca de 

todas as profissões, de todos os cidadãos. Práticas extensionistas possibilitam uma 

significativa associação entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática, em uma 

perspectiva interdisciplinar do perfil profissional que a vida em sociedade demanda.  

Atividades de extensão favorecem uma aprendizagem mais crítica, reflexiva e 

inserida na realidade. Uma formação dinâmica, com flexibilidade curricular e que 

envolve ações culturais, científicas, sociais e políticas, promovida nas atividades 

extensionistas, possibilita a formação integral do acadêmico como protagonista na 

promoção de transformações na sociedade e na universidade.  

Para além do ensino, pretende-se formar estudantes que desenvolvam seu 

próprio modo de apreender o mundo que os rodeia. Isso demanda sensibilidade, 

ousadia, disponibilidade e investimentos, um ato de educar que envolve pessoas, daí 

deriva a responsabilidade de todos envolvidos no processo, com capacidade de 

responder, de modo crítico e criativo, às exigências da sociedade contemporânea, 

marcada por um acelerado ritmo de mudanças, materializado a partir de atividades 

desenvolvidas ao longo do Curso. 
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6.2 Relações Étnico-Raciais 

A Educação das Relações Étnico-Raciais, baseada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, Resolução CNE/CP Nº 01/2004, objetiva a formação de cidadãos, 

empenhados em promover condições de igualdade no exercício de direitos sociais, 

políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes 

pertencimentos étnico-raciais e sociais.  

No âmbito institucional, o Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro) 

tem registro oficial no calendário acadêmico, e a temática da História da Cultura Afro-

Brasileira e Indígena está inclusa em eventos culturais promovidos pela instituição.  

A valorização da “Cultura Afro-Brasileira”, gêneros, identidades e etnias no 

Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação é contemplada de forma 

transversal por meio das atividades desenvolvidas no âmbito das disciplinas, em 

específico na disciplina Tecnologia e Sociedade e também em atividades 

complementares promovidas ao longo do Curso, e também e também em atividades 

complementares promovidas ao longo do Curso. Além disso, os alunos do Curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação são incentivados a se inscreverem em 

editais de projetos de pesquisa e extensão, eventos institucionais e atividades 

externas que possibilitam promover discussões relativas às relações étnico-raciais. 

Desta forma, fomenta-se um debate que envolve questões importantes para 

uma boa formação acadêmica: etnia, igualdade, cultura e democracia, com respeito a 

diversidade e a pluralidade de ideias, de culturas e as peculiaridades regionais e 

institucionais, ao estimular a flexibilização das ações educativas e coadunar com as 

novas perspectivas acerca do negro e sua participação na formação da sociedade 

brasileira. 

6.3 Educação Ambiental 

A perspectiva de Educação Ambiental (EA) para a sustentabilidade tem como 

propósito tornar a sociedade moderna capaz de reconstruir sua história na busca de 

condições de sobrevivência que contemple a qualidade de vida, do planeta e da 

pessoa humana.  

Nesse contexto, considerando-se o meio ambiente mais abrangente como a 

casa, rua, corpo, relações interpessoais e a própria natureza, a Universidade Vale do 
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Rio Doce – Univale em consonância com a Lei 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002 

considera a Educação Ambiental como parte constitutiva da formação do sujeito. 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), é Missão da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale: “Promover a formação profissional e 

científica, a construção e difusão de conhecimentos e colaborar para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua região de inserção, pautada na 

melhoria das condições de vida e na diversidade do ambiente e da cultura”. 

 Dessa forma, pautando-se na sensibilização da comunidade acadêmica, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale promove uma educação comprometida com 

a causa ambiental por meio de projetos, ações e campanhas educativas sistemáticas.  

Na Univale a Educação Ambiental é transversalizada em ações diversas de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão, por meio de projetos, assessorias, participação 

em conselhos, atividades interdisciplinares como Atividades Práticas 

Supervisionadas, palestras, oficinas, seminários, cursos, produção de material 

didático, roda de saberes, visitas técnicas, em uma abordagem integradora.  

Neste sentido, o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale por meio da interlocução com as Atividades 

Complementares e das discussões na disciplina Tecnologia e Sociedade, contribui 

para a formação do sujeito em consonância com princípios da EA. 

Além disso, os alunos são incentivados a se inscreverem em editais de projetos 

de pesquisa e extensão, eventos institucionais e atividades externas que possibilitam 

promover discussões relativas à educação ambiental. 

6.4 Educação em Direitos Humanos 

Em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, estabelecidas pela Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 e demais 

documentos nacionais e internacionais que defendem e reconhecem a liberdade e 

igualdade de direitos como inerentes a toda pessoa, a Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale busca por meio das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

promover o trabalho sobre a Educação em Direitos Humanos como “concepções e 

práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de 

promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de 

direitos e de responsabilidades individuais e coletivas” (BRASIL, 2012, p. 1). 



73 

No plano formativo, a Educação em Direitos Humanos baliza as práticas 

educativas na Universidade, atendendo ao PDI e demais documentos da Universidade 

que reconhecem como inerentes ao sentido e papel da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale o fundamento dos Direitos Humanos. 

De modo intencional, as disciplinas que compõem o conjunto formativo dos 

currículos dos cursos de graduação e pós-graduação – no campo da saúde, das 

humanidades, da ciência e tecnologia, da educação/formação docente, dos estudos 

territoriais se sustentam nos princípios dos direitos humanos e os têm como diretriz 

da ação docente e discente, como tema de reflexão e debate em sala de aula, na 

busca de promoção de atitudes éticas, da cultura de paz e da defesa dos direitos da 

pessoa.  

No curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, a prática dos projetos 

integradores e do Estágio Curricular Supervisionado é um campo fértil para a 

Educação em Direitos Humanos pela inserção efetiva e supervisionada dos 

estudantes em diferentes espaços de atuação profissional, nos quais esses direitos 

não são respeitados ou encontram-se em situações de inclusão precária quanto aos 

direitos sociais básicos como a saúde, alimentação, educação e moradia. Ressalta-

se ainda a possibilidade de nesses espaços, o exercício da liberdade de expressão, 

da liberdade de ir e vir serem restringidos ou outros direitos que afetam a dignidade 

humana não serem plenamente cumpridos. Nesses espaços ainda, a atuação ética 

da Universidade, por meio da ação discente e docente, pode contribuir para a 

construção de relações éticas e desencadear ações comprometidas com a pessoa.  

A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos direitos humanos 

tem sido, ao longo dos anos, objeto de atenção da pesquisa e das ações 

extensionistas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

6.5 Educação Empreendedora 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale assume o papel de instituição 

formadora de sujeitos com habilidades e competências para atuarem num contexto 

marcado por novas dinâmicas econômicas, sociais e ambientais. Neste cenário, 

somos cada vez mais confrontados por problemas complexos, que demandam 

pessoas aptas a atuar como parceiras na criação coletiva de novas possibilidades, 
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por meio da transformação do conhecimento em ações que contribuam para o 

desenvolvimento regional. 

A Educação Empreendedora é compreendida como um conjunto de ações 

baseadas na formação crítica, reflexiva, provocadora de habilidades como 

criatividade, coragem, determinação, esforço, comprometimento e autonomia. Ao 

aprimorar as habilidades e características do comportamento empreendedor, o 

estudante torna-se o ator responsável pelo seu desenvolvimento.  

Na Universidade Vale do Rio Doce – Univale a Educação Empreendedora é 

trabalhada de forma contínua e transversal, o que contribui para fomentar projetos que 

consolidem a cultura empreendedora no contexto acadêmico.  

No âmbito institucional, os cursos podem contar com o apoio do Núcleo 

Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) para o planejamento de ações que 

fomentem a cultura empreendedora entre estudantes e professores. No Curso 

Sistemas de Informação, a Educação Empreendedora é contemplada de forma 

transversal por meio das atividades desenvolvidas no âmbito das disciplinas e, de 

forma específica, nas disciplina Empreendedorismo e Inovação; Startup, Inovação e 

Negócios; nos  projetos desenvolvidos nos Projetos Integradores e nos Projetos 

Startup, e também em atividades complementares promovidas ao longo do Curso.  

As atividades das disciplina Empreendedorismo e Inovação; Startup, Inovação 

e Negócios; dos  Projetos Integradores e dos Projetos Startup, são realizadas em 

parceria com o Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM), tendo em vista 

se tratar de um programa que objetiva gerir a política de inovação tecnológica da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, fomentando o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares de inovação que atendam às demandas sociais, econômicas e 

tecnológicas da região. 

Além disso, os estudantes do Curso de Bacharelado em Sistemas de 

Informação são incentivados a se inscreverem em editais de atividades promovidas 

pelo Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM), eventos institucionais e 

atividades externas que possibilitam promover discussões relativas à cultura 

empreendedora. 

6.6 Distribuição da carga horária por período 

Tabela 4 – Distribuição da carga horária das disciplinas por período 
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Perío
-do 

Módulo Disciplina 

Carga horária em 
horas Eixo de 

Formação Teó-
rica 

Prá-
tica 

Total 

1º 

Módulo 
1 

Programação I 40 40 80 Básico 

Tecnologia e Sociedade 40 40 80 Básico 

Projeto Integrador de Curso 
I 

0 20 20 Complementar 

Módulo 
2 

Matemática Discreta e 
Lógica 

40 40 80 Básico 

Programação II 40 40 80 Básico 

Projeto Integrador de Curso 
II 

0 20 20 Complementar 

Atividade Complementar I 10 Complementar 

Total da carga horária semestral: 370 

2º 

Módulo 
3 

Estrutura de Dados 40 40 80 Básico 

Design e desenvolvimento 
de Banco de Dados 

40 40 80 Básico 

Projeto Integrador de Curso 
III 

0 20 20 Complementar 

Módulo 
4 

Programação Orientada a 
Objetos 

40 40 80 Tecnológico 

Matemática para 
computação 

40 40 80 Básico 

Projeto Integrador de Curso 
IV 

0 20 20 Complementar 

Atividade Complementar II 20 Complementar 

Total da carga horária semestral: 380 

3º 
Módulo 

5 

Administração e segurança 
de Banco de Dados 

40 40 80 Tecnológico 

Sistemas de Informação e 
resultados empresariais 

40 40 80 Básico 

Projeto Integrador de Curso 
V 

0 20 20 Complementar 
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Módulo 
6 

Sensores e circuitos digitais 40 40 80 Tecnológico 

Desenvolvimento Web 40 40 80 Tecnológico 

Projeto Integrador de Curso 
VI 

0 20 20 Complementar 

Atividade Complementar III 20 Complementar 

Total da carga horária semestral: 380 

4º 

Módulo 
7 

Engenharia de Software I 40 40 80 Básico 

Arquitetura e Organização 
de Computadores 

40 40 80 Básico 

Projeto Integrador de Curso 
VII 

0 30 30 Complementar 

Módulo 
8 

Empreendedorismo e 
Inovação 

40 40 80 Complementar 

Desenvolvimento Front End 40 40 80 Tecnológico 

Projeto Integrador de Curso 
VIII 

0 30 30 Complementar 

Atividade Complementar IV 20 Complementar 

Total da carga horária semestral: 400 

5º 

Módulo 
9 

Estatística e Probabilidade 40 40 80 Básico 

Engenharia de Software II 40 40 80 Tecnológico 

Projeto Integrador de Curso 
IX 

0 30 30 Complementar 

Módulo 
10 

Gestão de Projetos 40 40 80 Básico 

Gestão de Negócios 
Digitais 

40 40 80 Básico 

Projeto Integrador de Curso 
X 

0 30 30 Complementar 

Atividade Complementar V 20 Complementar 

Total da carga horária semestral: 400 

6º 
Módulo 

11 

Códigos de Alta 
Performance 

40 40 80 Tecnológico 

Sistemas Operacionais 40 40 80 Tecnológico 
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Projeto Integrador de Curso 
XI 

0 30 30 Complementar 

Módulo 
12 

Redes de Computadores 40 40 80 Tecnológico 

Desenvolvimento mobile e 
internet das coisas 

40 40 80 Tecnológico 

Projeto Integrador de Curso 
XII 

0 30 30 Complementar 

Atividade Complementar VI 20 Complementar 

Total da carga horária semestral: 400 

7º 

Módulo 
13 

Gestão da Qualidade de 
Software 

40 40 80 Tecnológico 

Gestão da Informação e do 
Conhecimento 

40 40 80 Básico 

Trabalho de Conclusão de 
Curso I 

0 25 25 Complementar 

Módulo 
14 

Desenvolvimento de 
Aplicações de Sistemas 
Distribuídos e Cloud 
Computing 

40 40 80 Tecnológico 

Trabalho de Conclusão de 
Curso II 

0 25 25 Complementar 

Atividade Complementar VII 20 Complementar 

Total da carga horária semestral: 310 

8º 

Módulo 
15 

Optativa 40 40 80 Complementar 

Governança de TI 40 40 80 Tecnológico 

Trabalho de Conclusão de 
Curso III 

0 50 50 Complementar 

Módulo 
16 

Startup, Inovação e 
Negócios 

40 40 80 Básico 

Trabalho de Conclusão de 
Curso IV 

0 50 50 Complementar 

Estágio Curricular 
Supervisionado 

0 200 200 Complementar 

Atividade Complementar VIII 20 Complementar 
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Total da carga horária semestral: 560 

 

RESUMO DE CARGA HORÁRIA 

Carga horária das disciplinas formativas estruturadas 2400 

Estágio Curricular Supervisionado 200 

Projetos Integradores de Curso 300 

Trabalho de Conclusão de Curso 150 

Atividades Complementares 150 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3200 

 

Optativas 
Business Intelligence e big data analytics 

Libras 

 

O colegiado do curso, no semestre anterior à oferta da disciplina optativa, 

indicará mediante manifestação discente qual disciplina será ofertada, observando a 

demanda mínima para oferta. No curso, a optativa está registrada no 8º período. 

 

Tabela 5 – Distribuição da carga horária das disciplinas por eixo de formação 

EIXO DE 
FORMAÇÃO 

DISCIPLINAS E COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

(CH) TOTAL 

CH 
TOTAL 

DO EIXO 

Formação 
Básica 

Programação I 80 

1200 

Tecnologia e Sociedade 80 

Lógica Matemática 80 

Programação II 80 

Estrutura de Dados 80 

Design e desenvolvimento de Banco de 
Dados 

80 

Matemática para computação 80 

Sistemas de Informação e resultados 
empresariais 

80 
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Engenharia de Software I  80 

Arquitetura e Organização de Computadores 80 

Empreendedorismo e Inovação 80 

Estatística e Probabilidade 80 

Gestão de Projetos 80 

Gestão de Negócios Digitais 80 

Gestão da Informação e do Conhecimento 80 

Formação 
Comple-
mentar 

Atividade Complementar I, II, III, I, II, III, IV, 
V,VI,VII e VIII 

150 

960 

Estágio Supervisionado 200 

Empreendedorismo e Inovação 80 

Optativa 80 

Projeto Integrador de Curso I, II, III, IV, 
V,VI,VII, VIII, IX, X, XI e XII 

300 

Trabalho de Conclusão de Curso I, II, II e IV 150 

Formação 
Tecnológica 

Administração e segurança de Banco de 
Dados 

80 

1040 

Sensores e circuitos digitais 80 

Desenvolvimento Web 80 

Desenvolvimento Front End 80 

Engenharia de Software II 80 

Códigos de Alta Performance 80 

Programação Orientada a Objetos 80 

Sistemas Operacionais 80 

Redes de Computadores 80 

Desenvolvimento mobile e internet das coisas 80 

Gestão da Qualidade de Software 80 

Desenvolvimento de aplicações de sistemas 
distribuídos e cloud computing 

80 

Governança de TI 80 
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6.7 Ementário e bibliografias das disciplinas 

1° PERÍODO 

1° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH 
Total 

CH Semanal 

Programação I 80 T P 
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 40 40 

Ementa 
Introdução a algoritmos e lógica de programação. Tipos, variáveis, operadores 
aritméticos, relacionais e lógicos. Expressões aritméticas e lógicas. Comandos 
de entrada e comandos de saída. Estruturas de controle de fluxo. Vetores e 
matrizes. 

Bibliografia Básica: 
EDELWEISS, Nina e LIVI, Maria Aparecida Castro. Algoritmos e 
Programação com exemplos em Pascal e C - Dados eletrônicos - Porto 
Alegre: Bookman, 2014. ISBN: 9788582601907. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601907/pageid/0 
(Livros Virtuais Minha Biblioteca) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582601907/capa (Biblioteca 
Virtual Grupo A) 
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de 
programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados. 3. ed., rev. e 
ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 218 p.  ISBN 
9788576050247.(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323 
GUEDES, Sérgio. Lógica de programação Algorítmica. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2014. 160 p. ISBN 9788543005546. (Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22146 

Bibliografia Complementar: 
MORAIS, Izabelly Soares de. et al. Algoritmo de programação (engenharia) 
[recurso eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN: 9788595024731. 
(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024731/capa 
PUGA, Sandra e RISSETTI, Gerson. Lógica de Programação e Estruturas de 
Dados. São Paulo: Pearson, 2016. ISBN 9788543019147.  (Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/41600 
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. 
Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, 
C/C++ e Java . 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2008. 434 p.  ISBN  
9788587918369. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/474 
SANTOS, Marcela Gonçalves dos. Algoritmos e programação [recurso 
eletrônico] - Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN: 9788595023581. (Biblioteca 
Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023581/capa 
MARTINS, Juliano Vieira;[et al.]. Raciocínio algorítmico. Porto Alegre: 
SAGAH, 2019. ISBN: 9786581492915.  (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492915/capa 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601907/pageid/0
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582601907/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22146
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024731/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/41600
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/474
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023581/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492915/capa
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Competências e habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa. 
 
Específicas 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Tecnologia e Sociedade 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Tecnologia como área de conhecimento; Tecnologia da informação e 
comunicação na sociedade atual; Globalização e Cibercultura; Introdução a ética 
e cidadania; Ética no mundo digital. 

Bibliografia Básica: 
BARROSO, Priscila Farfan; Bonete, Wilian Junior. Estudos culturais e 
antropológicos. Porto Alegre:Sagah, 2018 
ISBN 9788595027862 (LIVROS VIRTUAIS MINHA BIBLIOTECA) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027862/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 
SANTOS, Pricila Kohls dos; RIBAS, Elisângela; OLIVEIRA, Hervaldira Barreto. 
Educação e Tecnologia. Porto Alegre: SAGAH,2017 ISBN: 
9788595021099(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595021099/capa 
BARBOSA, Alexandre de Freitas. O mundo globalizado. 5 ed. São Paulo: 
Contexto,2010 ISBN 9788572441810. (LIVROS VIRTUAIS PEARSON) 
https://plataforma.virtual.com.br/Acervo/Publicacao/2219 

Bibliografia Complementar: 
OLIVEIRA,Fátima Bayama. Tecnologia da informação e da comunicação: a 
busca de uma visão ampla e estruturada. São Paulo: Pearson Prentice Hall: 
Fundação Getúlio Vargas, 2007 ISBN 9788576050797. (LIVROS VIRTUAIS 
PEARSON) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/13 
DAY,George S.; SCHOEMAKER,Paul J.H. ;  GUNTHER.Robert E; Gestão de 
Tecnologias Emergentes - A visão de Wharton School. Porto Alegre: 
Bookman,2010  ISBN 9788577807055 (LIVROS VIRTUAIS MINHA 
BIBLIOTECA) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577807055/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 
CRISOSTOMO, Alessandro Lombardi; VARANI, Gisele; PEREIRA, Priscila dos 
Santos; OST, Sheila Beatriz. Ética. Porto Alegre: SAGAH,2018 ISBN 
9788595024557.(LIVROS VIRTUAIS MINHA BIBLIOTECA) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024557/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027862/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027862/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595021099/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2219
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/13
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577807055/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577807055/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024557/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024557/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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BEZERRA, Charles. A máquina da inovação: mentes e organizações na luta por 
diferenciação. Porto Alegre:Bookman,2011 ISBN 9788577807840 .(LIVROS 
VIRTUAIS MINHA BIBLIOTECA) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577807840/cfi/0!/4/2@10
0:0.00 

Competências e habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador I 20 
T P 

0 20 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão. 

 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577807840/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577807840/cfi/0!/4/2@100:0.00
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2° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Programação II 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Modularização, recursividade, registros. Ordenação de vetores utilizando 
algoritmos simples e eficientes. Algoritmos de busca em vetores, linear e binária. 
Criação e leitura de arquivos. Introdução a uma linguagem de programação. 

Bibliografia Básica: 
EDELWEISS, Nina e LIVI, Maria Aparecida Castro. Algoritmos e Programação 
com exemplos em Pascal e C - Dados eletrônicos - Porto Alegre: Bookman, 
2014. ISBN: 9788582601907  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601907/cfi/0!/4/4@0.
00:5.33(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582601907/capa (Biblioteca 
Virtual Grupo A) 
PUGA, Sandra e RISSETTI, Gerson. Lógica de Programação e Estruturas de 
Dados. São Paulo: Pearson, 2016. ISBN: 9788543019147. (Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/41600 
DEITEL, Harvey M. et al. C# como programar. 5. ed. São Paulo: Pearson 
Makron Books, 2003. ISBN 9788534614597. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/282 

Bibliografia Complementar: 
VETORAZZO, Adriana de Souza et al; [revisão técnica: MACHADO, Jeferson F. 
L. de Souza]. Estrutura de Dados. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN: 
9788595023932  (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023932/capa 
LEDUR, Cleverson Lopes. Desenvolvimento de sistemas com C#. Porto 
Alegre : SAGAH, 2018. ISBN: 9788595023147. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023147/capa 
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de 
programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados. 3. ed., rev. e 
ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 218 p. ISBN 9788576050247. 
(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323 
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. 
Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, 
C/C++ e Java . 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2008. 434 p. ISBN 
9788576051480. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/417 
CORRÊA, Ana Grasielle Dionísio. Programação I. 1º ed.  São Paulo: Pearson 
Education do Brasil. 2017. 259 p.  ISBN 9788543017334.(Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/128185 

Competências e habilidades 
Geral 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601907/cfi/0!/4/4@0.00:5.33
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601907/cfi/0!/4/4@0.00:5.33
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582601907/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/41600
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/282
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023932/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023147/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/417
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/128185
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VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específica 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Matemática Discreta e Lógica 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Introdução à Lógica; Raciocínio Lógico; Proposições. Lógica 
Proposicional. Lógica de Predicados. 
 

Bibliografia Básica: 
MENEZES, Paulo Blauth. Matemática Discreta para Computação e 
Informática - V16 - UFRGS [Série Livros didáticos informática UFRGS]. 4. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN: 9788582600252. (Sagah)  
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582600252/1 
ROSEN, Kenneth H. Matemática Discreta e suas Aplicações.6.ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2010. ISBN: 9788563308399 (Sagah) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308399/capa 
SOUZA, Jefferson Afonso Lopes de. Lógica Matemática. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2016. ISBN: 9788543020310 (Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/150814 

Bibliografia Complementar: 
LIMA, Diana Maia de. Matemática aplicada à informática [recurso eletrônico]. 
Porto Alegre : Bookman, 2015. ISBN: 9788582603178 (Sagah) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603178/capa 
LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Matemática Discreta. 3. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. ISBN: 9788565837781 (Sagah) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788565837781/capa 
BARBOSA, Marcos Antônio. Introdução à lógica matemática para 
acadêmicos. Curitiba: Intersaberes, 2017. ISBN 9788559723250. (Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49489 
LEITE, Álvaro Emílio; CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Raciocínio lógico e 
lógica Quantitativa. Curitiba : Intersaberes, 2017. ISBN 9788559723519. 
(Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/54340 
STEIN, Clifford; DRYSDALE, Robert L.; BOGART, Kenneth. Matemática 
Discreta para Ciência da Computação. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2013.  ISBN 9788581437699. (Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3824 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582600252/1
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308399/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/150814
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603178/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788565837781/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49489
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/54340
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3824
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Competências e habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema. 
 
Específicas 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador II 20 
T P 

0 20 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Atividades Complementares I 
 

10 

Ementa 
Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 

Competências e Habilidades 
Geral 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
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X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 

 
 
2° PERÍODO 

3° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Estrutura de Dados 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Listas lineares e suas generalizações: listas ordenadas, listas encadeadas, 
pilhas e filas. Aplicações de listas. Árvores e suas generalizações: árvores, 
árvore de binária de busca, árvores balanceadas, AVL. Hashing. 

Bibliografia Básica: 
CURY, Thiago Espínola et al. Estrutura de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
9788595024328  (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024328/capa 
VETORAZZO, Adriana de Souza et al. Estrutura de Dados. Porto Alegre: 
SAGAH, 2018. 9788595023932(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023932/capa 
DEITEL, Harvey M. et al. C# como programar. 5. ed. São Paulo: Pearson 
Makron Books, 2003. ISBN 9788534614597(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/282 

Bibliografia Complementar: 
PUGA, Sandra e RISSETTI, Gerson. Lógica de Programação e Estruturas de 
Dados. São Paulo: Pearson, 2016. ISBN 9788543019147(Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/41600 
PINTO, Rafael Albuquerque; et al. Estrutura de Dados. Porto Alegre : SAGAH, 
2019. 240 p. 9786581492953 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492953/capa 
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. 
Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, 
C/C++ e Java . 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2008. 434 p. ISBN 
9788576051480 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/417 
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de 
programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados. 3. ed., rev. e 
ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 218 p. 
9788576050247(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323 
LEDUR, Cleverson Lopes. Desenvolvimento de sistemas com C# [recurso 
eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2018 ISBN 9788595023147 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023932/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/282
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/41600
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492953/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/417
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023147/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00(LIVROS VIRTUAIS MINHA BIBLIOTECA)  
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023147/capa (Biblioteca 
Virtual Grupo A) 

Competências e habilidades 
Geral 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação;´ 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa. 
 
Específica 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
XV - fazer estudos de viabilidade financeira para projetos de tecnologia da 
informação; 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Design e desenvolvimento de Banco de 
Dados 

 
80 

T P 

40 40 

Ementa 
Conceitos Gerais de Banco de Dados e de Sistemas de Gerenciamento de 
Banco de Dados. Modelo de Entidade e Relacionamento. Normalização de 
dados. Projeto de Banco de Dados. A Linguagem SQL e seus comandos para 
definição, manipulação e administração de dados. 

Bibliografia Básica: 
ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São 
Paulo: Pearson, 2011.  ISBN 9788579360855 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1992 
MEDEIROS, Luciano Frontino. Banco de Dados: princípios e práticas. Curitiba: 
Intersaberes, 2013. ISBN 9788582122181 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6289 
LEAL, Gislaine C.L. Linguagem, Programação e Banco de Dados. Mossunguê: 
Intersaberes, 2015. ISBN 9788544302583(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/30495 

Bibliografia Complementar: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023147/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023147/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023147/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1992
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6289
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/30495
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GEHRKE, Johannes; RAMAKRISHNAN, Raghu. Sistemas de gerenciamento 
de bancos de dados. Porto Alegre:  AMGH Editora, 2011. (Biblioteca Virtual 
Grupo A) ISBN:9788563308771 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308771/1 
MANNINO, Michael V. Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e 
Administração de Banco de Dados. Porto Alegre: AMGH Editora, 2008.  
ISBN: 9788580553635(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580553635/1 
PUGA,Sandra; FRANÇA,Edson; GOYA,Milton. Banco de Dados. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN 9788581435329.(Biblioteca Virtual 
Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3842 
SETZER, Valdemar W; DA SILVA, Corrêa Flavio S. Bancos de Dados. São 
Paulo: Blucher, 2005 ISBN: 9788521216520 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176573 

Competências e habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações; 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
X - representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de 
requisitos de um Sistema de Informação; 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador III 20 
T P 

0 20 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308771/1
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580553635/1
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3842
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176573
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VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão. 

 
4° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Matemática para Computação 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Matriz, Determinante, Sistema Linear, Vetores Rn, Conjunto, Grafos. 

Bibliografia básica 
SIMÕES-PEREIRA, José Manuel dos Santos. GRAFOS E REDES - Teoria e 
Algoritmos Básicos. Editora Interciência 356 ISBN 9788571933316. (Biblioteca 
Virtua Pearsonl) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/42049 
FERNANDES, Daniela Barude (Org). Álgebra linear. São Paulo: Pearson, 2015. 
ISBN 9788543009568. (Biblioteca VirtualPearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22155 
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. 2.ed. São Paulo: Pearson 
Education do  
Brasil, 2014. ISBN 9788543002392. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/5672 

Bibliografia Complementar 
STEIN, Clifford; DRYSDALE, Robert L; BOGART, Kenneth Matemática discreta 
para ciência da computação. São Paulo: Pearson, 2013. ISBN 9788581437699. 
(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3824 
FERNANDES, Luana Fonseca Duarte. Geometria analítica. Editora 
Intersaberes 164 ISBN 9788559720204.(Biblioteca Virtua Pearsonl) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37362 
SAMUEL JURKIEWICZ, Paulo Oswaldo Boaventura Netto. Grafos: Introdução 
e Prática. Editora Blucher 192 ISBN 9788521211327. (Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177879 
CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Geometria analítica em espaços de duas e 
três dimensões. Editora Intersaberes 222 ISBN 9788559725414.(Biblioteca 
Virtual Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/129462 
FRANCO, Neide Maria Bertoldi. Álgebra linear. São Paulo, SP: Pearson, 2016. 
ISBN 9788543019154. (Biblioteca  Virtual pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/39451 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/42049
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22155
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/5672
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3824
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37362
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177879
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/129462
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/39451
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Competências e habilidades 
Geral 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema. 
 
Específica 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Programação Orientada a Objetos 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Conceitos de classes, objetos, atributos e métodos. Encapsulamento, herança 
e polimorfismo. Classes abstratas e Interfaces. Tratamento de exceções. 
Padrões de projetos orientados a objeto. 

Bibliografia Básica: 
FÉLIX, Rafael. Programação orientada a objetos - São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2016  ISBN 9788543020174. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/128217 
ZENKER, Aline Maciel; Santos, Jailson Costa dos; Couto, Júlia Mara Colleoni; 
Freitas, Pedro Henrique Chagas; Oliveira, Diego Bittencourt de; Candia, Marcos 
Paulo Lobo de; Júnior, Paulo Antonio Pasqual; Pinto, Rafael Albuquerque; 
Lummertz, Ramon dos Santos. Arquitetura de sistemas. Porto Alegre: 
SAGAH, 2019   ISBN 9788595029767(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029767/capa 
SANTOS, Marcela Gonçalves dos; Saraiva, Maurício de Oliveira; Gonçalves, 
Priscila de Fátima. Linguagem de programação. Porto Alegre: SAGAH, 2018 
ISBN 9788595024984(Biblioteca Virtual Grupo A)  
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024984/capa 

Bibliografia Complementar: 
SCHILDT, Herbert. Java para iniciantes - Crie, Compile e Execute 
Programas Java Rapidamente. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. ISBN 
9788582603376(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603376/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca)  
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603376/capa(Biblioteca 
Virtual Grupo A) 
PAGE-JONES, Meilir. Fundamentos do Desenho Orientado a Objeto com 
UML. São Paulo: Makron Books, 2001 ISBN 9788534612432 (Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/33 
SINTES, Tony. Aprenda programação orientada a objetos em 21 dias. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2002. ISBN 9788534614610(Biblioteca 
Virtual Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/8 
LEDUR, Cleverson Lopes. Desenvolvimento de sistemas com C# [recurso 
eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2018 ISBN 9788595023147 (Biblioteca 
Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023147/cfi/0!/4/4@0.

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/128217
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029767/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024984/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603376/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603376/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603376/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/33
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023147/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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00:0.00(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca)  
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023147/capa(Biblioteca 
Virtual Grupo A) 
HORSTMANN, Cay. Padrões e projetos orientados a objetos [recurso 
eletrônico] 2.ed. - Porto Alegre: Bookman, 2007 ISBN: 9788560031597 
(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788560031597/capa 

Competências e habilidades 
Geral 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação;´ 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específica 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador IV 20 
T P 

0 20 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023147/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023147/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788560031597/capa
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Específicas 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Atividades Complementares II 
 

20 

Ementa 
Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 

Competências e Habilidades 
Geral 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 

 
 
3° PERÍODO 

5° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Sistemas de Informação e Resultados 
Empresariais  

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Introdução a sistemas de informação. Sistemas Especialistas, Sistemas de 
Apoio à Decisão e Sistemas Executivos. Sistemas de informação corporativos. 
Sistemas ERP (Enterprise Resourse Planning). Sistemas MRP (Planejamento 
de Requisição de Materiais). SCM (Gestão da Cadeia de Suprimentos). Banco 
de dados, datawarehouse e business intelligence. Planejamento estratégico de 
TI. Indústria 4.0. 

Bibliografia Básica: 
MORAIS, Izabelly Soares de; GONÇALVES, Glauber Rogerio Barbieri. 
Governança de tecnologia da informação. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN: 
9788595023437. (Biblioteca Virtual Grupo A)  
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023437-1/capa 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023437-1/capa
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SILVA, Katia Cilene Neles da; Barbosa, Cristiano; Junior, Ramiro Sebastião 
Córdova. Sistemas de informações gerenciais. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
ISBN: 9786581492069.   
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492069/capa(Biblioteca 
Virtual Grupo A) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492069/cfi/0!/4/2@1
00:0.00(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. Tecnologia da informação para gestão: 
em busca do melhor desempenho estratégico e operacional. 8. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2013. ISBN: 9788582600160.  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=9788582600160&redirect
OnClose=/(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582600160/1 
(Biblioteca Virtual Grupo A) 

Bibliografia Complementar: 
GONÇALVES, Glauber Rogério Barbieri. Sistemas de informação. Porto 
Alegre: SAGAH, 2017. ISBN: 9788595022270.  (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595022270-1/capa 
ELEUTERIO, Marco Antonio Masoller. Sistemas de informações gerenciais 
na atualidade. Curitiba: InterSaberes, 2015. ISBN 9788544302866. (Biblioteca 
Virtual Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/31402 
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informações 
gerenciais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. ISBN: 
9788576050896. (Biblioteca Virtual Pearson)  
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/375 
QUINTINO, Luis Fernando; SILVEIRA, Aline Morais da; AGUIAR, Fernanda 
Rocha de; RUWER, Léia Maria Erlich; QUADROS, Marcelo Luiz de. Indústria 
4.0. Porto Alegre: SAGAH, 2019. ISBN: 9788595028531. (Biblioteca Virtual 
Grupo A) https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028531/capa 

Competências e habilidades  
Gerais 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492069/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492069/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492069/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=9788582600160&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=9788582600160&redirectOnClose=/
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582600160/1
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595022270-1/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/31402
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/375
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028531/capa
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II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
X - representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de 
requisitos de um Sistema de Informação; 
XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Administração e segurança de Banco de 
Dados 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Segurança e integridade de banco de dados. Técnicas para controle de 
concorrência e recuperação de banco de dados. Novas aplicações de banco de 
dados e os novos modelos de dados. 

Bibliografia Básica: 
RAMEZ ELMASRI; SHAMKANT B. NAVATHE. Sistemas de banco de dados. 
7.ed. Pearson, 2018. ISBN 9788543025001. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168492 
MANNINO, Michael V. Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e 
Administração de Banco de Dados. 3.ed. Editorial: McGraw-Hill, 2014. ISBN: 
9788580553635. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580553635/1 
RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de Gerenciamento 
de Bancos de Dados. 3.ed. Editorial: McGraw-Hill, 2011. ISBN: 
9788563308771. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308771/1 

Bibliografia Complementar: 
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Gerenciamento de sistemas de 
informação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. ISBN 9788576050896 
(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/375 
MEDEIROS, Luciano Frontino de. Banco de dados: princípios e prática. 
Curitiba: Intersaberes, 2013. ISBN 9788582122181. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6289 
LEAL, Gislaine Camila Lapasini. Linguagem, programação e banco de 
dados: guia prático de aprendizagem. Curitiba: Intersaberes, 2015. ISBN 
9788544302583. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/30495 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168492
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580553635/1
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308771/1
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/375
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6289
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/30495
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HEUSER, Carlos Alberto.  Projeto de banco de dados - V4 – 6.ed. UFRGS, 
[Série Livros didáticos informática UFRGS]. Editorial: Bookman, 2009. ISBN: 
9788577804528. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804528/capa 
BARBOZA, Fabrício Felipe Meleto; FREITAS, Pedro Henrique Chagas. 
Modelagem e desenvolvimento de banco de dados. Editorial: Bookman/Sagah, 
2008. ISBN: 9788595025172. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595025172/capa 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025172/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 (Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 

Competências e habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação; 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
X - representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de 
requisitos de um Sistema de Informação; 
XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador V 20 T P 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804528/135
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804528/135
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804528/135
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804528/135
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804528/135
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804528/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595025172/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025172/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025172/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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0 20 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; 

 
 
6° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Desenvolvimento Web 80 
T P 

40 40 

Ementa 
Introdução à linguagem de marcação. Introdução a linguagem de folha de estilo. 
Introdução e fundamentos da linguagem Javascript. Paradigmas de 
programação para Web. Fundamentos de servidores Web, Acesso ao banco de 
dados pela Web. Segurança. 

Bibliografia Básica: 
MILETTO, Evandro Manara, BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. 
Desenvolvimento de Software II - Introdução ao Desenvolvimento Web com 
HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre - RS, BOOKMAN, 2014. ISBN: 
9788582601969. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582601969/1 
CORMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 6. ed. - Porto 
Alegre: Bookman, 2016. ISBN: 9788582603734. 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603734/capa(Biblioteca 
Virtual Grupo A)  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603734/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00(Livros Virtuais Minha Biblioteca) 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582601969/1
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603734/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603734/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603734/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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MACIEL, Aline; FREITAS, Pedro Henrique Chagas. Arquitetura de sistemas. 
Porto Alegre: SAGAH, 2019. ISBN: 9788595029767. (Biblioteca Virtual Grupo 
A) https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029767/capa 

Bibliografia Complementar: 
LEDUR, Cleverson Lopes. Desenvolvimento de sistemas com c#. Porto 
Alegre: SAGAH, 2018. S/ ISBN. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023147/capa(Biblioteca 
Virtual Grupo A)  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023147/cfi/0!/4/2@1
00:0.00(Livros Virtuais Minha Biblioteca) 
FLATSCHART, Fábio. HTML5: embarque imediato. São Paulo, Brasport, 2018. 
ISBN 9788574525778. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160673 
DEITEL, Paul, DEITEL, Harvey. Java Como Programar, 8. ed.  São Paulo, 
Pearson: 2010. ISBN 9788576055631. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1142 
SANDERS, Bill. Smashing HTML5: técnicas para a nova geração da web. Porto 
Alegre: Bookman, 2012. ISBN: 9788540700666. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540700666/capa 

Competências e habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação; 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 
X - representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de 
requisitos de um Sistema de Informação; 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029767/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023147/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023147/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023147/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160673
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1142
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540700666/capa
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XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional; 
XIII - aprimorar experiência das partes interessadas na interação com a 
organização incluindo aspectos da relação humano-computador; 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Sensores e Circuitos Digitais 80 
T P 

40 40 

Ementa 
. Fundamentos básicos dos sistemas binários, famílias lógicas. Portas lógicas e 
flip-flops. Aritmética binária e álgebras booleanas. Fundamentos, características 
e princípios básicos de sensores. Aplicação prática. 

Bibliografia Básica: 
DACHI, Édison Pereira. Eletrônica Digital [livro eletrônico]. 1ª edição digital. 
São Paulo: Editora Blucher, 2018. 230 p. ISBN 9788521210092 (Biblioteca 
Virtual Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/158767 
GIMENEZ, Salvador P. Microcontroladores 8051: teoria do Hardware e do 
Software: aplicações em controle digital: laboratório e simulação. 1ª ed. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2002. 272p.  ISBN 9788587918284. 
(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/471 
TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas digitais: princípios e 
aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 840 p. E-book. ISBN 
9788576059226. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2621 

Bibliografia Complementar: 
SILVEIRA FILHO, Elmo Souza Dutra da...[et al.] Eletrônica [recurso eletrônico]. 
1ª ed. Porto Alegre: Bookman Sagah, 2018. 142 p. ISBN 9788595026117 
(Biblioteca A) https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026117-
1/capa 
SOUZA, Diogo Braga da Costa... [et al.] Sistemas Digitais [recurso eletrônico] 
1ª ed. Porto Alegre: Bookman Sagah, 2018. 144 p. ISBN 9788595025745.  
(Biblioteca A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595025752/capa 
MONK, Simon. 30 projetos com Arduino [recurso eletrônico]. 2ª ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2014. 217 p. ISBN 
9788582601631https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601
631/cfi/0!/4/4@0.00:0.00(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582601631/capa (Biblioteca 
A) 
TOKHEIM, R. Fundamentos de eletrônica digital [recurso eletrônico]: 
sistemas combinacionais. 7ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. v. 1. 326 p. (Tekne). 
E-book. ISBN 9788580551938 (Biblioteca A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551938/capa 
BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e 
teoria de circuitos. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 784 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/158767
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/471
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2621
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026117-1/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026117-1/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595025752/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601631/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601631/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582601631/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551938/capa
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p. ISBN 9788564574212 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3787 

Competências e habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa. 
 
Específicas 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador VI 20 
T P 

0 20 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Atividades Complementares III 
 

20 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3787
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Ementa 
Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 

Competências e Habilidades 
Geral 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 

 
 
4° PERÍODO 

7° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Engenharia de Software I 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Introdução a engenharia de software. Desenvolvimento e gestão de requisitos. 
Ciclos de vida no desenvolvimento de software, Métodos Ágeis (Princípios, 
Métodos Ágeis e Estratégias de Adoção). Gestão de configuração e Mudanças. 
Validação e Testes de Software. 

Bibliografia Básica: 
PRESSMAN, Roger S.; MAXIN, Bruce R. Engenharia de software : uma 
abordagem profissional. 8. ed. - Porto Alegre : AMGH, 2016. ISBN: 
9788580555349. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580555349/capa 
VETORAZZO, Adriana de Souza. Engenharia de software - Porto Alegre : 
SAGAH, 2018. ISBN: 9788595026780. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026780/capa 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2018.  ISBN 9788543024974.  (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168127 

Bibliografia Complementar: 
MASSARI, Vitor L. Gerenciamento Ágil de Projetos 2. ed. Rio de Janeiro : 
Brasport, 2018. ISBN 9788574528939. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160054 
SCHACH, Stephen R. Engenharia de Software : Os paradigmas clássico & 
orientado a objetos. 7. ed. São Paulo : SAGAH, 2010. ISBN: 9788563308443. 
(Biblioteca Virtual Grupo A) 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580555349/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168127
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160054
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https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308443/capa 
PRIKLADNICKI, Rafael; WILLI, Renato; MILANI, Fabiano. Métodos ágeis para 
desenvolvimento de software. Porto Alegre : Bookman, 2014. ISBN: 
9788582602089. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582602089/1 
VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. Engenharia de 
requisitos : software orientado ao negócio. Rio de Janeiro : Brasport, 2016. 
ISBN 9788574527963. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160193 
OLIVEIRA, Bruno Souza de. Mètodos Ágeis e Gestão de Serviços de TI. Rio 
de Janeiro : Brasport, 2018. ISBN 9788574528717.  (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160046 

Competências e habilidades 
Geral 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação;´ 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
VII - aplicar métodos e técnicas de negociação; 
VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas 
de Informação; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308443/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582602089/1
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160193
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160046
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X - representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de 
requisitos de um Sistema de Informação; 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação; 
XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional; 
XIII - aprimorar experiência das partes interessadas na interação com a 
organização incluindo aspectos da relação humano-computador; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Arquitetura e Organização de 
Computadores 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Organização de computadores. Blocos básicos e princípios de funcionamento. 
Conceitos de microprocessadores e microcontroladores. Programação em 
linguagem de máquina. Conjuntos de instruções. Arquiteturas RISC e CISC. 
Pipeline. Modos de endereçamento. Organização de memória. Interrupções. 
Barramentos, comunicação, interfaces e periféricos. Arquiteturas avançadas. 
Características dos principais microprocessadores 

Bibliografia Básica: 
CORRÊA, Ana G.D. Organização e Arquitetura de Computadores. São Paulo 
: Pearson Education do Brasil, 2017. ISBN 9788543020327. (Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/124147 
STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 10ª ed. - 
São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2017.  ISBN 9788543020532. 
(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/151479 
TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de 
computadores. 6ª ed. São Paulo : Pearson Prentice Hall, 2013. ISBN 
9788581435398. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3825 

Bibliografia Complementar: 
GIMENEZ, Salvador P. Microcontroladores 8051. São Paulo : Pearson 
Education do Brasil, 2002 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/471 
TOCCI, R.J.; WIDMER, N.S.; MOSS, G.L. Sistemas Digitais : princípios e 
aplicações. 11ª ed. - São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. (Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168497 
TOKHEIM, Roger L. Fundamentos de Eletrônica digital. 7ª  ed. - New York: 
Mc Graw Hill, 2013. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551938/capa 
WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 4ª 
ed. - Porto Alegre - Bookman, 2012. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540701434/1 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/124147
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/151479
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3825
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/471
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168497
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551938/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540701434/1
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Competências e habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações; 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador VII 30 
T P 

0 30 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação;´ 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 



105 

VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas 
de Informação; 

 
 
8° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Empreendedorismo e Inovação 80 
T P 

40 40 

Ementa 
O empreendedorismo e a mentalidade empreendedora. O perfil do 
empreendedor: histórico e características. Ecossistema empreendedor. 
Atuação profissional e intervenções empreendedoras (intraempreendedorismo). 
Identificação e análise de oportunidades. Criatividade e a ideia da empresa. 
Inovações radicais, incrementais e disruptivas. Economia criativa. Economia 
circular. 

Bibliografia Básica: 
BRUNING, Camila; RASO, Cristiane Cecchin Monte; PAULA, Alessandra de. 
Comportamento organizacional e intraempreendedorismo. Curitiba: 
Intersaberes, 2015. ISBN 9788544302941. (biblioteca virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/31420 
TIDD, J.; BESSANT, J. Gestão da inovação: integrando tecnologia, mercado e 
mudança organizacional. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.  ISBN 
9788582603079 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603079/xi 
CHRISTENSEN, C.; BURGELMAN, R. A.; WHEELWRIGHT, S. C. Gestão 
estratégica da tecnologia e da inovação: conceitos e soluções. 5. ed. Porto 
Alegre: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 9788580550917. (Biblioteca A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580550917/capa 
(Livros Virtuais Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550917/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Bibliografia Complementar: 
PROENÇA, Adriano [et al.] (organizadores). Gestão da inovação e 
competitividade no Brasil: da teoria para a prática. Porto Alegre: Bookman, 
2015.  ISBN 9788582603437(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603437/capa.xhtml 
(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603437/cfi/6/2!/4/2/2
@0:0.00 
HISRICH, Roberto D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. 
Empreendedorismo. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. ISBN:9788580553338. 
(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580553338/capa 
 (Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553338/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 
empreendedor. 4. ed. Barueri: Manole, 2012.  ISBN 9788520438299. (Biblioteca 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/31420
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603079/xi
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580550917/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550917/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603437/capa.xhtml
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603437/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603437/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580553338/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553338/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553338/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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Virtual Minha Biblioteca)  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520438299/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 
DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. 
São Paulo: Pearson Education, 2013. ISBN 9788576052050.  (biblioteca virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/801 
CASTELO BRANCO, Henrique José; SCHNEIDER, Elton Ivan. A caminhada 
empreendedora: a jornada de transformação de sonhos em realidade. Curitiba: 
Intersaberes, 2012. ISBN 9788582120378.  (biblioteca virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6123  

Competências e habilidades 
Gerais 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específica 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas 
de Informação; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Desenvolvimento Front End 80 
T P 

40 40 

Ementa 
Conceitos sobre o funcionamento das aplicações web.Padrões de Front-End; 
Conceitos de Design UX; Técnicas de Web Design Responsivo; Conceitos de 
HTML e CSS;Frameworks Front-End. Metodologias, projetos e concepção de 
interfaces homem-máquina. 

Bibliografia Básica: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520438299/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520438299/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/801
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6123
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SEGURADO, Valquiria Santos. Projeto de interface com o usuário. São 
Paulo: Person Education do Brasil, 2017.  ISBN 9788543017303. (Biblioteca 
Virtual Pearson)  https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/124143 
FLANAGAN, David. Javascript: O guia definitivo. 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 
2013. ISBN: 9788565837484. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788565837484/capa 
FLATSCHART, Fábio. HTML5: embarque imediato, São Paulo, Brasport, 2018.  
ISBN 9788574525778.  (Biblioteca Virtual Pearson)  
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160673 

Bibliografia Complementar: 
MILETTO, Evandro Manara, BERTAGNOLLI, Silvia de Castro.. 
Desenvolvimento de Software II: Introdução ao Desenvolvimento Web com 
HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre - RS: BOOKMAN, 2014. ISBN: 
9788582601969 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582601969/1 
SANDERS, Bill. Smashing HTML5: técnicas para a nova geração da web. Porto 
Alegre: Bookman, 2012. ISBN: 9788540700666 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540700666/capa 
SARAIVA, Maurício de Oliveira; BARRETO, Jeanine dos Santos. 
Desenvolvimento de sistemas com PHP. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN: 
9788595023222. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023222/capa 
(Livros Virtuais Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023222/cfi/0!/4/4@0.
00:21.1 
DEITEL, Paul J.;DEITEL, Harvey M.; AJAX, Rich. Internet Applications e 
desenvolvimento Web para programadores. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2008. ISBN 9788576051619. (Biblioteca Virtual Pearson)  
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/426  
HAROLD, Elliotte R. Refatorando HTML : Como Melhorar o Projeto de 
Aplicações Web Existentes. Editorial: Bookman, 2010. ISBN: 
9788577806706.(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577806706/capa 

Competências e habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação; 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/124143
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788565837484/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160673
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582601969/1
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540700666/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023222/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023222/cfi/0!/4/4@0.00:21.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023222/cfi/0!/4/4@0.00:21.1
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/426
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577806706/capa
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XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
X - representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de 
requisitos de um Sistema de Informação; 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação; 
XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional; 
XIII - aprimorar experiência das partes interessadas na interação com a 
organização incluindo aspectos da relação humano-computador; 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador VIII 30 
T P 

0 30 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação;´ 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
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III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas 
de Informação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Atividades Complementares IV 
 

20 

Ementa 
Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 

Competências e Habilidades 
Geral 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa. 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio. 

 
 
5° PERÍODO 

9° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Estatística e Probabilidade 80 
T P 

40 40 

Ementa  
Definição, classificação das variáveis; Organização de dados: tabela de 
frequência simples e por intervalos de classe; Medidas de posição e dispersão; 
Correlação e regressão; Probabilidade de variáveis discretas e 
contínuas;Intervalo de confiança e Teste de hipótese. 

Bibliografia Básica: 
WALPOLE, Ronald E. Probabilidade e estatística para engenharia e 
ciências. 8. ed. -. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 
9788576051992. (Biblioteca virtual Pearson)  
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/449 
CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. 
Curitiba: Ibpex, 2012. ISBN 9788565704922. (Biblioteca Virtual Pearson)  
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6078 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/449
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6078
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SILVA, Juliane Silveira Freire da; Grams, Ana Laura Bertelli; Silveira, Jamur 
Fraga da. Estatística. Porto Alegre SAGAH 2018. S/ISBN. (Biblioteca AVA) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027763-1/capa 
(Livros Virtuais Minha 
biblioteca)https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027763/cfi
/0!/4/2@100:0.00 

Bibliografia Complementar: 
LEARSON, Ron; FARBER,Betsy. Estatística Aplicada. 4.ed.- São Paulo,SP: 
Pearson Prentice Hall, 2010. ISBN : 9788576053729.(Biblioteca Virtual 
Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1242 
INTRODUÇÃO à inferência estatística. Editora Interciência 566 ISBN 
9788571934245. (Biblioteca Virtual pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176611 
BONAFINI, Fernanda César (Org). Matemática e estatística. São Paulo: 
Pearson, 2015. ISBN 9788543005553. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/26526 
MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São 
Paulo: Pearson, 2010. ISBN 9788576053705. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1997 

Competências e habilidades 
Geral 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema. 
 
Específica 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
Domínios de aplicação. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Engenharia de Software II 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Estimativa, medição e análise de software. Modelagem de Projetos Orientados 
a Objetos e padrões de projeto. Reuso de software, componentes e padrões. 
Gerenciamento do ciclo de vida de software. Introdução a arquitetura orientada 
a serviços. 

Bibliografia Básica: 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2018.  ISBN: 9788543024974. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168127 
GONÇALVES, Priscila de Fátima.; BARRETO, Jeanine dos Santos.; ZENKER, 
Aline Maciel.; FAGUNDES, Rubem Dutra Ribeiro.; ROCHA, Breno Cristovão.; 
BIRFELD, Karine.; TEIXEIRA, Maristela Regina Weinfurter. Testes de software 
e gerência de configuração. Porto Alegre: SAGAH, 2019. S/ ISBN. (Biblioteca 
Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029361/capa 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027763-1/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027763/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027763/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1242
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176611
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/26526
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1997
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168127
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029361/capa
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PRESSMAN, Roger S.; MAXIN, Bruce R. Engenharia de software : uma 
abordagem profissional. 8. ed. - Porto Alegre : AMGH, 2016. ISBN: 
9788580555349. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580555349/capa 

Bibliografia Complementar: 
VETORAZZO, Adriana de Souza. Engenharia de Software. Porto Alegre: 
SAGAH, 2018. S/ ISBN. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026780/capa 
MACIEL, Aline; FREITAS, Pedro Henrique Chagas. Arquitetura de sistemas. 
Porto Alegre: SAGAH, 2019. S/ ISBN. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029767/capa 
LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões : uma introdução à análise e ao 
projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. - Porto Alegre 
: Bookman, 2007. ISBN: 9788577800476. (Biblioteca A)  
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577800476/capa 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577800476/cfi/0!/4/2@1
00:0.00(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 

Competências e habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação; 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
VII - aplicar métodos e técnicas de negociação; 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580555349/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026780/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029767/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577800476/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577800476/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577800476/cfi/0!/4/2@100:0.00
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VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas 
de Informação; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 
X - representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de 
requisitos de um Sistema de Informação; 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação; 
XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional; 
XIII - aprimorar experiência das partes interessadas na interação com a 
organização incluindo aspectos da relação humano-computador; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador IX 30 
T P 

0 30 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação;´ 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
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VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas 
de Informação; 

 
 
10° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Gestão de Projetos 80 
T P 

40 40 

Ementa 
Gerenciamento de projetos modernos. Estratégia da organização e seleção de 
projeto. Definindo o projeto. Estimativas de custos e tempo de um projeto. 
Desenvolvimento de um plano de projeto. Gerenciamento de riscos. 
Planejamento de recursos e custos. Liderança: ser um gerente de projetos 
eficaz. Gerenciando equipes de projetos. Mediação e avaliação de progresso e 
desempenho. 

Bibliografia Básica: 
CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Gestão de projetos. 2 ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2018. ISBN: 9788543025674. (Biblioteca virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/169407 
LARSON, E. W.; GRAY, C. F. Gerenciamento de projetos: o processo 
gerencial. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. ISBN: 9788580555660. (Biblioteca 
Virtual Sagah) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580555677/capa 
KERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. 4. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2020. ISBN: 9788582605295. (Biblioteca Sagah) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582605301/capa 

Bibliografia Complementar: 
VALERIANO, Dalton. Moderno gerenciamento de projetos. 2. ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2015. ISBN 9788543004518. (Biblioteca virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22449 
KERZNER, Harold; SALADIS, Frank P. Gerenciamento de projetos orientado 
por valor. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788577809219.. (Sagah) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577809219/capa 
(Livros virtuais Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577809219/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 
JUNIOR, M. R. de C. Gestão de Projetos: da academia à sociedade. Editora 
Intersaberes: Curitiba, 2012. ISBN: 9788582121528. (Biblioteca virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6189 
COSTA, A. B. da; PEREIRA, F. da S. Fundamentos de gestão de projetos: 
da teoria à prática: como gerenciar projetos de sucesso. Editora Intersaberes: 
Curitiba, 2019. ISBN 9788522701230. (Biblioteca virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177750 
VERAS, Manoel. Gestão dinâmica de projetos: LifeCycleCanvas®. Brasport: 
Rio de Janeiro, 2016. ISBN: 9788574527925.  (Biblioteca virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160190 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/169407
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580555677/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582605301/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22449
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577809219/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577809219/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577809219/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6189
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177750
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160190
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Competências e habilidades 
Geral 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho;X. Ler textos técnicos na língua inglesa; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
VII - aplicar métodos e técnicas de negociação; 
VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas 
de Informação; 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação; 
XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional; 
XV - fazer estudos de viabilidade financeira para projetos de tecnologia da 
informação. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Gestão de Negócios Digitais 80 
T P 

40 40 

Ementa 
O pensamento sistêmico, as organizações e o ambiente. O ambiente 
competitivo das organizações.  Gestão e competitividade. Modelos de negócios 
digitais. Inovação e mudança organizacional. Marketing e comércio eletrônico. 
Gestão de lojas virtuais. A ética e a responsabilidade corporativa. Questões 
legais do comércio eletrônico. 

Bibliografia Básica: 
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BALLÉ, Michael; JONES, Daniel; CHAIZE, Jacques. Estratégia lean - para criar 
vantagem competitiva, inovar e produzir com crescimento sustentável. Porto 
Alegre: Bookman, 2019  ISBN: 9788582605219. (Biblioteca A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582605226/Capa.xhtml 
RÉVILLION, Anya Sartori Piatnicki; LESSA, Bruno de Souza; NETO, Rogério 
Gomes; JUSKI, Juliane do Rocio; NEUMANN, Susana Elisabeth. Marketing 
digital. Porto Alegre: Sagah, 2019. S/ ISBN.  (Biblioteca A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492281/capa 
(Livros Virtuais Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492281/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 
CHRISTENSEN, C.; BURGELMAN, R. A.; WHEELWRIGTH, S. C. Gestão 
estratégica da tecnologia e da inovação: conceitos e soluções. 5. ed. Porto 
Alegre: McGraw-Hill, 2012.  ISBN:9788580550917. 
(Biblioteca A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580550917/capa 
(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550917/cfi/0!/4/2@1
00:0.00 

Bibliografia Complementar: 
BESANKO, D.; Dranove, D.; Shanley, M.; Schaefer, S. A economia da 
estratégia. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. ISBN:9788540700581. 
(Biblioteca A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540700581/capa 
(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700581/cfi/0!/4/2@1
00:0.00 
GHILLYER, Andrew W. Ética nos negócios. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 
ISBN:ISBN 9788580554342. (Biblioteca A)  
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554342/capa 
(BibliotecaVirtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554342/cfi/0!/4/2@1
00:0.00 
LACERDA, D. et al. (Org.). Gestão da inovação e competitividade no Brasil. 
Porto Alegre: Bookman, 2015.  ISBN 9788582603437. (Biblioteca A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603437/capa.xhtml 
(Virtual minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603437/recent 
TURBAN, Efraim; KING, David R. Comércio eletrônico: estratégia e gestão. 
São Paulo: Prentice Hall, 2004. ISBN 9788587918093.  (biblioteca virtual) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/453 
ZUFFO, João Antonio. A sociedade e a economia no novo milênio: os 
empregos e as empresas no turbulento alvorecer do século XXI. Barueri: 
Manole, 2003. ISBN  9788520448038.(biblioteca virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448038/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 

Competências e habilidades 
Gerais 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582605226/Capa.xhtml
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492281/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492281/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492281/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550917/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580550917/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550917/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550917/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540700581/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700581/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700581/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554342/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554342/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554342/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603437/capa.xhtml
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603437/recent
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/453
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448038/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448038/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
VII - aplicar métodos e técnicas de negociação; 
VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas 
de Informação; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 
XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador X 30 
T P 

0 30 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação;´ 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
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Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas 
de Informação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Atividades Complementares V 
 

20 

Ementa 
Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 

Competências e Habilidades 
Geral 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa. 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio. 

 
 
6° PERÍODO 

11° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Códigos de Alta Performance 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Conhecendo o Big Data. Ciência dos dados. Ciência do dados e Big Data. 
Aplicações. Aprendizado de Máquina. 

Bibliografia Básica: 
MORAIS, Izabelly Soares de, [et al.] Introdução a Big Data e Internet das 
Coisas (IoT). Porto Alegre : SAGAH, 2018 ISBN: 9788595027640(Biblioteca 
Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027640/capa 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027640/capa


118 

SHARDA, Ramesh; DELEN, Dursun; TURBAN, Efraim; MENEZES, Ronald 
Saraiva de. Business intelligence e análise de dados para gestão do 
negócio. 4 ed. - Porto Alegre : Bookman, 2019   ISBN 9788582605202 
(Sagah) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582605202/capa 
(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605202/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 
PEREIRA, Mariana Araújo; et al. Framework de Big Data. Porto Alegre : 
SAGAH, 2019.  ISBN 9786556900803 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900803/capa 

Bibliografia Complementar: 
TAURION, Cezar. Big Data - Rio de Janeiro: Brasport, 2013.ISBN 
9788574526089. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160676 
LUGER, George F. Inteligência artificial - 6ª ed. - São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2013.   ISBN 9788581435503.(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/180430 
MEDEIROS, Luciano Frontino de, Inteligência artificial aplicada: uma 
abordagem introdutória - Curitiba: InterSaberes, 2018. ISBN 9788559728002 
(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/161682 
TURBAN, Efraim. [et al.] Business intelligence: um enfoque gerencial para 
a inteligência do negócio - Porto Alegre: Bookman, 2009.(Biblioteca Minha 
Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804252/cfi/0!/4/4@0.
00:21.5 

Competências e habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional. 
 
Específicas 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582605202/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605202/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605202/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900803/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160676
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/180430
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/161682
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804252/cfi/0!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804252/cfi/0!/4/4@0.00:21.5
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XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Sistemas Operacionais 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa: 
O histórico, o conceito e os tipos de sistemas operacionais. As estruturas de 
sistemas operacionais. Gerência de processos. Gerenciamento de memória. 
Sistemas de arquivos. Gerenciamento de dispositivos de entrada/saída. 
Alocação de recursos e deadlocks. Estudos de sistemas operacionais 
existentes. 

Bibliografia Básica: 
CÓRDOVA JR, Ramiro Sebastiao, LEDUR, Cleverson Lopes, MORAIS, Izabelly 
Soares de, Sistemas Operacionais, Porto Alegre : SAGAH, 2018.  ISBN 
9788595027336 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027336/capa 
(Livros Virtuais Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027336/cfi/0!/4/2@1
00:0.00 
DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J.; CHOFFNES, David R. Sistemas 
Operacionais. 3ª edição. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005. ISBN 
9788576050117(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/315 
TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais modernos. 3ª edição. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. ISBN 9788576052371.(Biblioteca 
Virtual Pearson)  https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1233 

Bibliografia Complementar: 
DENARDIN, Gustavo Weber, BARRIQUELLO, Carlos Henrique. Sistemas 
operacionais de tempo real e sua aplicação em sistemas embarcados. São 
Paulo: Editora Blucher, 2019. 474p.  ISBN 9788521213970 (Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/169968 
OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSINI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão 
Sirineo Sistemas operacionais - 3. ed. - Porto Alegre: Bookman : Instituto de 
Informática da UFRGS, 2008. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577806874/1 
TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S. Sistemas operacionais, 
projeto e implementação - 3.ed. - Porto Alegre : Bookman, 2008. (Biblioteca 
Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577802852/capa 
NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R; FORESTI, Nivaldo. Manual 
completo do Linux guia do administrador. 2. ed.-. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2007. ISBN 9788576051121.(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/787 
TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de 
computadores. 6. ed. São Paulo : Pearson Prentice Hall, 2013 ISBN 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027336/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027336/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027336/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/315
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1233
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/169968
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577806874/1
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577802852/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/787
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9788581435398 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3825 

Competências e habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador XI 30 
T P 

0 30 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação;´ 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3825
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XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas 
de Informação. 

 
 
12° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Desenvolvimento mobile e internet das 
coisas 

 
80 

T P 

40 40 

Ementa 
Visão geral sobre dispositivos móveis. Visão geral sobre as plataformas de 
desenvolvimento mais utilizadas. Requisitos e desafios para computação móvel. 
Arquiteturas de software para computação móvel. Transferência de dados e 
sincronização de dados com aplicações servidoras. Banco de dados para 
computação móvel. Programação para dispositivos móveis. Ambientes de 
desenvolvimento de aplicativos. Introdução ao IoT. 

Bibliografia Básica: 
OLIVEIRA, Diego Bittencourt de; Fabrício Machado da Silva; Ubiratan Roberte 
Cardoso Passos; Ramon dos Santos Lummertz; Fabiano Berlinck Neumann; 
Fabrício Ferreira da Silva. Desenvolvimento para dispositivos móveis - 
Volume 1. Porto Alegre: SAGAH, 2019. ISBN 9788595029408 (Biblioteca 
Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029408/capa 
SIMAS, Victor Luiz; Borger, Olimar; Couto, Júlia Mara Colleoni; Santos, Fabiano 
Gonçalves dos; Silva, Fabricio Machado da; Reis, Felipe Andery; Santos, 
Jailson Costa dos; Carvalho, Sidartha Azevedo Lobo de. Desenvolvimento 
para dispositivos móveis - Volume 2. Porto Alegre: SAGAH, 2019. ISBN 
9788595029774(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029774/capa 
MORAIS, Izabelly Soares de. Introdução à Big Data e Internet das Coisas 
(IoT) - Porto Alegre : SAGAH, 2018. ISBN 9788595027640(Biblioteca Virtual 
Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027640/capa 

Bibliografia Complementar: 
SILVA, Diego. Desenvolvimento para dispositivos móveis - São Paulo : 
Pearson Education do Brasil, 2016. ISBN 9788543020259 (Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/128205 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029408/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029774/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027640/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/128205
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LEE, Valentino; SCHNEIDER, Heather; SCHELL, Robbie. Aplicações móveis: 
arquitetura, projeto e desenvolvimento. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2005. ISBN 9788534615402. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/298 
DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey; DEITEL, Abbey, Android : como programar - 
2. ed. Porto Alegre : Bookman, 2015. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603482/capa 
DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey; WALD, Alexander. Android 6 para 
programadores : uma abordagem baseada em aplicativos. - 3. ed. Porto 
Alegre : Bookman, 2016. (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582604120/capa 

Competências e habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação;´ 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 
X - representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de 
requisitos de um Sistema de Informação; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Redes de Computadores 80 
T P 

40 40 

Ementa 
Introdução a Redes de Computadores; Modelos de Redes; Propriedades de 
Redes; Segurança de Redes; Gerenciamento de Redes 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/298
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603482/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582604120/capa
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Bibliografia Básica: 
KUROSE, James F.. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-
down. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013 ISBN 
9788581436777 (Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3843 
STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 
6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015 ISBN 9788543005898  (Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22446 
FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. Redes de computadores: uma 
abordagem top-down. AMGH Editora, 2013. (Sagah) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551693/capa 

Bibliografia Complementar: 
TANEMBAUM, A. S.. Redes de Computadores. Pearson Prentice Hall, 2011  
ISBN 9788576059240 (Pearson)  
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2610 
LIMA FILHO, Eduardo Correa. Fundamentos de Redes e Cabeamento 
Estruturado. São Paulo:Pearson Education do Brasil, 2014  ISBN 
9788543009988. (Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22128 
BARRETO, Jeanine dos Santos.Fundamentos de Redes de Computadores. 
Porto Alegre:Sagah,2018  ISBN 9788595027138 (Sagah) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027138/capa 
FOROUZAN,Behrouz; Comunicação de dados e redes de computadores;4. ed. 
Porto Alegre: AMGH:2010 (Sagah) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308474/capa 
DA SILVA CARISSIMI, Alexandre; ROCHOL, Juergen; GRANVILLE, Lisandro 
Zambenedetti. Redes de Computadores: Volume 20 da Série Livros didáticos 
informática UFRGS. Bookman Editora, 2009.(Sagah) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577805303/capa 

Competências e habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3843
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22446
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551693/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2610
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22128
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027138/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308474/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577805303/capa
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V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; 

 

Nome do Componente Curricular CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador XII 30 
T P 

0 30 

Ementa 
Desenvolvimento de projeto que visa articular o conhecimento acadêmico-
científico com as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica 
que transforma e (retro) alimenta os sujeitos da ação, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao exercício da 
atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação;´ 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas 
de Informação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Atividades Complementares VI 
 

20 

Ementa 
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Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 

Competências e Habilidades 
Geral 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa. 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio. 

 
 
7° PERÍODO 

13° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Gestão da Qualidade de Software 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Introdução ao conceito de qualidade. Introdução a qualidade de software. 
Fatores humanos de qualidade. Normas de qualidade de software. Qualidade 
de processo e produto. Modelos de melhoria do processo de software. Métricas 
de qualidade. 

Bibliografia Básica: 
ZANIN, Aline; Pasqual Júnior, Paulo Antonio; Rocha, Breno Cristóvão; Barreto, 
Jeanine dos Santos; Gonçalves, Priscila de Fátima; Córdova Júnior, Ramiro 
Sebastião. Qualidade de software. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 
9788595028401 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028401/capa 
 
GALLOTTI, Giocondo Marino Antonio. Qualidade de software - São Paulo : 
Pearson Education do Brasil, 2016.  ISBN 9788543020358 (Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/124148 
SOUZA, Stefania Marcia de Oliveira. Gestão da qualidade e produtividade. 
Porto Alegre : Sagah, 2018. ISBN 9788595025561 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595025561/capa 

Bibliografia Complementar: 
VETORAZZO, Adriana de Souza. Engenharia de software - Porto Alegre : 
SAGAH, 2018.  ISBN 9788595026780 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026780/capa 
PRESSMAN, Roger S.; MAXIN, Bruce R. Engenharia de software : uma 
abordagem profissional. 8. ed. - Porto Alegre : AMGH, 2016. ISBN  

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028401/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/124148
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595025561/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026780/capa
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9788580555349(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580555349/capa 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2018. ISBN 9788543024974 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168127 
BRAGA, Pedro Henrique Cacique. Testes de software - São Paulo : Pearson 
Education do Brasil, 2016. ISBN 9788543020211 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/150962 
PEZZÈ, Mauro; YOUNG, Michal. Teste e análise de software : processo, 
princípios e técnicas - Porto Alegre : Bookman, 2008.  ISBN 9788577803743 
(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577803743/capa 

Competências e habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 
XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; 
XV - fazer estudos de viabilidade financeira para projetos de tecnologia da 
informação. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Gestão da Informação e do Conhecimento 80 
T P 

40 40 

Ementa 
Conhecimento e Sociedade. Conhecimento e Organizações. Capital Intelectual. 
Criação do conhecimento e valor. Avaliação do conhecimento nas 
organizações. Gestão do conhecimento em ambiente globalizado. Redes de 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580555349/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168127
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/150962
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577803743/capa
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conhecimento. Conhecimento e Inovação. Inteligência Competitiva. Gestão 
Estratégica de Competências. Ferramentas para medição do conhecimento. 
Compartilhamento de conhecimento organizacional. Principais desafios para a 
gestão do conhecimento. 

Bibliografia Básica: 
CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Gestão do conhecimento. São Paulo: 
Pearson, 2012. ISBN 9788576058854 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3278 
PROBST, G.; RAUB, S.; ROMHARDT, K. Gestão do Conhecimento: os 
elementos construtivos do sucesso. Porto Alegre: Artmed, 2007.  ISBN 
9788577801350(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577801350/capa 
TAKEUCHI, H.; NONAKA, I.  Gestão do conhecimento. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. ISBN 9788577802296 (Biblioteca Virtual Minha biblioteca)  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802296/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 

Bibliografia Complementar: 
BELLUZZO, R. C. B.; FERES, G. G.; VALENTIM, M. L. P. (Org.). Redes de 
Conhecimento e Competência em Informação: Interfaces da Gestão, 
Mediação e Uso da Informação. Rio de Janeiro: Interciência, 2015.  ISBN 
9788571933743 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37682 
POSSOLLI, G. E. Gestão da inovação e do conhecimento. Curitiba: 
InterSaberes, 2012.  ISBN 9788565704243.(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6013 
STATDLOBER, J.. Gestão do Conhecimento em Serviços de TI: Guia Prático. 
Rio de Janeiro: BRASPORT, 2016. ISBN 9788574527710(Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160698 
SOUTO, Leonardo Fernandes. Gestão da Informação e do Conhecimento: 
práticas e reflexões. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. ISBN 9788571933354 
(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49801 
VIEIRA, Ronaldo da Mota. Gestão do conhecimento: introdução e áreas afins. 
Rio de Janeiro: Interciência, 2016.ISBN 9788571933804 (Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/42114 

Competências e habilidades 
Gerais 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3278
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577801350/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802296/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802296/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37682
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6013
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160698
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49801
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/42114
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V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 
XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Trabalho de Conclusão de Curso I 
 

25 

Ementa 
Elaboração de projeto de pesquisa. Definição de tema. Revisão bibliográfica. 
Definição de problema de pesquisa. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação. 

 
 
14° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Desenvolvimento de aplicações de 
sistemas distribuídos e cloud computing 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Conceitos básicos de sistemas distribuídos. Arquitetura Cliente/Servidor. O 
paradigma de comunicação entre processos e a representação dele em APIs, 
frameworks e linguagens. Métodos de sincronização. Categorias de web 
services. Algoritmos distribuídos. Sistemas de Arquivos Distribuídos. Banco de 
Dados Distribuídos. 

Bibliografia Básica: 
COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim; BLAIR, Gordon. 
Sistemas Distribuídos : Conceitos e Projeto. 5. ed. - Porto Alegre : Bookman, 
2013.ISBN 9788582600542 (Biblioteca Virtual Grupo A)  
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582600542/1 
(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600542/cfi/0!/4/2@1
00:0.00 
TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. 
2. ed. - São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 9788576051428 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582600542/1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600542/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600542/cfi/0!/4/2@100:0.00
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(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/411 
ELMASRI, R.;NAVATHE, S. B..Sistemas de Banco de Dados. 7a ed. - São 
Paulo : Pearson, 2018. ISBN 9788543025001 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168492 

Bibliografia Complementar: 
VERAS, Manoel. Computação em Nuvem. Rio de Janeiro: Brasport, 2017   
ISBN 9788574527529.(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160695 
MORAIS, Izabelly Soares de. Introdução à Big Data e Internet das Coisas 
(IoT) - Porto Alegre : SAGAH, 2018. ISBN 9788595027640 (Biblioteca Virtual 
Grupo A) https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027640/capa 
KUROSE, James F.. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem 
top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN 
9788581436777 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3843 
TANEMBAUM, A. S.. Redes de Computadores. Pearson Prentice Hall, 2011  
ISBN 9788576059240 (Pearson)  
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2610 

Competências e habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação;´ 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações;  
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/411
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168492
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160695
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027640/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3843
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2610
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VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados 
domínios de aplicação; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 
X - representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de 
requisitos de um Sistema de Informação; 
XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas 
de informação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Trabalho de Conclusão de Curso II 
 

25 

Ementa 
 
Definição de objetivos. Elaboração de justificativa. Metodologia de pesquisa. 
Elaboração de cronograma. Organização do projeto de pesquisa de acordo 
com as normas da Univale. Apresentação de projeto de pesquisa. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Atividades Complementares VII 
 

20 

Ementa 
Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 

Competências e Habilidades 
Geral 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa. 
 
Específicas 
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III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio. 

 
 
8° PERÍODO 

15° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Governança de TI 80 
T P 

40 40 

Ementa 
Governança Corporativa e Governança de TI. A evolução da função da TI nos 
negócios. Detalhamento das etapas de governança em TI alinhando a 
estratégia de TI ao negócio. Gestão do desempenho da TI. Análise das 
características de modelos de melhores práticas aplicadas aos processos de 
TI. Ferramentas e modelos de melhores práticas para Governança de TI. 

Bibliografia Básica: 
MORAIS, Izabelly Soares de; GONÇALVES, Glauber Rogerio Barbieri. 
Governança de Tecnologia da Informação. - Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
ISBN 9788595023437 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023437-1/capa 
FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Implantando 
a Governança de TI, da estratégia à gestão dos processos e serviços. 4. 
ed. - Rio de Janeiro: Brasport, 2014.ISBN 9788574526836 (Biblioteca Virtual 
Pearson) 
https://plataforma.virtual.com.br/Acervo/Publicacao/160678 
SILVA, Katia Cilene Neles da; Barbosa, Cristiano; Junior, Ramiro Sebastião 
Córdova. Sistemas de informações gerenciais. Porto Alegre: SAGAH, 
2018. ISBN 9786581492069 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492069/capa 

Bibliografia Complementar: 
GONÇALVES, Glauber Rogério Barbieri. Sistemas de informação. Porto 
Alegre: SAGAH, 2017. ISBN 9788595022270 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595022270-1/capa 
FREITAS, Marcos André dos Santos. Fundamentos do Gerenciamento de 
Serviços de TI. 2. ed. - Rio de Janeiro: Brasport, 2013. ISBN 
9788574525990(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160675 

Competências e habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;VI. 
Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais;VII. Preparar e apresentar seus 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023437-1/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160678
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492069/capa
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595022270-1/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160675
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trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para audiências diversas, em 
formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação;IX. Adequar-se 
rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ;XI. Empreender e exercer liderança, 
coordenação e supervisão na sua área de atuação profissional;XII. Ser capaz 
de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode ser 
derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações; 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e 
da infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
VII - aplicar métodos e técnicas de negociação; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio;XII - entender e projetar o 
papel de sistemas de informação na gerência de risco e no controle 
organizacional; 
XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão. 

 

Nome da Disciplina 
Conforme descrito uma das optativas 
indicadas (Ensino de Libras e Business 
Intelligence big data analytics), o colegiado 
do curso, no semestre anterior à oferta da 
disciplina optativa, indicará mediante 
manifestação discente qual disciplina será 
ofertada, observando a demanda mínima 
para oferta. No curso, a optativa está 
registrada no 8º período. 

CH Total CH Semanal 

Optativa 1  
Ensino de Libras 

80 

T P 

40 40 

Ementa 
Introdução à Língua de Sinais: uma introdução visual com sua gramática. 
Alfabeto manual. Diálogos com estruturas afirmativas, negativas, interrogativas 
e exclamativas. Expressões de quantificação e intensidade. Adjetivação. 
Descrição. Narrativa básica. Tempo: presente, passado e futuro. Lugares. 
Advérbios e proposição. 

Bibliografia Básica: 
MORAIS, Carlos Eduardo Lima de. et al. Libras. 2. ed. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
ISBN 9788595027305. (Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027305 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027305
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BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e 
práticas pedagógicas. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. ISBN 9788582179314. 
(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36630 

Bibliografia Complementar: 
LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de (Orgs.). Libras: aspectos fundamentais. 
Curitiba: Intersaberes, 2019. ISBN 9788559728880. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/169745 
SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguísticas. 
5. ed. São Paulo: Summus, 2015. ISBN 9788585689971. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177963 
FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. 2.ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. (Série 
Inclusão Escolar). ISBN 9788582120149. (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6089 

Competências e Habilidades 
Geral 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode ser 
derivada. 

Optativa 2 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Business Intelligence big data analytics 
 

80 
T P 

40 40 

Ementa 
Informação no contexto de processos econômicos. Bancos de dados, data 
warehouses e mineração de dados. Mineração de dados como processo 
iterativo. Problemas de correlação, classificação, clusterização, dados espaciais 
e temporais. Aplicação de técnicas da inteligência artificial para descoberta de 
padrões em dados. Ferramentas e aplicativos exemplares 

Bibliografia Básica: 
TURBAN, Efraim; [et al.]. Business intelligence : um enfoque gerencial para a 
inteligência do negócio. - Porto Alegre : Bookman, 2009. ISBN 
9788582605202(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582605202 
(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804252/cfi/0!/4/
4@0.00:5.37 
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. 
ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. ISBN 9788543025001 
(Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168492 
MORAIS, Izabelly Soares de. Introdução à Big Data e Internet das Coisas (IoT) 
- Porto Alegre : SAGAH, 2018.  ISBN 9788595027640 (Biblioteca Virtual Grupo 
A) https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027640/capa 

Bibliografia Complementar: 
LAUDON, Kenneth C. Sistemas de informação gerenciais. 11.ed.- São Paulo : 
Pearson Education do Brasil, 2014. ISBN 9788543005850(Biblioteca Virtual 
Pearson) https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22448 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36630
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/169745
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177963
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6089
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582605202
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804252/cfi/0!/4/4@0.00:5.37
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804252/cfi/0!/4/4@0.00:5.37
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168492
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027640/capa
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22448
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TAURION, Cezar. Big Data - Rio de Janeiro : Brasport, 2013 ISBN 
9788574526089 (Biblioteca Virtual Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160676 
HAYKIN, Simon. Redes neurais : princípios e prática. 2. ed. - Porto Alegre : 
Bookman, 2007.  ISBN 9788577800865 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577800865/capa 
(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca)  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=9788577800865&redirect
OnClose=/ 
SILVA, Juliane Silveira Freire da; GRAMS, Ans Laura Bertelli; SILVEIRA, Jamur 
Fraga da. Estatística - Porto Alegre : SAGAH, 2018. ISBN 
9788595027763(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027763/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 
MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. 9. São Paulo Saraiva 2017 1 recurso 
online ISBN 9788547220228.(Biblioteca Virtual Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220228/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 

Competências e habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas 
organizações; 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da 
infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; 
VII - aplicar métodos e técnicas de negociação; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio; 
XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco 
e no controle organizacional; 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160676
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577800865/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=9788577800865&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=9788577800865&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027763/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027763/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220228/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220228/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de 
serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Trabalho de Conclusão de Curso III 
 

50 

Ementa 
Desenvolvimento  do projeto do Trabalho de Conclusão do Curso  obedecendo 
às normas e regulamentos metodológicos definidos no Projeto Pedagógico de 
Curso.  

Competências e Habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação. 

 
 
16° MÓDULO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Startup, Inovação e Negócios 80 
T P 

40 40 

Ementa 
Metodologia para avaliação e construção de uma startup. Design Thinking. 
Business Model Canvas. Análise financeira. Fontes de capital. A proteção da 
ideia e outras questões legais para o empreendedor. 

Bibliografia Básica: 
MICELI, André L. SALVADOR, Daniel O. Startup: Nos Mares dos Dragões. Rio 
de Janeiro: Editora Brasport, 2019 ISBN 9788574529202 (Pearson) 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177244 
SILVA, Fabiane Padilha da..[et al.]. Gestão da inovação. Porto Alegre: 
Sagah,2018 ISBN 9788595028005  
(Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028005/capa 
HISRICH, R. D.; PETERS, M. P.; SHEPHERD, D. A. Empreendedorismo. 9. ed. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177244
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028005/capa
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Porto Alegre: AMGH, 2014. ISBN 9788580553338 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580553338/capa 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553338/cfi/0!/4/2@1
00:0.00 ( Livros Virtuais Minha Biblioteca) 

Bibliografia Complementar: 
ARRUDA, Amilton J. V. (Organizador). Design & inovação social. São Paulo: 
Blucher, 2017.  ISBN 9788580392647 (Livros Virtuais Minha Biblioteca)  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580392647/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 
PROVENÇA, Adriano (Organizador). Gestão da Inovação e Competitividade 
no Brasil - Da Teoria para a Prática. Porto Alegre: Bookman,2015 ISBN 
9788582603437 (Livros Virtuais Minha Biblioteca)  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603437/cfi/6/2!/4/2/2
@0:0.00 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603437/capa.xhtml 
(Biblioteca Virtual Grupo A 
ROGERS, Steven. Finanças e estratégias de negócios para 
empreendedores. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.  ISBN 9788540700406 
(Livros Virtuais Minha Biblioteca)  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700406/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540700406/1 (Biblioteca 
Virtual Grupo A) 
SANTOS, Keila dos [et al]. Startups e inovação: direito no empreendedorismo 
(entrepreneurship law). Barueri: Manole, 2017 ISBN 9788520453339 (Livros 
Virtuais Minha Biblioteca) 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520453339/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 
TIDD, J.; BESSANT, J. Gestão da inovação: integrando tecnologia, mercado e 
mudança organizacional. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.  ISBN 
9788582603079 (Biblioteca Virtual Grupo A) 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603079/x 

Competências e habilidades 
Gerais 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580553338/capa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553338/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553338/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580392647/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580392647/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603437/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603437/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603437/capa.xhtml
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700406/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700406/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540700406/1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520453339/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520453339/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582603079/xi
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III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Trabalho de Conclusão de Curso IV 
 

50 

Ementa 
Conclusão do desenvolvimento  do projeto do Trabalho de Conclusão do Curso  
obedecendo às normas e regulamentos metodológicos definidos no Projeto 
Pedagógico de Curso. Defesa do respectivo trabalho perante a Banca 
Avaliadora.  

Competências e Habilidades 
Gerais 
II. Conhecer os limites da computação; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Atividades Complementares VIII 
 

20 

Ementa 
Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 
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Competências e Habilidades 
Geral 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa. 
 
Específicas 
III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando 
tecnologias da informação nas organizações; 
IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo 
a análise de risco e integração das soluções propostas; 
IX - aprender sobre novos processos de negócio. 

 

Nome do Componente Curricular CH Total 

Estágio Curricular Supervisionado 
 

200 

Ementa 
Atividades práticas realizadas em empresas e instituições públicas e privadas, 
que estejam diretamente vinculadas à atuação do Bacharel em Sistemas de 
Informação. O Estágio poderá ser realizado a partir do 5º período do curso, sob 
orientação do professor. 

Competências e Habilidades 
Gerais 
I. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
II. Conhecer os limites da computação; 
III. Resolver problemas usando ambientes de programação; 
IV. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 
sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 
ambientais decorrentes; 
V. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
VI. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 
VII. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 
VIII. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
IX. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 
de trabalho; 
X. Ler textos técnicos na língua inglesa ; 
XI. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 
atuação profissional; 
XII. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode 
ser derivada. 
 
Específicas 
II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos 
organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; 
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XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de 
projetos em sua área de atuação. 

6.8 Estágio Curricular Supervisionado 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale entende que o estágio como 

oportunidade de integração do estudante com o mercado de trabalho, propicia ao 

discente o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. O estágio permite ao 

discente o contato com a realidade profissional, em que poderá pesquisar, 

diagnosticar e propor alternativas de solução para problemas observados, com a 

devida orientação, direcionando-o para uma análise crítica e contextualizada da 

dinâmica da prática profissional. 

O estágio é uma atividade de caráter pedagógico e profissional, que articula a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale com o mundo do trabalho e com o saber da 

experiência e que integra a estrutura curricular dos cursos a um amplo projeto 

educacional, obedecendo à metodologia previamente definida e sob a orientação 

docente.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem como Política de Estágio, 

conforme PDI:  

I. propiciar a observação de saberes sistematizados entre os conhecimentos 

acadêmicos e empíricos; 

II. trabalhar a formação de competências próprias à atividade profissional e à 

contextualização do currículo; 

III. instrumentalizar o processo dialético entre teoria/prática da formação 

profissional; 

IV. favorecer um trabalho interdisciplinar que beneficie a visão integrada do social; 

formando o cidadão, o profissional e a pessoa; 

V. desenvolver parcerias e convênios com instituições, identificando e atendendo 

às demandas sociais, articuladas com as políticas e as prioridades institucionais; 

VI. acompanhar o desenvolvimento dos estágios, de acordo com regulamento 

estabelecido pela Universidade Vale do Rio Doce - Univale; 

VII. programar a integração entre a Universidade Vale do Rio Doce - Univale e as 

instituições concedentes de estágio, tendo em vista permitir a realização de trabalhos 
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conjuntos e a consequente troca de conhecimentos e experiências entre os agentes 

envolvidos; 

VIII. envolver as instituições parceiras no processo de avaliação das atividades de 

ensino da Universidade Vale do Rio Doce - Univale e no processo de atualização dos 

PPCs; 

IX. favorecer o diálogo, o questionamento, a interação entre os pares, bem como a 

criatividade e inovação; 

X. favorecer o desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante e de sua 

criticidade.  

Cabe aos Colegiados de Curso aprovar o regulamento de estágio específico do 

curso, observada a norma geral de estágio da Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale, indicando no regulamento a forma de orientação, acompanhamento e 

avaliação da atividade, para aprovação do Conselho Universitário.  

O estágio é um componente do ensino, assim constitui-se uma atividade de 

formação prático-profissionalizante, sendo o terceiro pilar, ao lado da pesquisa e da 

extensão, para construção de uma metodologia de um fazer articulado com a teoria e 

com a sala de aula, com a pesquisa e com a própria extensão. De acordo com as 

especificidades de cada curso o estágio, deverá seguir as seguintes etapas:  

I. observação; 

II. assistência;  

III. execução.  

No Curso de Sistemas de Informação o Estágio Curricular Supervisionado tem 

uma carga horária de 200 horas, podendo ser integralizadas a partir do 5º período. O 

estágio pode ser vivenciado em instituições públicas, privadas e não governamentais 

ou junto a profissionais liberais de nível superior, no Brasil ou no exterior, em funções 

condizentes com as áreas de atuação profissional em Sistemas de Informação. No 

desenvolvimento desta atividade, o discente aplica os conhecimentos adquiridos no 

Curso mediante o cumprimento de plano de estágio previamente estabelecido e 

aprovado pelo professor orientador de estágio. Esse professor também é responsável 

pela validação do campo de estágio e pela avaliação do relatório de estágio entregue 

pelo discente ao término da atividade.  

O Estágio Curricular Supervisionado do curso de Sistemas de Informação, 

também pode ser validado por meio de comprovação de exercício de atividade 

profissional compatível com os requisitos de estágio do curso. Esses requisitos, bem 
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como as normas gerais do Estágio, foram propostas pelo NDE e aprovadas pelo 

Colegiado do Curso e estão dispostas no regulamento desta atividade.  

6.9 Trabalho De Conclusão De Curso 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) esclarece que 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale são atividades de estudo, que se apresentam em forma de trabalho 

monográfico de graduação; especialização e/ou aperfeiçoamento (trabalho 

experimental ou não experimental); trabalho de conclusão de curso/TCC, dissertação; 

tese; projeto de pesquisa (experimental ou não-experimental); artigo científico; dentre 

outros definidos pelos Colegiados de Curso (Univale, 2019a, p. 101).  

O Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale regulamenta 

o Trabalho de Conclusão de Curso no Art. 198, facultando que o mesmo, quando não 

conste das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs, poderá ser proposto pelo 

Colegiado do Curso e/ou NDE.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale estabelece como orientações gerais 

para a elaboração de trabalho de conclusão de curso, conforme PDI: 

I. acompanhar o discente, orientando-o na elaboração do trabalho acadêmico, 

garantindo a abordagem acadêmico-científica de temas relacionados à prática 

profissional e ao respeito ao manual para elaboração de trabalhos acadêmicos da 

Univale;  

II. propiciar informações aos discentes sobre o processo de elaboração o trabalho, 

indicando bibliografia básica e procedimentos de investigação; 

III. articular as temáticas dos trabalhos discentes com as linhas de estudo, definidas 

pelos Colegiados de Curso; 

IV. propiciar meios de divulgação e apoio à apresentação dos trabalhos em 

encontros, conferências e congressos. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), segundo Resolução Nº 5, de 16 de 

Novembro de 2016, não constitui uma atividade obrigatória para o curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação. Entretanto, levando em consideração a 

relevância desta atividade como instrumento de integração entre o ensino e a 

pesquisa e o aprofundamento da teoria/prática, possibilitando o desenvolvimento da 

capacidade científica e criativa do estudante, bem como, o compromisso com a 
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qualidade da formação profissional do egresso, o colegiado do curso de Sistemas de 

Informação da Universidade Vale do Rio Doce, aprovou o desenvolvimento do TCC 

como requisito obrigatório pelos discentes.   

Os trabalhos de conclusão de curso obedecem aos critérios gerais, definidos 

pelo Conselho Universitário; aos critérios específicos definidos pelo Colegiado de 

Curso em Regulamento e ao Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da 

Univale. 

Para elaboração do TCC, são observadas as normas éticas das pesquisas 

envolvendo seres humanos. Os projetos que se enquadram nessa categoria são 

submetidos previamente à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) pela 

plataforma Brasil4. Os resultados dos estudos teóricos e empíricos são apresentados 

de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e seguem as normas dos Trabalhos 

Acadêmicos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, em consonância com o 

Regulamento de TCC do curso. 

Os TCC aprovados e autorizados pelos autores, são disponibilizados em 

repositórios institucionais próprios, acessíveis pela internet. No curso de Sistemas de 

Informação, o TCC é desenvolvido na forma de artigo científico, com os estudos 

desenvolvidos na área de pesquisa Tecnologia e Desenvolvimento Regional e 

vinculados às seguintes linhas de pesquisa: Gestão da Informação e do 

Conhecimento; Apropriação social da Informação; Empreendedorismo e Inovação em 

consonância com o perfil do egresso e o objetivo do curso definidos neste projeto. O 

TCC do curso de Sistemas de Informação é desenvolvido em grupo de 2 a 4 alunos e 

ocorre sob a orientação de docente qualificado, conforme aprovação do Colegiado de 

Curso. 

O desenvolvimento do TCC acontece em quatro etapas. A primeira é realizada 

no Trabalho de Conclusão de Curso I, onde é iniciada a elaboração do projeto de 

pesquisa, com a escolha de tema, a revisão bibliográfica e a definição de problema 

de pesquisa. Na segunda etapa, no Trabalho de Conclusão de Curso II o projeto de 

pesquisa é constituído e organizado conforme as normas do curso e da Univale. A 

aprovação deste projeto ocorre em uma banca de qualificação, conforme descreve o 

Regulamento do TCC. A terceira etapa acontece no Trabalho de Conclusão de Curso 

III, em que os estudantes realizam em grupo o desenvolvimento do trabalho com o 

                                                           
4 https://www.univale.br/comite-de-etica-em-pesquisa/ Acesso: em 25 ago. 2020.   

https://www.univale.br/comite-de-etica-em-pesquisa/
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acompanhamento do professor orientador. A última etapa, no Trabalho de Conclusão 

de Curso IV, ocorre a conclusão do trabalho, com a produção de artigo científico e 

defesa oral perante uma banca avaliadora, conforme o Regulamento do Trabalho de 

Conclusão de Curso de Sistemas de Informação. As normas referentes ao Trabalho 

de Conclusão de Curso foram propostas pelo NDE e regulamentadas pelo Colegiado 

do Curso. 

6.10 Atividades Complementares (Ac) 

As atividades complementares realizadas pelos estudantes dos cursos de 

graduação da Universidade Vale do Rio Doce - Univale visam à realização de estudos 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade e de permanente atualização 

profissional específica, sobretudo, nas relações profissionais, nas ações de pesquisa 

e de ensino que associem teoria e prática e nas ações de extensão desenvolvidas 

junto à sociedade, com vistas à consolidação do perfil do formando desejado pela 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale. Constituem atividades de natureza 

acadêmica, profissional e sociocultural e fomentam a prática de estudos 

independentes de caráter interdisciplinar e transdisciplinar, possibilitando aos 

discentes novos conhecimentos, adquiridos não somente no ambiente escolar, mas 

também em atividades independentes, especialmente nas relações com o mundo do 

trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.  

São espaços e momentos de enriquecimento curricular, que ampliam as 

oportunidades dos discentes para se apropriarem do conjunto de conhecimentos, 

atitudes e habilidades que o capacitarão a ser um bom profissional em sua área 

específica. Sendo assim, oportuniza a oxigenação do currículo permitindo outras 

atividades além das previstas no formato tradicional das aulas e práticas 

convencionais. Possibilita a abertura de espaços para o exercício da aprendizagem 

em outros lugares e tempos diferenciados dos das salas de aulas, oficinas e 

laboratórios, constituindo-se, porém, como oportunidades curriculares significativas.  

A relação das atividades complementares com suas respectivas cargas 

horárias é apresentada em regulamento próprio. Os estudantes apresentam os seus 

documentos comprobatórios das atividades complementares por meio do ensino, 

pesquisa/iniciação científica e extensão para validação no curso. 
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De acordo com o estabelecido pelo curso de Sistemas de Informação as 

Atividades Complementares podem ser divididas em cinco categorias: 

1. Atividades Pedagógicas: 

I. Monitoria de Ensino. 

II. Monitoria voluntária. 

2. Atividades de Pesquisa: 

I. Iniciação científica. 

II. Publicação de artigos;  

III. Publicação de trabalho em congresso. 

IV. Apresentação de palestras, seminários e minicursos. 

V. Apresentação de trabalho em congresso, simpósio e seminário. 

3. Atividades de extensão: 

I. Participação em projetos de extensão. 

II. Participação em comissões e comitês. 

III. Participação em palestras, seminários, congressos e minicursos; 

IV. Participação em competições (maratona, olimpíada e outras relacionadas à área 

de computação). 

V. Participação em eventos acadêmicos do curso. 

VI. Participação em Cursos de Extensão. 

VII. Visita Técnica promovida pela Instituição de Ensino. 

VIII. Participação em empresas juniores, incubadoras de empresas ou outras 

atividades de empreendedorismo e inovação. 

4. Atividades Culturais e Sociais: 

I. Curso extracurricular de língua estrangeira; 

I. Participação em eventos externos (feiras, apresentações públicas e outras); 

II. Participação em Projetos Sociais. 

5. Atividades de formação complementar: 

III. Cumprimento de estágio curricular não obrigatório. 

IV. Disciplinas de outras áreas. 

A gestão e o acompanhamento dos registros das atividades complementares 

são realizados pelo sistema acadêmico institucional. Os estudantes apresentam os 

seus documentos comprobatórios das atividades complementares para registro no 

sistema acadêmico e cômputo das horas, conforme regras do regulamento. As 

atividade complementares registradas no sistema irão compor o histórico escolar do 
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aluno de forma detalhada. A relação das atividades complementares com suas 

respectivas cargas horárias, bem como as normas gerais referentes à Atividades 

Complementares foram propostas pelo NDE e regulamentadas pelo Colegiado do 

Curso.  

6.11 Projeto Integrador De Curso 

O Projeto Integrador de Curso configura-se como ação interdisciplinar, por meio 

da qual os estudantes aplicam os conhecimentos construídos a partir das disciplinas 

em curso ou já finalizadas, para a proposição de soluções para os desafios 

identificados junto às demandas apresentadas pelos segmentos sociais e produtivos. 

No compromisso de oferecer uma formação de profissionais aptos a 

compreender as diversas questões que envolvem as sociedades contemporâneas, e 

a desenvolver sistemas de informação que solucionem os problemas das 

organizações e dos indivíduos de modo a contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social da região e do país, o curso de Sistemas de Informação da Univale 

consolida a articulação de atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio da 

realização do Projeto Integrador de Curso. Assim, o Projeto Integrador de Curso 

assume no curso a importante inserção de atividades de extensão curriculares, 

obrigatórias e acessíveis a todos os estudantes. 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale compreende a Extensão 

Universitária como processo formativo que articula ensino e pesquisa no campo das 

práticas sociais, impactando tanto na formação dos estudantes quanto nas 

comunidades, ao efetivar a responsabilidade social e socioambiental da universidade 

no diálogo transformador e articulador dos diversos saberes acadêmicos e populares. 

O mesmo entendimento encontra-se no Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-2024) que define a extensão universitária como processo educativo, cultural e 

científico que viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. O 

PNE pauta-se na Constituição Federal (1988), que preconiza a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, e busca dar-lhe materialidade ao definir que as 

práticas extensionistas devem ser curricularizadas, oportunizando assim uma 

formação acadêmica e integral, com qualidade, aos estudantes das diversas 

graduações. 
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Em dezembro de 2018 a Resolução 07 de 18/12/2018 foi publicada para 

regulamentar a Extensão Universitária no Brasil e normatizar a implementação da 

extensão curricular nas matrizes de todos os cursos de graduação. Por ter a 

organização curricular de seus cursos descrita em horas, e não créditos curriculares, 

a Univale desenvolveu seu processo de creditação das atividades de extensão por 

meio das disciplinas, estágios, atividades complementares ou outros componentes 

dos currículos. 

O curso de Sistemas de Informação da Univale construiu seu processo de 

curricularização da extensão com o foco no perfil do egresso, consolidado na 

formação integral dos estudantes ao inseri-los no campo das práticas e diálogos com 

a comunidade/sociedade. Seu formato foi organizado em práticas interdisciplinares 

desenvolvidas no componente curricular Projeto Integrador de Curso, sendo este 

umas das modalidades previstas na Política de Extensão da Univale. 

O desenvolvimento do Projeto Integrador de Curso ocorre a partir de duas 

temáticas identificadas conforme demandas da comunidade externa à universidade, 

com vistas a propor soluções que envolvam o uso de tecnologias em sistemas de 

informação, estabelecendo uma relação dialógica com a sociedade. Cada temática é 

desenvolvida durante três períodos, sendo a Temática Geral I do primeiro ao terceiro 

período do curso e a Temática Geral II do quarto ao sexto período. Nos últimos 

períodos curso, os alunos não desenvolvem o Projeto Integrador, pois se envolvem 

com o Trabalho de Conclusão de Curso e podem optar por desenvolver práticas 

diversificadas de atividades, conforme orientação de professor e atendendo ao 

regulamento do TCC do curso. 

 

Quadro 1 - Desenvolvimento do Projeto Integrador de Curso . 

Temática Geral I – 1º ao 3º período do 
curso 

Projeto Integrador de Curso I, II, III, IV, V e VI 

Temática Geral II – 4º ao 6º período 
do curso 

Projetos Integrador de Curso VII, VIII, IX, X, XI 
e XIII 

7º e 8º períodos do curso 
Trabalho de Conclusão de Curso com 
temática escolhida pelos estudantes 

 

Por meio das práticas extensionistas, o Projeto Integrador  de Curso efetiva o 

protagonismo do estudante na sua formação integral, oportunizando a formação 

cidadã e o desenvolvimento de competências necessárias à sua atuação profissional. 

Práticas e experiências voltadas para uma formação mais humanizada, por meio do 
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diálogo e da troca de saberes com a comunidade, impactando positivamente na 

formação do estudante e na comunidade, promovendo uma transformação coletiva 

efetiva. Espera-se que atividades realizadas promovam a ampliação do universo de 

referência em que os alunos estão inseridos, tanto pelo contato direto com as grandes 

questões contemporâneas, quanto pela aproximação com as realidades e vivências 

locais.  

Assim, o Projeto Integrador de Curso tem como objetivo geral desenvolver a 

prática extensionista de forma articulada com o ensino e a pesquisa, e como objetivos 

específicos: 

▪ integrar a aprendizagem dos diversos conteúdos do curso em uma perspectiva 

interdisciplinar; 

▪ estabelecer o diálogo com a comunidade; 

▪ impactar a formação dos estudantes, a universidade e a comunidade; 

▪ contextualizar os conteúdos, numa relação teoria-prática; 

▪ desenvolver habilidades de projetos, trabalho em equipe, criatividade, 

comunicação, oratória; 

▪ promover integração dos discentes do curso de Sistemas de Informação da 

Univale. 

Para cada Projeto Integrador de Curso será designado, pela Coordenação do 

Curso, um docente que ficará responsável pela orientação direta aos estudantes. As 

orientações para o desenvolvimento e operacionalização do Projeto Integrador de 

Curso estão descritas em Regulamento próprio, proposto pelo NDE e aprovado pelo 

Colegiado do Curso. 
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7 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

O sistema de avaliação dos processos ensino e aprendizagem, que envolve 

mais diretamente a relação professor/estudante/sala de aula e ambientes educativos, 

assim como outras atividades, leituras e práticas empreendidas pelos estudantes, é 

regulamentado pelo regimento geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. A 

assiduidade e aproveitamento nos estudos, ambos eliminatórios, são os aspectos que 

constituem o sistema. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale assume que a avaliação deve ser 

formativa e contribui para que professores e estudantes aperfeiçoem os processos de 

ensino e aprendizagem. Portanto, a avaliação deve ser considerada como fonte de 

informações para assegurar a realização de atividades pedagógicas e institucionais, 

necessárias à promoção da qualidade do ensino, da aprendizagem, da formação do 

discente e da melhoria institucional. 

A avaliação é constante, contínua e cumulativa tendo como foco a 

aprendizagem e para tal exige-se que os estudantes sejam avaliados em situações 

concretas ou mais próximas da realidade, para que mobilizem conhecimentos diante 

de desafios.  

Nesse sentido, avaliar pressupõe não apenas aquilo que acontece na sala de 

aula, mas, perpassa todo o processo pedagógico ao iniciá-lo com a coleta das 

informações indispensáveis para conhecimento da realidade, durante a execução do 

trabalho, até a sua finalização, levando os estudantes a perceberem o processo de 

avaliação de forma integral e não fragmentada. Avaliar leva a resultados, mas não 

permanece neles, pois, como processo, viabiliza resultantes constituídos de 

ressignificações. Portanto, nos remete a considerar todas as ações ocorridas durante 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Por seu fundamento processual, a avaliação ocorre ao longo de cada período, 

devendo ser utilizados instrumentos variados que possam impulsionar o processo 

ensino-aprendizagem tais como: observação e acompanhamento do estudante; 

atividades realizadas no AVA; provas, testes e exercícios; trabalhos individuais e/ou 

em equipes; seminários; pesquisas descritivas, pesquisas experimentais; visitas 

técnicas; portfólios; projetos interdisciplinares; relatórios; e demais modalidades e 

formas que se mostrem aconselháveis e de possível aplicação, conforme a disciplina 

e/ou componente curricular. 
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Cabe destacar que as pessoas com necessidades especiais no âmbito da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale usufruem atendimento diferenciado junto 

aos processos de avaliação de aprendizagem, a partir de análise individualizada. 

a) Quanto à Avaliação das Disciplinas 

Tradicionalmente, as práticas de avaliação da aprendizagem recaem sobre um 

conjunto limitado de escolhas. O Colegiado e o NDE do Curso de Bacharelado em 

Sistemas de Informação têm se dedicado a discussões acerca da avaliação de 

aprendizagem e sugerido ao corpo docente que a avaliação seja construída de forma 

processual e qualitativa, visando uma avaliação mediadora, contínua e sucessiva. 

A proposta é que os estudantes sejam avaliados a partir de diferentes 

instrumentos como avaliações escritas, apresentação de seminários, seminário 

integrador, elaboração de trabalhos, desenvolvimento de projetos, estudos dirigidos, 

atividades práticas laboratoriais e clínicas, análise e resolução de situações 

problemas, projetos interdisciplinares, trabalho de conclusão de curso, oficinas 

temáticas, relatórios de visitas técnicas, avaliação global e outros, sendo que a 

avaliação não deve se limitar à realização de provas escritas. 

Os artigos 186 a 195 do regimento geral da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale definem as normas da avaliação de aprendizagem nas disciplinas. Conforme 

estabelecido, a verificação do rendimento escolar do estudante em cada disciplina 

cursada é contínua, cumulativa e abrange elementos relativos à assiduidade e ao 

desempenho dos estudantes, ambos eliminatórios. Considerando a importância do 

retorno das atividades avaliativas para o processo de aprendizagem, os resultados de 

qualquer atividade avaliativa são registrados no Portal do Aluno, assim como devem 

ser feitas as devoluções de provas e demais atividades escritas, no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis após a realização da atividade avaliativa, conforme artigo 187 do 

Regimento Geral. É ainda previsto, regimentalmente, o direito do estudante a recursos 

e revisão das atividades avaliativas, mediante requerimento ao Colegiado e 

Coordenação do curso.  

Os resultados do processo de verificação da aprendizagem se apresentam em 

pontos acumulados de 0 (zero) a 100 (cem), por disciplina/componente curricular, que 

representam a soma de atividades, trabalhos e provas, conforme o plano de ensino 

da disciplina/componente curricular, disposto regimentalmente (Artigo 191, Regimento 

Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 
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São também resguardados regimentalmente o direito do estudante a realização 

de atividades avaliativas – segunda chamada de provas – desde que devidamente 

justificadas: por motivo de doença, acidente, ato cirúrgico, problemas na gravidez ou 

parto, comprovados por atestados médicos; ou prorrogação de jornada de trabalho, 

comprovada por atestado da empresa; ou no exercício da liberdade de consciência e 

crença, permitindo ao estudante se ausentar de provas e aulas marcadas para o dia 

em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais 

atividades, mediante requerimento prévio com antecedência mínima de, no mínimo 

48 (quarenta e oito) horas. O estudante deverá fundamentar o seu pedido, bem como 

apresentar documento que possa comprovar suas alegações e participação como 

membro religioso e o cumprimento da prestação alternativa determinada ao estudante 

deve ocorrer dentro do Calendário Acadêmico do semestre letivo em questão, não 

podendo ultrapassar para o próximo. 

Em termos de aprovação, será aprovado na disciplina/componente curricular o 

estudante que, atendidas às exigências de frequência, obtiver, no conjunto das 

atividades avaliativas ao longo do período letivo, nota igual ou superior a 70% (setenta 

por cento). Como consta no artigo 194 do Regimento Geral da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale. O artigo 195 oferece ao estudante com rendimento igual ou 

superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento), em 

disciplina(s), o direito a participação em exames suplementares, no valor de 100 

pontos. Para aprovação o estudante deverá obter nota igual ou superior a 70 (setenta) 

pontos e será considerada para efeito de registro acadêmico como nota máxima 70 

(setenta) pontos, ainda que a pontuação alcançada seja superior a esse valor. O 

estudante com rendimento inferior a 40% (quarenta por cento) será reprovado sem 

direito a exame suplementar. Também, no exame suplementar é previsto 

regimentalmente uma segunda oportunidade de realização da avaliação, em casos 

específicos – luto, internação hospitalar e doença, todos devidamente comprovados. 

O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação trabalha com a avaliação 

de aprendizagem em uma perspectiva formativa, envolvendo a apreciação dos 

aspectos qualitativos e quantitativos, não se limitando somente aos resultados obtidos 

pela aplicação de provas e testes. Com as possibilidades oferecidas pela tecnologia 

disponibilizada no AVA, o processo de acompanhamento contínuo do estudante pelo 

professor-tutor é uma realidade, tendo em vista que esse professor-tutor pode contar 
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com uma diversidade de processos, ferramentas e instrumentos destinados à 

verificação da aprendizagem. 

Para tanto, a avaliação do processo de ensino e aprendizagem adotada busca 

incorporar uma avaliação diagnóstica, formativa e somativa orientada a: 

 avaliar o estudante por meio da tecnologia existente no AVA; 

 avaliar o estudante por meio de atividades presenciais dentro e fora da IES; 

 diagnosticar e registrar os progressos do estudante, identificando e buscando 

superar suas dificuldades; 

 oferecer oportunidades e estratégias diversificadas para o estudante se superar; 

 possibilitar que os estudantes auto avaliem sua aprendizagem; 

 orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 

curriculares. 

Cada disciplina adota em seu plano de ensino atividades avaliativas 

distribuídas para os ambientes virtual e presencial de aprendizagem, reservando a 

cada um deles as suas peculiaridades na avaliação e no retorno das mesmas aos 

estudantes.  

No AVA o retorno da avaliação ao estudante se dá de duas formas: a partir da 

avaliação automática dos exercícios de múltipla escolha pelo sistema, e pela correção 

das atividades pelo professor-tutor no próprio ambiente. Presencialmente a avaliação 

e o retorno das mesmas aos estudantes acontecem por meio da interação direta do 

professor-tutor com os estudantes. 

Todos os resultados advindos da plataforma virtual ou dos encontros 

presenciais são registrados no sistema e publicados no Portal do Aluno com acesso 

restrito pelo estudante. 

No Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação a distribuição dos 100 

(cem) pontos está regulamentada da seguinte forma: 

 no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), distribui-se 30 (trinta) pontos, 

abrangendo exercícios, avaliações, participação em fóruns, frequência entre outras à 

critério do professor; 

 para as atividades presenciais distribui-se 60 (sessenta) pontos, abrangendo 

exercícios, avaliações, trabalhos individuais e em grupo, seminários, frequência entre 

outras a critério do professor; 

 para o Projeto integrador distribui-se 10 (dez) pontos referentes às atividades 

realizadas.  
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Com o objetivo de acompanhar o processo de implantação do currículo, as 

reuniões de NDE, Colegiado do Curso e corpo docente acontecem periodicamente. 

As discussões têm como foco a integração das atividades desenvolvidas nas 

disciplinas, nos componentes curriculares e o acompanhamento dos indicadores 

acadêmicos, em busca do alcance do perfil de formação desejado e do sucesso 

estudantil. 

A articulação entre diferentes instrumentos de avaliação, a participação ativa 

do estudante e a flexibilidade na postura do professor e na proposta curricular, entre 

outras características do processo de avaliação proposto, reforçam o compromisso 

com a qualidade do ensino, favorecendo o desenvolvimento e a autonomia do 

discente de forma contínua e efetiva. 

b) Quanto à Avaliação dos Estágios Supervisionados 

A avaliação do Estágio Supervisionado visa verificar se os objetivos propostos 

na elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. Para 

tal, são propostos protocolos de avaliação específicos. O estágio curricular do curso 

de Bacharelado em Sistemas de Informação funciona a partir de regulamento 

específico.  

Ao final do estágio, o estudante entrega ao orientador e/ou supervisor uma 

cópia de relatório circunstanciado, produzido conforme as normas definidas no 

regulamento de estágio do curso e a Ficha de Avaliação Confidencial devidamente 

preenchida pelo Supervisor do estágio. 

O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale e/ou à instituição concedente, uma avaliação da atividade de estágio, 

comparando os resultados alcançados com os esperados. A Ficha de Avaliação 

Confidencial representa a avaliação do comportamento do aluno dentro da 

concedente.  

São critérios básicos de avaliação dos estágios:  

 Deverá abranger os aspectos de assiduidade e aproveitamento, nos termos do 

Regimento Geral da Univale.  

 O desempenho do aluno deverá ser registrado, considerando os objetivos 

propostos às competências esperadas, descritas no plano de estágio. 

 O resultado será expresso em notas de 0 (zero) a 100 (cem) e será considerado 

aprovado o estagiário que obtiver média igual ou superior a 70,0 (setenta) após 
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cumprir a carga horária mínima exigida para o estágio, conforme expresso na matriz 

curricular. 

 A nota do estágio é atribuída pelo professor orientador após avaliar o Relatório de 

Estágio e a Ficha de Avaliação Confidencial do Supervisor de Estágio; 

c) Quanto à Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso  

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é componente curricular no Curso 

de Bacharelado em Sistemas de Informação da Univale, com a sua realização no 

sétimo e oitavo período do curso, na  oferta de Trabalho de Conclusão de Curso I, 

Trabalho de Conclusão de Curso II, Trabalho de Conclusão de Curso III e Trabalho 

de Conclusão de Curso IV. O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC terá o seu 

registro final no formato de artigo científico e será realizado em grupo de dois a quatro 

estudantes, sendo que, em qualquer situação, será avaliada a efetiva contribuição de 

cada aluno, bem como sua capacidade de articulação das competências visadas. 

Os resultados do processo de verificação da aprendizagem se apresentam em 

pontos acumulados de 0 (zero) a 100 (cem), que representam a soma de atividades, 

conforme o plano de ensino de cada componente curricular. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem  acontece de forma 

processual, seguindo as seguintes diretrizes: 

Trabalho de Conclusão de Curso I: a avaliação ocorre por meio de atividades 

diversificadas propostas pelo docente designado pela Coordenação do Curso para 

orientação dos estudantes.   

Trabalho de Conclusão de Curso II: a avaliação ocorre por meio de atividades 

diversificadas propostas pelo docente designado pela Coordenação do Curso para 

orientação dos estudantes e com apresentação oral do projeto avaliada por banca 

examinadora. A banca será composta por três membros: o docente orientador, um 

docente convidado e um discente do curso. Aos docentes cabe a apreciação do 

projeto e a atribuição de pontuação conforme os critérios de avaliação que constam 

no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso. Ao discente cabe a apreciação 

crítica do projeto. O valor total de pontos distribuídos para a apresentação não poderá 

ser superior a quarenta pontos. 

Trabalho de Conclusão de Curso III: a avaliação é realizada conforme 

atividades de orientação e acompanhamento do professor orientador de cada grupo 

de estudantes. 
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Trabalho de Conclusão de Curso IV: a avaliação é realizada pelas atividades 

propostas pelo professor orientador, produção do artigo científico pelos grupos de 

estudantes e pela apresentação oral do grupo avaliada por uma banca examinadora 

composta por dois membros convidados e o professor orientador. A atribuição de 

pontos ocorrerá da seguinte forma:  20 pontos para as atividades propostas pelo 

professor orientador; 50 pontos para a avaliação do artigo científico pela banca e 30 

pontos para a apresentação oral.   

As orientações gerais para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

estão dispostas no Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso de Sistemas de 

Informação. 

d) Quanto à Avaliação das Atividades Complementares 

As Atividades Complementares – AC são componentes curriculares que 

possibilitam ao estudante a aquisição de habilidades e competências, seja no 

ambiente acadêmico ou fora dele, consubstanciada pela prática de estudos e 

atividades independentes e interdisciplinares, que tenham relação pertinente com 

atividades acadêmicas, especialmente aquelas que dizem respeito às relações de 

trabalho e melhoria da sociedade. 

As DCNs propõem que os cursos de graduação valorizem a formação geral do 

discente e o desenvolvimento das habilidades e competências essenciais a sua 

formação, devendo se pautar na sua oferta: 

 pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da instituição; 

 pelo tratamento de temas; 

 pela interdisciplinaridade; 

 pela contribuição para a formação humanística do discente. 

De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será 

desenvolvido para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga 

horária prevista na respectiva matriz curricular do curso, respeitados os limites 

máximos de carga horária estabelecida para cada uma das diversas modalidades.  

No Curso de Sistemas de Informação da Univale, as Atividades 

Complementares se organizam segundo as cinco categorias, sendo: Pedagógica, 

Pesquisa, Extensão, Cultural e Social e Formação Complementar. Recomenda-se que 

o aluno vivencie atividades em pelo menos 3 (três) categorias, de modo a garantir a 

diversidade de vivências acadêmicas e culturais, indispensável ao enriquecimento e 
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formação do acadêmico. A avaliação das Atividades Complementares deverá pautar 

nos seguintes critérios: 

I. adequação das atividades desenvolvidas com os objetivos do curso; 

II.  total de horas dedicado à atividade; 

III.  documentação comprobatória das atividades realizadas; 

IV.  limite de horas por classe de atividade definida nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 1. Atividades Complementares – Atividades Pedagógicas 

Atividade 
Carga horária máxima 

permitida para equivalência 

Monitoria de Ensino 20 horas 

Monitoria voluntária 20 horas 

 

Tabela 2. Atividades Complementares – Atividades de Pesquisa 

Atividade 
Carga horária máxima 

permitida para equivalência 

Iniciação Científica 20 horas 

Publicação de Artigo  20 horas 

Publicação de Trabalho em 
Congresso 

20 horas 

Apresentação de Palestras, 
Seminários e Minicursos 

10 horas 

Apresentação de Trabalho em congresso, 
simpósio e seminários. 

10 horas 

 

Tabela 3. Atividades Complementares - Atividades de Extensão 

Atividade 
Carga horária máxima 

permitida para equivalência 

Participação em Projetos de Extensão 
Extracurricular 

20 horas 

Participação em Comissões e Comitês 10 horas 

Participação em Palestras, Seminários, 
Congressos e Minicursos 

10 horas 

Participação em Competições (Maratona, 
Olimpíada e outras relacionadas à 
computação) 

10 horas 

Participação em eventos acadêmicos do 
curso 

10 horas 
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Participação em Cursos de Extensão  10 horas 

Visita Técnica promovida pela Instituição de 
Ensino 

5 horas 

Participação em empresas juniores, 
incubadoras de empresas ou outras 
atividades de empreendedorismo e 
inovação. 

20 horas 

 

Esta relação das atividades complementares com suas respectivas cargas 

horárias, bem como as normas gerais referentes à Atividades Complementares, 

constam em regulamento próprio aprovado pelo Colegiado do Curso.  

e) Quanto à Avaliação do Projeto Integrador de Curso 

O Projeto Integrador é componente curricular do Curso Sistemas de Informação 

e sua avaliação é construída de forma processual, qualitativa e quantitativa. A 

proposta é que os estudantes sejam avaliados a partir de diferentes instrumentos, tais 

como produção escrita, estudos dirigidos, análise e resolução de situações-problema, 

oficinas temáticas, relatórios de visitas técnicas e pesquisa de campo. 

Os resultados do processo de verificação da aprendizagem se apresentam em 

pontos acumulados de 0 (zero) a 100 (cem), que representam a soma de atividades, 

conforme o plano de ensino do Projeto Integrador de Curso, disposto regimentalmente 

(artigo 191, Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale). 

A avaliação do Projeto Integrador ocorre de duas maneiras: 

 durante todo o período de elaboração do projeto, pelo professor designado pela 

Coordenação para orientação aos estudantes; 

 no seminário de apresentação final do projeto, pela equipe de professores que 

atuam no período/turma em que a atividade é realizada, garantindo a prática 

interdisciplinar em todo o processo de trabalho. 

 O modelo de avaliação adotado considera os seguintes critérios: 

 entregas parciais que ocorrem durante o período de elaboração do projeto e 

constituem atividades relacionadas ao objetivo a ser alcançado pela atividade; 

 a apresentação documentada das informações coletadas e analisadas pelos 

discentes, em conformidade com a temática desenvolvida; 

 a apresentação em seminário dos resultados obtidos a partir da realização do 

trabalho. 
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As orientações gerais para a elaboração do Projeto Integrador de Curso estão 

dispostas no Regulamento do Projeto Integrador do Curso Sistemas de Informação. 

7.1 Conselho acadêmico 

O Conselho Acadêmico caracteriza-se como a sistematização da forma de 

acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem. No Curso 

Sistemas de Informação, o Conselho Acadêmico é realizado por meio de análise de 

informações, adotando-se ações concretas para a melhoria da aprendizagem em 

função das avaliações realizadas pelos estudantes na etapa/módulo avaliativo 

compreendido.  

Os objetivos do Conselho Acadêmico são: 

 analisar o rendimento quantitativo e qualitativo dos estudantes; 

 identificar o perfil de cada turma;  

 acompanhar frequência e rendimento dos estudantes; 

 sistematizar as informações sobre o rendimento dos estudantes; 

 planejar ações para a melhoria do ensino e da aprendizagem, em função das 

avaliações realizadas; 

 encaminhar casos específicos para atendimento pedagógico ou psicológico via 

Setor Espaço A3 – Apoio ao Aluno;  

 identificar possíveis casos que possam culminar em evasão;  

 traçar plano de ação para evitar evasão. 

O diálogo e o alinhamento entre o corpo docente, coordenação de curso e 

equipe pedagógica são fundamentais para que a Universidade consiga alcançar suas 

metas e levar adiante o desafio de melhorar o desempenho e engajamento de todos 

os estudantes, elevando os resultados da instituição de ensino, considerando os 

processos avaliativos internos (avaliações diagnósticas, formativas, somativas, CPA)  

e externos (Enade).   

O acompanhamento do desempenho dos estudantes pelo Conselho 

Acadêmico acontece em reunião agendada ao final de cada etapa de avaliação, nas 

quais os resultados das atividades avaliativas, as competências, habilidades e 

atitudes comportamentais dos estudantes são objeto de análise buscando indicativos 

para as práticas docentes. Participam da reunião do Conselho Acadêmico: a 
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Coordenação do Curso, uma pedagoga da equipe multidisciplinar e os professores de 

cada turma. 

No decorrer de cada módulo, a Coordenação do Curso compartilha uma 

planilha digital, onde os professores informam as notas das avaliações e suas 

percepções sobre as habilidades e competências desenvolvidas por cada aluno. As 

informações da planilha são analisadas pela Coordenação de Curso e por uma 

pedagoga da equipe multidisciplinar. No dia da reunião do Conselho Acadêmico, 

apresenta-se aos participantes o mapa de notas da turma, bem como o perfil da turma. 

Portanto, nesta reunião são apresentadas a relação de notas de cada turma para a 

discussão sobre a aprendizagem dos estudantes, a socialização dos processos de 

ensino e aprendizagem e avaliação adotados nas disciplinas/componentes 

curriculares, sempre prezando por avaliações processuais e formativas. Além disso, 

são analisados os apontamentos sobre as competências e habilidades desenvolvidas 

por cada aluno. Os resultados são discutidos junto aos professores, sempre visando 

identificar o perfil da turma, bem como dificuldades pontuais dos estudantes. É 

analisado o índice de frequência dos estudantes para acompanhamento por parte da 

coordenação e docentes. São realizados encaminhamentos de possíveis casos de 

estudantes com transtornos psicológicos e dificuldades de aprendizagem para o Setor 

Espaço A3 – Apoio ao Aluno.  

Durante a reunião ainda são feitos questionamentos pela pedagoga no sentido 

de compreender:  

 quais os recursos que os professores utilizam para avaliar, a quantidade e 

variedade dos instrumentos metodológicos e avaliativos, com o intuito de contribuir 

para aumentar a acessibilidade metodológica dos professores;  

 estilo de provas: fechadas, abertas, com consulta, contextualizadas estilo Enade e 

de bancas de concursos públicos; 

 qual área (conteúdo/disciplina) os estudantes estão tendo mais dificuldade; 

 identificar o perfil da turma ou específica da disciplina (disciplina mais “pesada”, 

epistemológica).  

Sendo assim, por meio destes questionamentos, ao discutir sobre o perfil da 

turma, os professores ponderam ações de intervenção que já foram efetivadas e 

também propõem, com base na discussão, outras ações de intervenção. São 

analisados os índices de aprendizagem em cada disciplina, e em áreas similares, com 

vistas a propostas de intervenção metodológica por parte do professor, aumentando 
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assim seu repertório metodológico. Também são listados estudantes que estão acima 

da média em todas as disciplinas e que podem contribuir com monitoria e 

aprendizagem por pares, aplicando o Método 300 (FRAGELLI, 2019).  

Dessa forma, o Conselho Acadêmico é um dos momentos mais importantes no 

fomento dessa coesão entre os professores, coordenação de curso e equipe 

pedagógica, fortalecendo assim a gestão compartilhada do curso. O Conselho 

Acadêmico visa a abrir espaço para que as causas de qualquer tipo de desafio sejam 

levantadas, analisadas da maneira mais imparcial possível e solucionadas com o 

apoio de todos os envolvidos no processo. Para garantir a sua eficiência, é importante 

manter a ideia de que o conselho é um grupo de apoio mútuo com o objetivo de fazer 

todos avançarem, tanto professores quanto estudantes.  

As discussões no Conselho Acadêmico culminam em ações para a melhoria da 

aprendizagem e formação do estudante em função das avaliações realizadas, uma 

vez que os  resultados das avaliações teóricas e práticas são apresentadas e 

discutidas com os alunos, retroalimentando dessa forma, todo o processo ensino-

aprendizagem. Ao final de cada reunião é gerada a ata do Conselho Acadêmico 

detalhando os levantamentos feitos, bem como deixando explícito os 

encaminhamentos dos estudantes que necessitarão de acompanhamentos e 

intervenções pedagógicas, assegurando dessa forma, que estão sendo adotadas 

ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das avaliações 

realizadas. 
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8 INTERFACE DO CURSO COM A EXTENSÃO E A PESQUISA 

8.1 Extensão 

A Política de Extensão da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, conforme 

consta no Plano de Desenvolvimento Institucional (Univale, 2019), parte dos 

pressupostos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da Constituição Federal e da 

Resolução CNE/CES n.º 07/2018 e foi elaborada em consonância com os fóruns 

nacionais de extensão das instituições públicas e comunitárias. Assim, a Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale, à luz desses documentos, compreende a extensão como 

processo formativo interdisciplinar e interprofissional que se efetiva em interface com 

a pesquisa e o ensino, no campo das ações que se inserem na sociedade, 

preferencialmente em contextos de vulnerabilidade, consolidando o caráter de 

pertinência e responsabilidade socioambiental da universidade ao promover a 

dialogicidade transformadora, emancipatória e articuladora dos diversos saberes 

acadêmicos e populares. 

Como instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES), a  Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale, por meio de suas ações extensionistas, reafirma sua 

interlocução com os diversos segmentos sociais, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento das comunidades em seu entorno, cumprindo sua natureza 

institucional, na promoção da democratização do saber acadêmico e científico. As 

práticas extensionistas são desenvolvidas nas modalidades de ações de extensão, 

programas e de projetos de ação comunitária, de prestação de serviços, de produção 

e publicação científica, de eventos, de cursos de extensão ou especialização e de 

participação em Conselhos, Fóruns e instâncias assemelhadas, promovendo e 

viabilizando sua produção de conhecimentos e concretizando seu compromisso social 

com a sustentabilidade, os direitos humanos e o patrimônio cultural.  

Os princípios abordados nas diretrizes nacionais da extensão universitária são 

adotados pela Univale no sentido de garantir uma efetiva formação integral dos 

estudantes em seus diversos cursos de graduação (obrigatoriamente) e pós-

graduação (facultativamente), envolvendo, além dos saberes técnicos profissionais, 

uma formação para a cidadania na perspectiva da equidade e justiça social que 

contemple de maneira ampla o perfil profissional dos egressos. 



161 

Na dialogicidade construtiva, transformadora e intercultural, com os diversos 

setores sociais nacionais e internacionais, os cursos da Univale buscam a reflexão 

ética necessária às suas atividades extensionistas integradas ao ensino e à pesquisa, 

no enfrentamento das questões sociais, na produção e construção de conhecimentos 

voltados para um desenvolvimento econômico, cultural e social equitativo e 

sustentável. Nesse sentido a Extensão na Univale reforça seu compromisso social 

implementando ações nas diversas áreas temáticas como as de comunicação, cultura, 

direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, produção e 

trabalho. Dessa forma, atua em diálogo com os temas transversais obrigatórios no 

Ensino Superior, em consonância com a Lei 9.795/99 e o Decreto 4.281/2002 que 

regem sobre a obrigatoriedade da Educação Ambiental no Ensino Superior, a 

Resolução CNE/CP 01/2004 que trata da educação etino-racial nos cursos de 

graduação e a Resolução CNE/CP 01 de 30/05/12 que institui o ensino obrigatório dos 

Direitos Humanos.  

As diretrizes da política de extensão universitária configuram-se como 

orientações gerais que fundamentam a comunidade acadêmica no planejamento das 

ações extensionistas, e estão organizadas em cinco eixos fundantes: 1) A interação 

dialógica entre a universidade e a comunidade como cerne da dimensão ética dos 

processos de extensão universitária; 2) A interdisciplinaridade e interprofissionalidade 

na superação da dicotomia entre generalismos e especializações em respostas à 

complexidade da realidade social e da atuação profissional; 3) A indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão que oportuniza a produção de conhecimentos por 

meio de metodologias participativas, no formato investigação-ação, envolvendo tanto 

o ensino quanto a pesquisa na dialogicidade extensionista; 4) O impacto na formação 

do estudante, ampliando seu universo de referência e oportunizando o contato direto 

com as grandes questões contemporâneas da sua área, colocando-o como 

protagonista de sua formação técnica e cidadã; e 5) O impacto e transformação social 

e institucional, contribuindo na solução de problemas sociais qualificando as 

demandas e antecipando as necessidades dos vários grupos sociais e, 

prioritariamente, das populações mais vulneráveis na perspectiva da inclusão. 

Em conformidade com o Plano Nacional de Extensão Universitária, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale estabeleceu objetivos da extensão que 

repercutem nos projetos pedagógicos dos cursos: 
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 curricularizar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, em função das exigências da realidade, 

indispensável na formação do estudante, na qualificação do professor e no 

intercâmbio com a sociedade; 

 assegurar a relação bidirecional entre a instituição e a sociedade, de tal modo que 

os problemas sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte da Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale; 

 estimular ações cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou 

transdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale e da sociedade;  

 priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais emergentes 

relacionadas com as áreas de saúde, educação, inovação tecnológica, habitação, 

alimentação, geração de emprego e ampliação de renda; 

 ampliar a oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu e aperfeiçoamento 

profissional na modalidade a distância, por meio da utilização das tecnologias 

disponíveis; 

 estimular ações transversais de educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável como componentes da atividade extensionista; 

 realizar a avaliação institucional das atividades de extensão da instituição 

implementadas pelos cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, como um 

dos parâmetros de autoavaliação;  

 potencializar e ampliar a participação dos cursos da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale em editais públicos, privados e outros órgãos de fomento aos projetos de 

extensão; 

 possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento 

tecnológico e social do país.  

8.1.1 Programa Univale EM AÇÃO  

O Programa Univale em Ação converge todas as ações comunitárias 

desenvolvidas pelos diversos setores vinculados aos cursos de forma contínua ou 

pontual, atendendo preferencialmente ao público externo, de acordo com as 

demandas nas diversas áreas, sendo já consolidadas várias ações/serviços em 

eventos e locais diferentes. Este programa vem possibilitando aos acadêmicos 
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desenvolver suas habilidades teóricas/práticas adquiridas durante o decorrer de seus 

cursos, nas ações e nos serviços seguintes:  

a) Ambulatório de Lesões Dermatológicas. 

b) Brinquedoteca. 

c) Laboratório de Didática – LAD. 

d) Centro de Fisioterapia. 

e) Centro Esportivo da Univale.  

f) Clínicas Odontológicas. 

g) Núcleo de Prática Jurídica.  

h) Escritório de Assistência Judiciária. 

i) Núcleos do Juizado de Conciliação. 

j) Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. 

k) Parque da Ciência. 

l) Projeto de revitalização do Horto Medicinal e Implantação do Laboratório de 

Fitomedicamentos.  

m) Serviço de Psicologia Aplicada.  

n) Univale TV. 

8.1.2 Política de Extensão no Curso 

No curso Sistemas de Informação, as ações de extensão são desenvolvidas 

com a participação de professores e acadêmicos do curso e de outras graduações, e 

nas diversas atividades que são desenvolvidas em espaços e laboratórios da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale. São ações realizadas sempre em parceria 

com instituições públicas e privadas com atuação regional em áreas afins do curso, 

com profissionais da área, empresários, organizações da sociedade civil e membros 

da comunidade. 

As atividades de extensão representam oportunidade de reflexão sobre as 

fragilidades e potencialidades regionais, colaborando no compromisso de formar 

profissionais que compreendam as diversas questões sociais e estejam aptos a propor 

soluções que contribuam no desenvolvimento econômico na sua região de atuação. 

Na articulação ensino-pesquisa-extensão disposta na matriz do curso, sobretudo na 

transversalidade do Projeto Integrador de Curso, está ancorada a formação 

profissional dos bacharéis em Sistemas de Informação na Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale. 
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Com o foco no perfil do egresso, consolidado na formação integral dos 

estudantes ao inseri-los no campo das práticas e diálogos com a 

comunidade/sociedade, a extensão é desenvolvida no curso por meio de três 

diferentes vieses: ações de extensão de participação opcional, chamados 

institucionais pela Política de Extensão da Univale, que são desenvolvidos em 

parceria com Núcleo Universitário de Empreendedorismo; propostas curriculares que 

se materializam nos Projetos Integradores, de participação obrigatória de todos os 

estudantes do curso; eventos e ações de formação complementar, abertas à 

comunidade, propostas e realizadas por docentes e discentes. 

8.1.2.1 Núcleo Universitário de Empreendedorismo – NUVEM  

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) foi criado com o 

propósito de disseminar a cultura empreendedora no meio acadêmico e para 

promover o desenvolvimento social e econômico da microrregião de Governador 

Valadares.  

O NUVEM é um programa institucional que proporciona a integração entre os 

cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, sendo um polo para o 

desenvolvimento de projetos que estimulem a interdisciplinaridade entre as áreas de 

conhecimento.  O núcleo implementará ações, tais como: eventos que estimulem a 

atitude empreendedora, capacitações que permitam a implementação de novos 

modelos de negócio, mentorias para o amadurecimento do processo de 

desenvolvimento de produtos, inserção mercadológica e gestão de negócios, entre 

outras. Estas ações fazem interface com as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas no âmbito dos cursos da universidade, na medida em que estimulam a 

aplicação dos conceitos trabalhados em sala de aula, possibilitam uma interlocução 

entre o saber acadêmico e as necessidades apresentadas pela comunidade, e 

instigam o desenvolvimento do conhecimento científico. 

A missão do NUVEM é ser um polo articulador entre a universidade e os 

segmentos da sociedade, com foco em inovação e empreendedorismo, apoiando 

projetos que contribuam para o desenvolvimento social e tecnológico da sociedade. 

Focado também nas demandas sociais e na formação ética dos estudantes, o 

NUVEM configura-se também como espaço para o desenvolvimento de projetos de 

extensão. 
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O NUVEM tem como objetivo gerir a política de inovação tecnológica da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, fomentando o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares de inovação que atendam às demandas sociais, econômicas e 

tecnológicas da região. Pretende-se alcançar esse objetivo por meio das seguintes 

ações: 

 estabelecer uma rede de relacionamentos da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale com a sociedade para incrementar as atividades de pesquisa, ensino e 

avanço tecnológico; 

 identificar oportunidades e incentivar a inovação, como nicho de mercado, 

amparados pela proteção intelectual; 

 promover a cultura da inovação; 

 promover maior interação da universidade com o mercado de trabalho, contribuindo 

para o desenvolvimento econômico e tecnológico de toda a sociedade; 

 captar  investimentos para a implantação do projeto e criação de startups; 

 apoiar a criação de um ecossistema de incubadoras de empresas em Governador 

Valadares que poderá ser responsável pelo desenvolvimento tecnológico e econômico 

da região; 

 comunicar à sociedade o impacto das inovações guiadas pelo conhecimento 

científico desenvolvido por estudantes e professores da Universidade. 

8.1.2.2 Espaço Integrador do Núcleo das Ciências e Tecnologia – ELO 

O Espaço Integrador do Núcleo de Ciências e Tecnologia da Univale, 

denominado ELO, é uma iniciativa dos cursos de Agronegócio, Agronomia, Arquitetura 

e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia Elétrica, 

Medicina Veterinária e Sistemas de Informação para atender as demandas dos 

respectivos cursos, fortalecendo o elo integrador e interdisciplinar entre os cursos, 

fomentando práticas interdisciplinares inovadoras de ensino, pesquisa e extensão. 

São objetivos do Espaço Integrador do Núcleo de Ciências e Tecnologia da 

Univale - ELO:  

I. Possibilitar o fortalecimento dos cursos do Núcleo de Ciências e Tecnologia no 

âmbito da Universidade.  

II. Constituir-se em um espaço de formação de estudantes e de formação docente.  

III. Apoiar os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos do Núcleo de Ciências e 

Tecnologia, no planejamento e na execução de ações interdisciplinares e intercursos 
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que visem o cumprimento de suas competências.  

IV. Ampliar a inserção dos cursos do Núcleo de Ciências e Tecnologia na  

comunidade valadarense e na região. Ser um espaço de fomento das discussões 

sobre a formação dos profissionais na região.  

VI. Articular as ações do ELO com os projetos pedagógicos dos cursos de 

Agronegócio, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Civil 

e Ambiental, Engenharia Elétrica, Medicina Veterinária e Sistemas de Informação da 

Univale, com vistas à consolidação do perfil do egresso e em conformidade com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação supracitados.  

O ELO, em conjunto com os NDEs dos cursos do Núcleo de Ciências e 

Tecnologia também propõe ações que tem como elemento desencadeador a análise 

dos resultados do ENADE, e demais avaliações do curso. Promove também, 

juntamente aos cursos, a realização de eventos como oficinas de capacitação, 

palestras, seminários, feiras, fóruns, entre outros, abertos à comunidade que visam a 

troca de conhecimentos entre academia e sociedade. As propostas são definidas por 

demandas dos cursos e/ou externas por meio de escolas da rede pública e particular 

de ensino médio, consórcios municipais, entre outros. 

As atividades são apresentadas em registros próprios do Espaço Integrador do 

Núcleo das Ciências e Tecnologia. 

8.1.2.3 A Extensão nos Projetos Integradores de Curso 

A Política de Extensão da Univale sugere, dentre outras possibilidades, que 

cursos em que o Projeto Integrador seja um componente curricular com carga horária 

específica para seu desenvolvimento, este seja também espaço para a realização dos 

projetos de extensão curriculares. A experiência integradora interdisciplinar, planejada 

para oportunizar aprendizagens complexas e concretas, alinhadas ao perfil do 

egresso, ganham ainda mais significados quando desenvolvidas conforme as 

diretrizes institucionais para a extensão. 

Assim, o curso Sistemas de Informação da Univale optou por realizar seu 

Projeto Integrador de Curso na articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão 

curricular, obrigatória a todos os estudantes do curso, por fazer parte da matriz do 

curso por meio desse componente curricular. Nesse sentido, os projetos de extensão 

são trabalhados a partir em conversa com a sociedade, refletindo sobre as fragilidades 

regionais colocadas nesse diálogo, para que o trabalho da extensão possa contribuir 
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em suas dimensões: relação teoria-prática, formação integral dos estudantes, 

aprendizagem por desafios, exercício da cidadania, impactos na comunidade e na 

universidade e na região, fortalecendo todos os aspectos da formação profissional. 

Os fundamentos e metodologias do Projeto Integrador de Curso já foram 

descritos no item 6.11 deste PPC. 

8.1.2.4 Ações Propostas pelo Curso 

A cada semestre o curso oferece ainda ciclos de palestras e atividades de 

formação complementar. Muitas dessas ações, que são das modalidades de eventos 

e de cursos, previstas na Políticas de Extensão da Univale, têm caráter extensionista 

quando são ofertadas à comunidade. Nessas oportunidades estabelece-se o diálogo 

entre professores, estudantes e comunidade. 

Esses eventos e ações de formação complementar nem sempre são 

obrigatórios aos alunos e portanto, não configuram como atividade de extensão 

curricular. A organização dos eventos, oficinas, minicursos, etc, acompanha o 

planejamento semestral do curso, envolvendo o corpo docente, buscando contribuir 

com os objetivos e propostas formativas dos Projetos Integradores e com a 

atualização dos saberes acadêmicos e técnicos da área em constante e acelerada 

evolução. 

É garantida a oferta de no mínimo um evento acadêmico por módulo, ou seja, 

dois ao longo de cada semestre letivo. 

8.2 Pesquisa 

A política de pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem o 

compromisso com a universalidade do conhecimento humano resultado da pesquisa 

científica, em todas as áreas do conhecimento, com respeito à liberdade, à 

diversidade e ao pluralismo de ideias, sem limitação, censura e discriminação de 

qualquer natureza, conforme consta no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Nesse sentido, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale fomenta a universalidade 

do conhecimento e interdisciplinaridade, mas reconhecendo a existência e 

legitimidade de outros saberes em diferentes domínios cognitivos e diversos domínios 

de experiências. Ao reconhecer a existência de múltiplos saberes presentes nas 

sociedades humanas, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale se compromete com 

o diálogo de saberes, pois o conhecimento proveniente da ciência e tecnologia não 
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possui todas as respostas aos dilemas humanos e ambientais do presente, que são 

complexos e cobrem múltiplas dimensões interligadas. 

Sendo assim, a Iniciação Científica - IC constitui mecanismo privilegiado para 

inserir o discente de graduação no campo da pesquisa científica e estando ancoradas 

no princípio de que aprender a fazer ciência é uma atividade metodologicamente 

orientada, que se desenvolve no trabalho de todas as disciplinas. É uma oportunidade 

que gera mudanças de mentalidade tanto em discentes quanto em docentes, 

potencializando e ampliando a construção do conhecimento acadêmico. O curso de 

Sistemas de Informação incentiva os discentes a participarem dos editais de Iniciação 

Científica publicados pela Univale. 

A pesquisa é parte integrante tanto do ensino de graduação quanto de pós-

graduação, como prática pedagógica articulada também à extensão. Se destina a 

promover a ampliação do conhecimento humano e/ou resolver problemas sociais, 

econômicos, culturais, tecnológicos, ambientais e de saúde, além de promover o 

conhecimento, valorização e desenvolvimento regional, considerando os interesses 

das comunidades locais, ecossistemas, particularmente nas áreas definidas como 

prioritárias. 

Portanto, o programa de pesquisa e iniciação científica deve estimular os 

docentes a envolverem de forma constante os estudantes da graduação no processo 

acadêmico, otimizando o potencial de orientação à pesquisa na universidade. 

Os cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale possibilitam aos 

estudantes oportunidades para desenvolver as competências e habilidades no campo 

da pesquisa, desde a graduação, por meio do incentivo e apoio à criação ou 

fortalecimento de grupos, núcleos, laboratórios e centros de pesquisa; do estímulo à 

ampliação de atividades de iniciação científica junto aos estudantes de graduação; da 

valorização dos projetos interdisciplinares; do incentivo à apresentação de trabalhos 

científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; da divulgação dos 

resultados das pesquisas desenvolvidas; do estímulo à publicação em revistas 

científicas indexadas, especialmente aquelas de maior impacto; da constante busca 

de integração entre ensino, pesquisa e extensão; da ampliação da 

internacionalização; e da definição e implementação de sistemática de 

acompanhamento e avaliação das pesquisas, incorporando critérios quantitativos e 

qualitativos, entre os quais o de compromisso com a inserção social e regional e de 

relevância científica e cultural. 
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Em um primeiro momento o corpo docente é incentivado a submeter projetos 

de pesquisa aos órgãos de fomento que atuam em nível estadual, nacional e 

internacional e os estudantes são orientados a inserirem-se no campo da pesquisa 

como bolsistas de iniciação científica, vinculando-se a tais projetos.  

Em um segundo momento, o programa de pós-graduação Stricto Sensu, em 

nível de mestrado, em Gestão Integrada do Território amplia as condições para a 

formação integral dos egressos da graduação e pós-graduação Lato Sensu, 

oferecendo anualmente a possibilidade de nele inserirem-se como estudantes.  

Para que estudantes, professores e pesquisadores possam divulgar os 

resultados de seus trabalhos, a Assessoria de Pesquisa, responsável por gerir os 

projetos realizados na instituição, os programas de bolsas de iniciação científica e os 

programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, realiza anualmente o Simpósio de 

Pesquisa e Iniciação Científica.  

No âmbito da pesquisa, e em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, além de serem criadas 

possibilidades para o desenvolvimento de novas competências, a atuação científica 

tem se concentrado nas seguintes áreas de investigação:   

1. ambiente, saúde e doença;  

2. ambiente, território e sustentabilidade;  

3. cultura e identidade;  

4. bacia do Rio Doce e desastres socioambientais;  

5. direitos fundamentais, direitos humanos, efetividade do direito;  

6. formação histórica do território;  

7. políticas públicas em educação, saúde, assistência social e segurança pública;  

8. tecnologia, artefato, pesquisa e desenvolvimento;  

9. território e mobilidade: migração;  

10. violência e vulnerabilidade. 

Para que o estudante de graduação possa inserir-se no campo da pesquisa, 

conta-se atualmente com três modalidades de Bolsas de Iniciação Científica: 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale (BIC/Univale), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 

FAPEMIG (PIBIC/FAPEMIG) e Bolsas BIC Único/FAPEMIG.  

O BIC/Univale constitui-se de um conjunto de bolsas custeadas pela 

mantenedora da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, a Fundação Percival 
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Farquhar, com duração de 12 meses, podendo ser renovada por mais 12 meses em 

conformidade com o cronograma do projeto de pesquisa e do desempenho do 

estudante no primeiro ano de bolsa.  

O PIBIC/FAPEMIG é constituído por um conjunto de bolsas custeadas pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), também 

com duração de 12 meses podendo ser renovada por mais 12 meses em 

conformidade com o cronograma do projeto de pesquisa e do desempenho do 

estudante no primeiro ano de bolsa.  

Bolsas BIC Único constituem-se de custeios providos pela FAPEMIG, CNPq e 

outros órgãos de fomento a projetos submetidos a editais induzidos. Por serem bolsas 

que ultrapassam os programas institucionais já existentes na instituição, estas bolsas 

ampliam as oportunidades de participação dos estudantes na pesquisa na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale. A inserção dos estudantes de graduação 

nos programas de bolsas se dá por meio de processo seletivo em conformidade com 

requisitos apresentados nos editais internos para seleção de bolsistas. 

O Mestrado em Gestão Integrada do Território está vinculado à Área 

Multidisciplinar e fundamenta-se no campo das Ciências Sociais, História e 

Humanidades, em interface com a Psicologia e as Ciências da Saúde. Possibilita o 

acesso de egressos das diversas áreas interessados em desenvolver competências 

e habilidades para lidar com realidades complexas, por sua natureza histórica, 

geográfica, ambiental, sanitária, demográfica, econômica, político-jurídica, social e 

cultural. 

O Simpósio de Iniciação Científica, realizado anualmente, sem interrupções 

desde 2003, oferece a estudantes, professores, pesquisadores da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale e de outras instituições de ensino e pesquisa, um espaço para 

que sejam apresentados resultados parciais ou finais de pesquisa vinculados aos 

programas institucionais, às agências de fomento estaduais, nacionais ou 

internacionais, aos cursos de Pós-Graduação (Lato e Stricto Sensu), à Iniciação 

Científica ou mesmo, aos Trabalhos de Conclusão de Curso; à produção acadêmica 

em geral, cuja proposta caracterize-se como pesquisa científica.  

Efetivamente, o Simpósio configura-se como um local da aprendizagem 

suplementar para o estudante. A Assessoria de Pesquisa preocupa-se em oferecer 

ao estudante que se inscreve no Simpósio, suporte para que ele possa adequar o 

trabalho submetido, permitindo que esse estudante possa evoluir no processo de 
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divulgação de sua produção acadêmica e científica. Para isso, a Comissão Científica 

do evento é orientada a analisar os trabalhos, identificar inconsistências e apontar aos 

inscritos possibilidades de adequação do trabalho para uma participação mais 

enriquecedora. Os professores-tutores e os alunos são estimulados a participarem 

das oficinas de construção de resumos promovidas pela Comissão Organizadora do 

Simpósio de Pesquisa.   

No curso Sistemas de Informação atuam professores que são egressos do GIT. 

Além disso, membros do corpo docente do curso participam em grupos de pesquisa 

e no Programa de Mestrado em Gestão Integrada do Território, promovendo uma 

articulação entre a graduação e a pós-graduação stricto sensu. Essa articulação 

oportuniza a participação de estudantes em projetos de iniciação científica e em 

formação continuada, e contribui na atualização de saberes e conhecimentos 

construídos a partir das atividades de pesquisas desenvolvidas. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale em parceria com a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a partir do segundo semestre de 2017, mantém o 

Doutorado Interinstitucional (DINTER) do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar 

em Ciências Humanas (PPGICH/UFSC). O processo seletivo aconteceu nos meses 

de agosto e setembro de 2017. O DINTER do PPGICH/UFSC, que tem como 

receptora a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, tem como finalidade capacitar 

18 doutores de diversas áreas do conhecimento para atender as Instituições de 

Ensino Superior dos vales do rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale como receptora busca construir na 

sua região de inserção uma massa crítica suficiente para alavancar as pesquisas e 

criar as bases para apresentar Aplicativos de Propostas de Cursos Novos (APCN) de 

Doutorado vinculado ao Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Gestão 

Integrada do Território – GIT/Univale, que atualmente oferece mestrado acadêmico. 

Foram reservadas 1/3 das vagas para docentes das IES da região (UFVJM, UFJF/GV, 

IFMG, entre outros), com objetivo de consolidar uma rede de pesquisa e estabelecer 

a cooperação interinstitucional para a implantação do seu Programa de Doutorado. 

O corpo docente do programa foi formado por 17 professores da UFSC e um 

professor da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, sendo coordenado pela Profa. 

Drª.  Eunice Sueli Nodari, da instituição promotora, e o Prof. Dr. Haruf Salmen 

Espíndola, coordenador da instituição receptora. Como instituição promotora a UFSC 

é responsável por garantir o nível de qualidade das atividades de ensino e pesquisa 
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desenvolvidas pelo PPGICH na instituição receptora. A Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale é responsável por oferecer as condições de infraestrutura e suporte 

ao funcionamento pleno do DINTER. 

A proposta está vinculada diretamente à missão institucional da Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale, à sua condição de IES comunitária e ao compromisso 

definido, desde a criação da instituição, em 1967, de inserção social e regional. A 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale busca participar ativamente e contribuir por 

meio do ensino, pesquisas e ações para o desenvolvimento regional. A parceria com 

a UFSC tem como objetivo promover a atividade de pesquisa e pós-graduação 

pautadas pelo diálogo interdisciplinar e pela indissociabilidade com o ensino de 

graduação e a extensão, no sentido de fortalecer sua capacidade de cumprir a missão 

institucional.  

O alicerce dessa parceria é o compromisso com os vales dos rios Doce, Mucuri 

e Jequitinhonha. Esses três vales foram classificados pelo Estado de Minas Gerais 

(BDMG - Banco de Desenvolvimento Econômico. Diagnóstico da Economia Mineira. 

II. Economia Mineira - 1989; Diagnóstico e Perspectiva. Belo Horizonte, BDMG, 1989), 

como regiões deprimidas econômica e socialmente, com poucas oportunidades e 

perspectivas de futuro. No caso específico do Vale do Rio Doce, a região foi definida 

com problemática no contexto estadual, em função de não existir, como no caso do 

Jequitinhonha, consciência dos problemas ambientais, socioterritoriais, econômicos e 

culturais que marcam sua formação histórica e realidade atual.  

A inserção da pesquisa e da pós-graduação stricto sensu da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale tem demonstrado sinergia com a população local e regional, 

que anseiam pela reversão da situação deprimida em que se encontra nas últimas 

décadas. Os problemas regionais se agravaram drasticamente com o desastre 

desencadeado pelo rompimento da barragem de Fundão, pertencente à Samarco 

Mineração S.A., de 5 de novembro de 2015 (Desastre da Samarco/Vale/BHP). 

Portanto, se torna ainda mais estratégico a formação de pessoal de alto nível, que se 

constituam em massa crítica capaz de desenvolver trabalhos de pesquisa, ensino e 

extensão com coerência e aderência.  

Assim, a oferta do DINTER responde diretamente aos desafios que marcam a 

região. A oferta do DINTER nasceu da cooperação tradicional existente entre 

docentes da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e da UFSC e, mais 

particularmente, como resposta conjunta do Programa de Pós-graduação 
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Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território – GIT/Univale (mestrado acadêmico) 

e do PPGICH aos desafios criados para as Ciências Humanos e Sociais, que deve 

enfrentar com pesquisas e ações os impactos provocados pelo Desastre da 

Samarco/Vale/BHP. 

O PPGICH/UFSC tem áreas de concentração que dialogam com os 

compromissos de pesquisa e pós-graduação do GIT/Univale, sendo ambos da 

Câmara de Humanas e Sociais do Comitê de Área Interdisciplinar da CAPES. A oferta 

do DINTER se fundamenta na compreensão clara das realidades correlatas dos vales 

dos rios Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Além de receber candidatos das Humanas e 

Sociais, os dois programas (PPGICH/UFSC e GIT/Univale) tem a tradição de receber 

candidatos das outras áreas de conhecimento, tais como Agronomia, Ciências 

Biológicas, Saúde, Engenharia, Arquitetura & Urbanismo, Ciências da Terra, entre 

outras. 

No curso de Sistemas de Informação da Univale essas políticas de pesquisa se 

materializam nas atividades investigativas propostas pelos professores no 

desenvolvimento das disciplinas, nos Projetos Integradores de Curso e no Trabalho 

de Conclusão de Curso. A composição do corpo docente com professores em regime 

de dedicação integral e com titulação de mestrado e doutorado favorece o 

atendimento adequado aos discentes.  

O envolvimento de membros do corpo docente do curso em grupos de pesquisa 

e no Programa de Mestrado em Gestão Integrada do Território propicia aos discentes 

oportunidades de participação em projetos de iniciação científica e em formação 

continuada, além de atualização constante de conhecimento a partir das atividades 

de pesquisas desenvolvidas.  

Entre as áreas de pesquisa estabelecidas pela Política de Pesquisa  da Univale 

em seu PDI 2019-2023, o curso desenvolve suas atividades na área de Tecnologia, 

artefato, pesquisa e desenvolvimento. Dentro dessa área o curso de Sistemas de 

Informação da Univale possui três linhas de pesquisa: 

1) Gestão da Informação e do Conhecimento: 

Esta linha aborda as questões de armazenamento, coleta, processamento e 

análise de informação de caráter estratégico, técnico e científico relevante para a 

avaliação de políticas de gestão territorial do Vale do Rio Doce. 

Temas de pesquisa: Geoprocessamento.  Business Intelligence. Ontologias. 

Gestão da Informação e do Conhecimento. Arquitetura de Informação. Big Data.   
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2) Apropriação social da Informação: 

Esta linha estuda aspectos relacionados ao uso da informação, com análise e 

desenvolvimento de sistemas que proporcionam acesso participativo e universal do 

cidadão ao conhecimento. Aborda questões relacionadas ao uso das tecnologias na 

sociedade, educação e governo, analisando o seu impacto e propondo estratégias 

para o desenvolvimento dos serviços.  

Temas de pesquisa: Educação digital. Jogos. Saúde. Território. Computação 

Ubíqua. Internet das Coisas.    

3) Empreendedorismo e Inovação: 

Esta linha de pesquisa tem como finalidade o estudo e discussão de técnicas e 

metodologias para inovação e desenvolvimento de produtos/ serviços de software ou 

processos, que agregam tecnologias no suporte à geração de novos negócios ou 

modelos de negócio. Esta linha de pesquisa está diretamente vinculada ao Núcleo 

Universitário de Empreendedorismo. 

Temas de Pesquisa: Gestão das Organizações. Governança de TI. 

Desenvolvimento de soluções computacionais. Engenharia de Software. 

O curso de Sistemas de Informação, dentro da linha Gestão da Informação e 

do Conhecimento, desenvolve pesquisas em cooperação com o Observatório 

Interdisciplinar do Território do Rio Doce (OBIT-RD), que é um centro interdisciplinar 

de monitoramento regional do território do Vale do Rio Doce, mantido pelo programa 

de Mestrado Gestão Integrado do Território. O OBIT-RD possui quatro funções-

objetivo principais: 

a. armazenamento, coleta, processamento e análise de informações de caráter 

estratégico, técnico e científico relevante para a avaliação de políticas de gestão 

territorial do Vale do Rio Doce; 

b. produção de conhecimento técnico-científico com envolvimento de membros 

docentes, técnicos e discentes da Univale e outras instituições parceiras; 

c. extensão e agente efetivo de participação e transformação do território do Vale do 

Rio Doce, baseado em parcerias com o poder público, empresas e instituições 

nacionais e regionais; 

d. desenvolvimento, operação e aplicação de uma plataforma de ferramentas de 

geoprocessamento (SIG-OBIT) com o propósito de suportar pesquisas viradas ao 

território em geral e à região do Rio Doce em particular, oferecendo um ambiente de 
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colaboração entre docentes e discentes da informática e de outras disciplinas e 

contribuir a socialização de conhecimento científico entre a população da região. 

Desta forma, o OBIT-RD se propõe a ser esse instrumento de apoio efetivo 

para a produção de conhecimento e informação. Governador Valadares é o polo 

fundamental dessa reconversão pela sua posição estratégica no quadro regional. O 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Gestão Integrada do Território com o 

OBIT-RD se coloca como instrumento dessa cooperação recíproca para o 

desenvolvimento sustentável, que fortalecerá o capital social e cultural de Governador 

Valadares e região. O curso de Sistemas de Informação está diretamente envolvido 

no desenvolvimento do SGI-OBIT. 

No curso Sistemas de Informação a pesquisa é destacada nas atividades do 

Projeto Integrador e Trabalho de Conclusão de Curso. Os projetos integradores 

promovem a ampliação do conhecimento por meio do diagnóstico de problemas 

sociais, econômicos, culturais e tecnológicos, e do desenvolvimento de soluções para 

os problemas identificados. Assim, os estudantes articulam os saberes acadêmicos 

com os saberes da comunidade local, no processo de geração de novos 

conhecimentos, que são compartilhados com a comunidade acadêmica e a 

comunidade local. 

No âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso a pesquisa promove a 

investigação sobre tema relevante na área de Sistemas de Informação. A realização 

do Trabalho de Conclusão de Curso contribui para a consolidação dos conhecimentos 

e competências construído ao longo do curso, bem como para a capacitação 

investigativa e produtiva do aluno e o aprimoramento da capacidade de interpretação 

e crítica científica. 

A socialização dos novos conhecimentos é realizada em eventos acadêmicos 

abertos à comunidade, bem como no repositório institucional de trabalhos 

acadêmicos. Os estudantes são incentivados a participarem e divulgarem seus 

trabalhos no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale e em outros 

eventos da área. 
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9 FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  

Além do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e dos recursos de 

tecnologias de informação, interação e comunicação apresentados nas seções 4.2 e 

4.3 deste Projeto Pedagógico, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale disponibiliza 

para comunidade acadêmica, o sistema RM TOTVS Educacional com objetivo de 

promover a agilidade, facilidade e segurança de todos os dados da instituição.  

A finalidade do sistema é simplificar as relações acadêmicas e administrativas, 

para que estudantes, professores e instituição de ensino possam focar no que 

importa: a educação. Ganhe eficiência padronizando e automatizando os processos 

acadêmicos e financeiros. 

O Sistema acompanha e controla todos os dados da vida acadêmica dos 

discentes da instituição desde o processo seletivo até sua formatura, quando seu 

diploma é expedido. 

Algumas funcionalidades do sistema Educacional são: 

● CAPTAÇÃO 

Captação de Alunos Sustentável. 

Inscrição e acompanhamento on-line. 

Processo seletivo agendado. 

Logística para prova presencial. 

Prova eletrônica. 

Comunicação com o candidato. 

● GESTÃO ACADÊMICA 

Gestão curricular e da oferta. 

Visão unificada do ciclo de vida do aluno. 

Padronização e automação de processos. 

Fluxo de atendimento ao aluno. 

Atendimento à legislação educacional. 

Integração com a plataforma de Secretaria Digital. 

Integração com a plataforma Pergamum. 

Integração com a plataforma Moodle. 

● PORTAL E APLICATIVO 
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Comunicação direcionada. 

Serviços para alunos como comprovante de matrícula. 

Consultas para alunos de notas, frequência, horários e boletos. 

Lançamento de notas e frequências para professores. 

● APOIO EM SALA DE AULA 

Gestão de bibliotecas integrada – Pergamum. 

Correção de gabaritos para provas presenciais. 

Comunicação e distribuição de conteúdos em vários formatos. 

● GESTÃO DE RECEBÍVEIS 

Gestão acadêmica integrada ao financeiro. 

Gestão de contratos, bolsas e convênios. 

Flexibilidade no recebimento. 

Gestão de inadimplência. 

 

O Sistema conta ainda com o TOTVS eduCONNECT5, para colocar a melhor 

ferramenta de comunicação e serviços acadêmicos na palma da mão de alunos, 

professores e responsáveis, dando mais agilidade aos processos que envolvem a 

comunidade acadêmica e aproximando os alunos da universidade. 

O TOTVS  eduCONNECT fortalece o relacionamento entre a instituição e a 

comunidade acadêmica aumentando o engajamento de alunos e responsáveis para 

fidelizar seu público. O aplicativo TOTVS eduCONNECT oferece uma comunicação 

efetiva, segura, ágil e automática, que engloba os todos os setores da instituição de 

ensino, agilizando o atendimento e a prestação de serviços educacionais. 

O app pode ser baixado no Google Play e Apple Store. Com ele, alunos podem 

consultar suas notas, horários de aulas e se relacionar com a instituição pelo celular. 

Professores podem lançar resultados de provas, fazer a manutenção dos planos de 

aulas, lançar notas e organizar a agenda de atividades pelo aplicativo, enquanto os 

responsáveis podem receber as agendas dos alunos, registros de ocorrências, 

acompanhar notas e resultados e solicitar informações financeiras, emitir o boleto ou 

utilizar o cartão de crédito para o pagamento. Tudo isso facilita a rotina de todos, 

fortalecendo a imagem de inovação da instituição. Além disso, o app ajuda você a se 

                                                           
5Conferir: https://bit.ly/2BZLrK1.  Acesso em: 26 ago. 2020. 

https://bit.ly/2BZLrK1
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antecipar a eventuais problemas acadêmicos, pedagógicos e financeiros que podem 

levar à evasão e ao cancelamento de matrículas. 

O sistema conta com o Portal de Alunos e Professores, o que permite que sua 

comunidade utilize os portais web, de alunos, responsáveis e professores, levando 

assim mais informações e auto-atendimento ao seu público. 

Por meio do Portal do Professor, todos os docentes acessam os dados de suas 

disciplinas, planos de ensino, horários de aula, estudantes matriculados, turmas, 

diários de classe e podem efetuar os lançamentos das aulas, sejam práticas e/ou 

teóricas, avaliações/notas, disponibilizar materiais para estudos (apostilas, textos, 

exercícios, vídeos, etc.). 

No Portal do Aluno todos os discentes têm acesso aos lançamentos efetuados 

por seus professores em suas respectivas disciplinas (aulas/faltas, avaliações/notas, 

material para estudos, vídeos etc.), podendo identificar o material das aulas, bem 

como o agendamento das avaliações e o conteúdo a ser estudado. Todos os horários 

de aula e seus respectivos ambientes são listados no Portal do Aluno por dia, 

facilitando a identificação da aula/professor e ambiente. 

A cada final de semestre, os estudantes regularmente matriculados podem 

efetuar o requerimento de renovação de matrícula por meio do Portal do Aluno. O 

acesso aos portais é dado através de um login e senha, com segurança para quem 

navega e para a gestão da instituição. Toda estrutura do banco de dados é regida por 

um processo que permite auditar cada informação nele contida. 

Conclui-se que a interação estudante, professor e instituição é feita de forma 

coerente e segura e em tempo real, uma vez que o sistema garante essa integralidade 

personalizada e disponibiliza para estudantes e professores no site institucional no 

ambiente on-line. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, por meio de seu contrato de 

licenciamento com a Microsoft, também disponibiliza à comunidade acadêmica a 

ferramenta Office 365. O Office 365 é uma versão do pacote Office que pode ser 

acessada por meio de um navegador web, ou seja, é inteiramente on-line. Nenhum 

aplicativo precisa ser instalado no computador. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, na constante busca pela inovação, 

firmou uma parceria com a Google utilizando o G Suite for Education, que consiste em 

um conjunto de ferramentas desenvolvido para que professores e estudantes 

aprendam e inovem juntos, tais como: 
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 O Google Sala de Aula é um serviço da Web para instituições de ensino e 

organizações sem fins lucrativos. Com o Google Sala de Aula, os estudantes e 

professores se conectam facilmente, dentro e fora da Universidade, sendo um pacote 

de ferramentas de produtividade que inclui além do e-mail, documentos e 

armazenamento. O Google Sala de Aula foi desenvolvido de forma colaborativa com 

professores para ajudá-los a poupar tempo, mantendo as turmas organizadas e 

melhorando a comunicação com os estudantes. É possível criar tarefas, comunicar-

se com os estudantes e enviar feedback para todos de um só lugar. 

 O Google Drive é um serviço de disco virtual que permite o armazenamento de 

arquivos na nuvem e que podem ser acessados de qualquer computador ou 

smartphone conectado à internet. É possível armazenar e organizar tarefas, 

documentos ou ementas de cursos com segurança e ter acesso a tudo de qualquer 

dispositivo. 

 A Agenda é um recurso que permite compartilhar agendas ou criar uma junto com 

os membros da turma ou instituição para não perder as programações. 

 Documentos, Planilhas e Apresentações são recursos que permitem a 

colaboração, compartilhamento, feedback e o trabalho conjunto entre professor e 

estudantes em tempo real em documentos, planilhas e apresentações. 

 O Formulários é o recurso que permite criar, testes e pesquisas para coletar e 

analisar respostas com a ajuda do aprendizado de máquina. 

 Jamboard é o recurso que permite desenhar e colaborar em uma tela interativa com 

o Jamboard, o smartboard baseado em nuvem do Google, no computador, 

smartphone ou tablet. 

 Sites, uma ferramenta de criação da Web fácil de usar para criar sites, hospedar 

ementas de cursos, promover habilidades de desenvolvimento e liberar a criatividade 

dos estudantes. 

 Hangouts Meet é o recurso que permite ao professor conectar-se aos estudantes 

virtualmente usando videochamadas e mensagens seguras para que o aprendizado 

continue fora da escola. 

 Grupos é o recurso que permite criar e participar dos fóruns da turma para incentivar 

a comunicação e a conversa. 

 Gmail é o sistema de e-mail para toda a universidade. Google disponibiliza e-mail´s 

institucionais, pois foi realizada a migração da nossa infraestrutura de serviço de e-

mail para o Gmail, e mantendo o domínio @univale.br, mas utilizando a interface web 
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do Gmail para acessar os e-mails tanto para professores quanto para os estudantes 

frequentes. 

A instituição apoia o Grupo de Educadores Google6-GEG-GV que se 

constituem  comunidades de educadores que aprendem, compartilham e inspiram uns 

aos outros para atender às necessidades dos estudantes por meio de soluções 

tecnológicas, dentro e fora da sala de aula. A Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

cede o espaço para que as reuniões aconteçam nas dependências da Universidade, 

abertas a toda comunidade interna e externa. As líderes do GEG-GV atualmente 

compõem o quadro de colaboradores da instituição, uma professora doutora e 

coordenadora do Núcleo de Educação à Distância e uma Técnica Administrativa 

mestre, coordenadora do Setor de Gestão Pedagógica. Os encontros do GEG são 

pautados em quatro objetivos: Aprender, Compartilhar, Inspirar e Capacitar. Essas 

quatro palavras representam a essência dos GEGs. 

Além do Ambiente Virtual de Aprendizagem que constitui-se de uma plataforma 

com recursos tecnológicos disponíveis via internet para apoio ao processo de ensino 

e aprendizagem a distância, o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação 

utiliza as ferramentas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no 

relacionamento cotidiano com os estudantes e outros segmentos da própria instituição 

– Portal do Aluno, portal do professor, Gmail, entre outros. Para além destes, as TICs 

têm contribuído para dar suporte às metodologias de aprendizagem ativas propostas 

aos estudantes. Nesse sentido, os aplicativos da Suite Google for Education - Google 

Drive, Google Agenda, Google Formulários, Google Sites e Google Meet tem 

proporcionado experiências inovadoras no âmbito da gestão do curso, da realização 

das atividades acadêmicas, da construção do portfólio, entre outros. 

As ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação, utilizadas no 

processo ensino-aprendizagem, em disciplinas e componentes curriculares,  

possibilitam experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso. Além 

disso, as Tecnologias de Informação e Comunicação facilitam o processo de gestão 

do curso. 

                                                           
6 Conferir: https://edu.google.com/intl/pt-BR/latest-news/communities/?modal_active=none. Acesso 
em: 06 jul. 2020. 

https://edu.google.com/intl/pt-BR/latest-news/communities/?modal_active=none
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Em relação as mídia sociais, o curso de Bacharelado em Sistemas de 

Informação possui páginas no Facebook7 e no Instagram8. Essas plataformas, 

constituem maneiras de interação e integração, além de garantirem a acessibilidade 

digital e comunicacional entre professores, alunos e público interno e externo da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

                                                           
7 Conferir: https://pt-br.facebook.com/siunivale/. Acesso em: 26 Ago. 2020. 
8 Conferir: https://www.instagram.com/siunivale/. Acesso em: 26 Ago. 2020. 

https://www.facebook.com/odontounivaleGV/
https://www.facebook.com/odontounivaleGV/
https://www.instagram.com/caodonto.univale/
https://www.instagram.com/caodonto.univale/
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10 GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURSO 

A gestão, monitoramento e avaliação do curso são processos interligados e 

estão sob a responsabilidade da coordenação de curso, do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE e Colegiado de Curso. Contribuindo com esses processos, o 

resultado das avaliações anuais realizadas pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), oferece subsídios para a análise do curso e tomada de decisões para o 

fortalecimento de ações ou mudanças no cotidiano do curso e no PPC, se necessário. 

A gestão do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação assume uma 

perspectiva participativa e caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela 

qual a coordenação do curso, assessorado efetivamente pelos membros do NDE e 

Colegiado do curso, reconhecem e assumem seu poder de influenciar na 

determinação da dinâmica do curso, de sua cultura e de seus resultados. 

Ao Coordenador e aos membros do NDE e Colegiado do curso na orientação 

acadêmica compete: 

a) reunir-se antecipadamente com os professores de cada período para a organização 

dos Planos de Ensino, atividades a serem postadas para estudantes e temas a serem 

propostos nos Projetos Integradores; 

b) acompanhar o desempenho dos docentes e discentes por meio de recursos do 

sistema de gestão acadêmica e do ambiente virtual de aprendizagem.  

 

10.1 Coordenação de curso 

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

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

gerais a administração, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades do 

curso com especial atenção ao cumprimento da carga horária e dos conteúdos das 

disciplinas e atividades, bem como o desempenho docente e discente.  

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

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

competência planejar, implementar, supervisionar e avaliar as atividades básicas da 

instituição; 
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II. Pró-Reitorias – as quais competem propor e implementar as políticas 

institucionais, bem como acompanhar a execução das atividades inerentes ao 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão; 

III. Assessoria de Graduação – a qual compete implementar a política de ensino 

superior da Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

IV. Assessoria de Pesquisa – a qual compete implementar as políticas de 

desenvolvimento da pesquisa e do ensino de pós-graduação Stricto Sensu; 

V. Assessoria de Extensão – a qual compete implementar as políticas de 

extensão e do ensino de pós-graduação Lato Sensu; 

VI. Setor de Gestão Pedagógica/GEPE – o qual compete prestar assistência 

didático-pedagógica à academia; implementar política de formação e qualificação aos 

docentes e coordenadores de curso; assessorar as coordenações na elaboração de 

documentos que compõem a organização do curso (PPC, regulamentos e outros); 

coordenar junto ao Setor de Atendimento ao Aluno e intervenções de natureza 

psicopedagógica; nivelamento aos estudantes com necessidades de natureza 

pedagógica; 

VII. Núcleo de Educação a Distância – NEaD – unidade composta por uma equipe 

multidisciplinar para suporte à oferta dos cursos modalidade de educação a distância, 

com atividades regulamentadas pela Resolução CONSUNI nº 049/2018.  

VIII. Setor de Atendimento ao Aluno/Espaço A3 – que tem a finalidade de  atender 

às necessidades do estudante, oferecendo apoio à vida acadêmica: implementar a 

política de concessão de auxílio financeiro a estudantes como bolsas de estudo, 

através de políticas públicas ou institucionais; coordenar as atividades de suporte 

socioeconômico a estudantes da Universidade Vale do Rio Doce – Univale;  prestar 

apoio psicopedagógico a estudantes em parceria com o GEPE; apoiar os processos 

de inclusão de estudantes com necessidades especiais.  

IX. Comissão Própria de Avaliação/CPA – a qual compete gerenciar a Avaliação 

Institucional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES e subsidiar a 

coordenação de curso com dados e informações que propiciem a melhoria das 

atividades do curso; 

X. Secretaria Acadêmica – órgão de execução cuja competência é centralizar a 

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

acadêmico dos estudantes, durante todo o período da vida acadêmica do discente; 
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XI. Órgãos Suplementares de Apoio – Biblioteca, Secretaria Acadêmica, 

Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação - DISGI; 

XII. Núcleo Docente Estruturante/NDE – ao qual compete mais diretamente a 

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

da Resolução CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010 e da Portaria Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale 056/2018. 

No curso de Sistemas de Informação a coordenação de curso desempenha um 

papel relevante frente à gestão do curso, atuando como articuladora e organizadora 

na implementação do projeto pedagógico, de forma planejada com a equipe docente 

e multidisciplinar, buscando a integração do conhecimento das diversas áreas. Cabe 

à coordenação a gestão didático-pedagógica, juntamente ao NDE e Colegiado de 

curso.  

A coordenação deve ser exercida por profissional com graduação em área de 

tecnologias ou afim, ter titulação de mestrado ou doutorado, ter atuação na área 

acadêmica de no mínimo 5 anos, ter contrato de trabalho de tempo parcial ou integral 

e ter dedicação de 20 horas semanais à coordenação.  Deve ser proativo, inovador, 

empreendedor, articulador e ter facilidade para resolução de problemas pertinentes à 

gestão do curso. O coordenador também deve: 

I. estabelecer relações com organizações públicas e privadas do município de 

Governador Valadares e região; 

II. oportunizar novos ambientes de ensino-aprendizagem; 

III. estar em consonância com os princípios da ética da profissão aplicados à 

formação de novos profissionais; 

IV. estimular, oportunizar e participar de atividades interdisciplinares, criando 

espaços de vivência do aluno neste contexto; 

V. ter boa articulação com professores-tutores, equipe multidisciplinar e discentes 

do curso; 

VI. participar de colegiados institucionais. 

VII. realizar reunião com representantes de turma; 

VIII. definir ações tendo como base os resultados da avaliação institucional CPA; 

IX. apresentar os resultados da CPA, bem como o plano de ação, ao corpo discente 

e aos professores-tutores; 

X. organizar e promover eventos em parceria com os professores-tutores, discente 

e a comunidade externa; 
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XI. incentivar a participação dos professores-tutores e discentes em projetos de 

extensão, pesquisa, eventos acadêmicos científicos e eventos técnicos; 

XII. estimular a educação continuada dos docentes e discente. 

A atuação da coordenação do curso de Bacharelado em Sistemas de 

Informação é pautada em um plano de ação documentado e compartilhado. Todas as 

ações são planejadas e dialogadas com os professores-tutores  e discente. Existem 

indicadores de desempenho por meio da CPA (Público) e de permanente interação 

com os discentes por intermédio de reuniões com os  representantes de turma, sala 

da coordenação no AVA Univale, visitas às salas de aula nos dias dos encontros 

presenciais, além do uso de tecnologia para a comunicação com cada período do 

curso. São realizadas reuniões de alinhamento com os professores-tutores por meio 

do Conselho Acadêmico. 

Ainda na atuação do coordenador busca-se um acompanhamento no 

desenvolvimento dos professores-tutores, procurando evidenciar possíveis 

potencialidades e fragilidades. O objetivo é permitir uma melhor integração e conjunto, 

visando sempre uma melhoria contínua na relação e qualidade de trabalho. 

10.2 Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é constituído de grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento e atuantes no processo de concepção, 

implantação, consolidação, acompanhamento e contínua atualização dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, adequados à legislação vigente; realizando estudos e 

atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem 

na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, 

considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e as novas demandas do mundo 

do trabalho. 

No atendimento à Resolução nº 01 de 17, de junho de 2010, da Comissão 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), que normatiza o NDE, este 

deverá: 

I. ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente 

do Curso; 

II. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu; 
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III. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo 

pelo menos 20% em tempo integral. 

Esse perfil é atendido no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação 

cujo NDE é constituído por 5 professores, sendo 5 contratados em regime de 

dedicação integral e 4 mestres e doutores, com a carga horária de uma hora semanal, 

conforme Anexo 1.  

As competências do NDE encontram-se descritas na Resolução CONAES nº 

01, de 17 de junho de 2010 e dizem respeito à consolidação do perfil profissional do 

egresso do Curso, à integração curricular, via interdisciplinaridade, à pesquisa e à 

extensão. 

Além das competências previstas na Resolução CONAES, a Universidade 

estabelece para os integrantes do NDE, por meio da Portaria 056/2018, em seu Art. 

8º,  as seguintes atribuições: 

I. atuar no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, 

realizando estudos e atualização periódica; 

II. verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do 

estudante;  

III. analisar a adequação do perfil do egresso, considerando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as novas demandas do mundo do trabalho;  

IV. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

V. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso; 

VI. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação nas modalidades Presencial e a Distância; 

VII. propor para aprovação do Colegiado do Curso, Projetos de Pesquisa/Iniciação 

Científica, de Cursos de Pós graduação e de nivelamento ou atividades de extensão 

com vistas a tornar efetiva a aplicação no âmbito do curso do princípio da unidade 

entre ensino, pesquisa e extensão;  

VIII. referendar em ata, assinar e encaminhar ao Bibliotecário responsável, relatório 

de adequação da bibliografia básica e complementar das unidades curriculares (UC) 

comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica e complementar da UC, 
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entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os 

títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível 

no acervo; 

IX. apreciar, avaliar e validar semestralmente no sistema os Planos de Ensino 

elaborados pelos professores do curso;  

X. analisar o Registro Individual de Atividade Docente comparativamente ao Plano 

de Trabalho Docente constante no portal do Professor, emitindo parecer em ata para 

aprovação da gestão superior; 

XI. analisar os resultados de avaliação interna de aprendizagem e propor ações de 

nivelamento para melhoria do processo de ensino/aprendizagem;  

XII. analisar os resultados das avaliações externas e propor ações de melhoria e/ou 

revisão de procedimentos acadêmicos para  avanço da aprendizagem;  

XIII. conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, sempre que necessário para 

aprovação pelo Colegiado do Curso;  

XIV. promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos, 

campos de formação ou outras formas de organização curricular definidas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), pelo Regimento Geral da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale e por outros ordenamentos institucionais em vigor;  

XV. promover a divulgação de experiências exitosas e inovadoras dos docentes que 

obtiveram resultados relevantes para a melhoria da qualidade do curso e do processo 

de aprendizado dos discentes;  

XVI. exercer atribuições delegadas pela Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação, pelos 

órgãos deliberativos e normativos da instituição ou que, pela sua natureza, lhe sejam 

afetas. 

O NDE do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação atende a essas 

determinações legais no cumprimento de suas atribuições. 

Os docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante do curso são 

atuantes e em uma análise sistêmica e global concebem as mudanças necessárias 

ao perfil do egresso, por meio do acompanhamento, da consolidação e da avaliação 

do Projeto Pedagógico do Curso, consoante às atribuições dispostas nas legislações 

pertinentes ao NDE. Conforme Anexo I, que demonstra a formação e experiência 

profissional dos integrantes do NDE do Curso de Bacharelado em Sistemas de 

Informação, os docentes que compõem o NDE têm vasta experiência de liderança 
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acadêmica, bem como vivência que permite a proposição de ações que possibilitem 

a articulação do ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso. 

 Ressalta-se que todos os professores lotados ou vinculados ao curso, 

independente do regime de trabalho, constituem parte fundamental na concepção e 

acompanhamento do curso no tocante as mudanças, adequações e avaliação, frente 

às necessidades acadêmicas e legais. 

10.3 Colegiado do curso 

A natureza da gestão do colegiado é deliberativa em matéria acadêmica, 

operacional, administrativa e disciplinar, cabendo ao Colegiado, conforme definido no 

Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, a condução do curso, 

o que envolve o planejamento, o acompanhamento da execução e a avaliação das 

atividades previstas no Projeto Pedagógico. 

Atendendo ao disposto regimentalmente (Art. 32) a Composição do Colegiado 

do Curso de Sistemas de Informação é constituída por:  

I. Coordenador de Curso como seu presidente;  

II. 1 (um) docente representante de cada período em que ministre aula no curso, 

resguardadas as áreas de formação geral, profissional, prática dentre outras 

contempladas no currículo e diretrizes do curso;  

III. 1 (um) representante discente, indicado por seus pares ou por órgão 

representativo do curso, dentre os estudantes regularmente matriculados no curso e 

que tenha satisfatório desempenho acadêmico;  

IV. 1 (um) representante da comunidade externa vinculada à área de atuação do 

curso ou órgão de classe; 

V. 1 (um) tutor quando se tratar de curso ofertado na modalidade EaD. 

Regimentalmente o mandato dos membros do colegiado do curso é de até 2 

(dois) anos, podendo ser prorrogado por até mais 2 (dois) anos. 

No curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, o colegiado está 

institucionalizado pela Portaria Univale 70/2020,  é responsável por decisões no 

âmbito pedagógico e aprovação dos encaminhamentos feitos pelo NDE, corpo 

docente e discente. As reuniões ordinárias acontecem conforme agenda semestral 

divulgada pela coordenação do curso e encontros extraordinários podem acontecer 

quando convocados pela coordenação ou a pedido da comunidade acadêmica. 



189 

Membros do corpo discente, docente, equipe multidisciplinar  e da comunidade 

externa são convidados para participarem das reuniões. As decisões são registradas 

em atas e, após lidas, aprovadas e assinadas pelos membros, são encaminhadas 

para os arquivos do curso. O primeiro ponto de pauta das reuniões se referem aos 

encaminhamentos das reuniões anteriores, para acompanhamento e execução de 

seus processos e decisões. A realização da avaliação periódica de desempenho é 

realizada por meio da relação entre assuntos resolvidos e suas respectivas 

prioridades. 

A atuação do Colegiado está diretamente vinculada às atribuições que lhe são 

conferidas no Regimento da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, como descrito 

no Art 35: 

I. Aprovar:  

a) o Projeto Pedagógico do Curso, no âmbito de sua competência, cuidando da sua 

constante atualização e adequação à legislação vigente;  

b) o Projeto Pedagógico dos Cursos de Pós-Graduação vinculados ao curso;  

c) os regulamentos específicos do curso sobre atividades complementares, estágio, 

trabalhos de conclusão de curso, projetos experimentais;  

d) programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, em conformidade 

com as Resoluções do CONSUNI, do Regimento Geral, do Estatuto e da legislação 

vigente.  

II. Emitir parecer sobre pedidos de afastamento de docentes, para realização de 

estudos no país e no exterior, sobre a distribuição de atividades de pesquisa e/ou 

extensão e sobre alteração no regime de trabalho. 

III. Receber, analisar e dar parecer a recursos em requerimentos acadêmicos dos 

discentes. 

IV. Decidir sobre recursos apresentados pelos docentes ou discentes. 

V. Exercer, como órgão deliberativo, a jurisdição superior do Curso, em matéria que 

não seja competência privativa do Coordenador. 

VI. Referendar as decisões excepcionais ad Referendum do Colegiado do Curso, 

submetidas à sua apreciação pelo seu Presidente.  
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10.4 Avaliação institucional 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale percebe a avaliação como fonte de 

informações para assegurar a realização de atividades pedagógicas e institucionais, 

necessárias à promoção da qualidade do ensino, da aprendizagem, da formação do 

discente e da melhoria institucional.   

O processo de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional 

da Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem como concepção basilar a Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004, que fundamenta o Sistema Nacional da Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, na busca da melhoria da qualidade da educação 

superior, utilizando-se como variáveis os eixos ensino, pesquisa/iniciação científica e 

extensão, responsabilidade social, desempenho dos estudantes, gestão da 

instituição, Corpo Docente e estrutura física, na perspectiva das melhorias  e do 

aprimoramento da eficácia institucional, efetividade acadêmica social da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional. 

Para implementação da Autoavaliação Institucional, a Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por 

representantes do corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e 

comunidade externa.  

Como parte do processo de Avaliação Institucional é realizada a avaliação dos 

projetos pedagógicos do curso. Nessa avaliação são critérios observados:  

I. na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo docente 

e a adequação do profissional a cada atividade prevista: aula teórica; aula prática, 

orientação de estágio, orientação de TCC, orientação de Projeto Integrador, 

orientação de monitoria, orientação de iniciação científica, infraestrutura física, 

laboratórios, recursos de informática, acervo e serviços da biblioteca; 

II. na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de disciplina; 

III. na gestão do Curso: movimentação de estudantes: matrícula, transferência 

recebida, transferência expedida, trancamento, abandono, transferência interna; 

IV. Avaliação dos PPC acontece em várias instâncias no âmbito institucional; 

V. no Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso; 
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VI. no Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento Geral, 

planejar, acompanhar a execução e avaliar todos os procedimentos regulares do 

curso; 

VII. na CPA, à qual compete a avaliação institucional nas 10 dimensões orientadas 

pelo SINAES; 

VIII. no Conselho Universitário da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.  

 

A avaliação do curso realizada pela CPA é anual e censitária e envolve 

discentes e docentes dos cursos de graduação. A CPA/Univale busca desenvolver 

uma cultura de avaliação, sensibilizando a comunidade acadêmica sobre a 

necessidade das avaliações, integrando-as aos processos de planejamento de ações 

futuras, fornecendo subsídios na esfera administrativa e pedagógica, a fim de 

promover o autoconhecimento e o aprimoramento da qualidade do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão.  É um processo ético, coletivo, participativo, com 

informações válidas e confiáveis, cooperativo e coerente com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Universidade. Avalia a instituição como um todo, 

assegurando uma participação responsável com indicativos que possibilitem a 

implementação de mudanças em todos os segmentos envolvidos e o uso efetivo dos 

resultados. 

Para o planejamento da referida avaliação, a CPA/Univale se reúne com a 

Coordenação do curso numa proposta dialógica e democrática permitindo uma 

discussão ampla do processo de avaliação. Solicita aos coordenadores a participação 

e motivação da comunidade acadêmica, contribuindo assim, para o êxito da avaliação 

do curso. 

A definição e a construção dos instrumentos se processam de forma reflexiva e 

buscam constantemente renovação com a elaboração de formatos que atendam às 

necessidades institucionais e as características do público-alvo do processo 

avaliativo. Cabe ressaltar que a adequação dos instrumentos e a utilização dos 

resultados da avaliação pelos órgãos gestores da instituição são focos centrais da 

CPA. 

A metodologia é baseada em etapas, a saber: 

 levantamento de dados para a avaliação; (Fontes: Secretaria Acadêmica, DISGI); 

 definição da estrutura dos instrumentos de avaliação; 
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O instrumento de avaliação consta de perguntas relacionadas ao curso, 

coordenação do curso, setores administrativos e acadêmicos, instalações e serviços 

de apoio ao estudante, disciplinas e professores, abordadas em seus vários aspectos. 

A avaliação é disponibilizada via Web, no Portal do Aluno e no Portal do Professor, 

ficando a critério do estudante e do professor a definição quanto ao melhor momento, 

dentro de um prazo estipulado pela instituição, para responderem aos instrumentos 

de avaliação, numa tentativa de criar uma “cultura de avaliação” na comunidade 

acadêmica.  

Para a ativação e liberação dos instrumentos de avaliação no Portal do Aluno 

e Portal do Professor é acessado o banco de dados referentes ao planejamento de 

ensino vigente dos cursos de graduação. O processo de avaliação da CPA 

compreende:  

 monitoramento do processo de avaliação pela CPA com informações sistemáticas 

de porcentagem do grau de adesão ao processo;  

 elaboração de relatórios; 

 entrega de relatório geral de avaliação do curso e de relatórios individuais de cada 

professor a coordenação do curso. 

Após o preenchimento dos instrumentos, procede-se a tabulação e o 

tratamento dos dados, por meio da construção de gráficos comparativos para cada 

quesito avaliado por estudantes e professores.  

Visando estabelecer um parâmetro comum para análise dos resultados obtidos, 

a CPA define critérios específicos para classificação dos quesitos avaliados como 

potencialidades ou pontos a serem aperfeiçoados no curso ou na instituição. 

Assim, considera-se como potencialidades quando o quesito avaliado obtém – 

na escala que vai de 1 (fraco(a)/pouco) a 4 (ótimo/Sempre) – média nota entre 3 e 4, 

indicando qualidade entre bom e ótimo, refletindo um elevado grau de satisfação dos 

respondentes. Considera-se como pontos a serem aperfeiçoados do curso ou da 

instituição quando o quesito avaliado obtém, na mesma escala, nota média menor que 

2,5, indicando qualidade abaixo do ponto médio entre regular e bom, refletindo um 

grau de satisfação abaixo do desejado. Considera-se que o grau de satisfação mínimo 

desejado é atingido quando o quesito obtém no mínimo 62,5% da nota máxima, ou 

seja, nota média maior ou igual a 2,5. Assim, o critério geral estabelecido é: nota média 

abaixo de 2,5, implica em pontos a serem aperfeiçoados e nota média igual ou maior 

que 3, implica potencialidades do curso ou da universidade. 
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Observa-se que existem quesitos que foram avaliados pelos docentes e 

discentes com nota média igual ou maior que 2,5 e menor ou igual a 3,0 não sendo 

classificados, portanto, nem como pontos a serem aperfeiçoados nem como 

potencialidades do Curso ou da instituição.  

Os dados obtidos na avaliação permitem verificar: 

 o grau de adesão ao processo de avaliação dos discentes e dos docentes;  

 o nível de satisfação dos discentes em relação ao Curso: Geral/Coordenação e em 

relação aos docentes;  

 o nível de satisfação dos discentes em relação ao Curso/Específico e em relação 

aos docentes;  

 o nível de satisfação dos discentes em relação ao estágio;  

 o nível de satisfação dos discentes em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso 

– TCC;  

 no que se refere a Infraestrutura Física/Setores Administrativos e Acadêmicos, as 

considerações dos discentes e dos docentes quanto ao processo de avaliação para a 

melhoria do curso e da instituição; 

 em relação à CPA/Univale, as considerações dos discentes e dos docentes, quanto 

ao processo de avaliação para a melhoria do curso. 

Após a tabulação dos resultados, a CPA elabora relatórios para a coordenação 

do curso e professores. Os relatórios contendo os resultados e diagnósticos 

apresentados nas avaliações servem de referência para a atualização do PDI, 

elaboração do relato institucional, bem como são utilizados na orientação dos planos 

de ensino, de cursos e discutidos com os gestores institucionais, objetivando atualizá-

los a partir da troca de informações e experiências vivenciadas no mundo do trabalho. 

A coordenação realiza anualmente, com o apoio do NDE, uma análise 

minuciosa dos dados da avaliação, visando levantar o maior número de informações 

possíveis como subsídios necessários e relevantes para a mudança de rumos com a 

finalidade da melhoria contínua da qualidade do Curso e da instituição. Após análise 

do relatório, a coordenação encaminha à CPA o cronograma do retorno a ser dado ao 

corpo docente e discente e o planejamento de ações a serem implementadas em 

função do resultado.  Para controle da coordenação do Curso e da CPA, o professor 

assina o Termo de Ciência e Compromisso quando do feedback de sua avaliação. 

Após a entrega dos relatórios, a CPA informa aos docentes e aos discentes que os 

relatórios já foram entregues à coordenação. 
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As avaliações realizadas pela CPA permitem verificar as potencialidades e 

pontos a serem aperfeiçoados em relação aos corpo docente, disciplinas, 

coordenação do curso, infraestrutura física, setores administrativos e acadêmicos e 

ambiente virtual de aprendizagem. Os resultados das avaliações balizam as ações e 

proposições do NDE do curso.  

Além das avaliações realizadas pela CPA, o ENADE como uma avaliação 

externa é balizador para o acompanhamento do NDE ao desenvolvimento do projeto 

pedagógico do curso. Ao avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da 

formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes em 

relação à realidade brasileira, mundial e áreas específicas do conhecimento, os 

resultados relativos ao desempenho dos estudantes são indicadores considerados no 

processo ensino-aprendizagem e no processo de gestão, monitoramento e avaliação 

do curso. 
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11 CORPO DOCENTE 

O corpo docente da Universidade Vale do Rio Doce - Univale é constituído 

pelos professores e professores-tutores integrantes do seu quadro de pessoal, 

estabelecido pela entidade mantenedora, dos professores e professores-tutores 

visitantes ou colaboradores. Os professores e professores-tutores visitantes ou 

colaboradores têm suas atribuições e encargos definidos em normas específicas, 

aprovadas pelo Conselho Universitário e são contratados em caráter eventual e 

temporário para ministrar cursos, disciplinas/módulos ou atividades de magistério 

superior, por período não superior a dois anos. Os docentes da Univale consistem no 

seu capital humano, considerado na instituição como o seu bem mais precioso. 

Em função do estilo de gestão democrática e participativa por excelência, 

adotado pela Reitoria, são as pessoas que constroem a instituição, seu clima de 

trabalho, condição para que essa participação seja consistente e sólida, na direção da 

concretização da missão institucional e de sua visão.  Partindo dessa premissa, 

busca-se um perfil de docentes, que por seus conhecimentos, habilidades e atitudes 

tenham condições de desenvolver as atividades relativas à docência. Engajados na 

filosofia da instituição ministram aulas na graduação presencial, a distância e na pós-

graduação; atuam na orientação de trabalhos de conclusão de cursos, de iniciação 

científica e nos campos de estágio; desenvolvem pesquisas e atividades de extensão. 

No curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, o corpo docente está 

empenhado na melhoria da condução e planejamento das atividades formativas. Por 

meio de reuniões do corpo docente são alinhadas as estratégias e abordagens aos 

estudantes no âmbito coletivo das disciplinas. Nestes momentos são apreciadas as 

sugestões de atividades e/ou eventos que oportunizam a participação e o 

protagonismo do estudante. Todos os docentes, independente do vínculo e regime de 

dedicação, mostram-se empenhados em participarem dos eventos científicos que 

acontecem no curso e na universidade. Há um constante encorajamento para que o 

docente avance na própria formação. A Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

também reforça o apoio ao oportunizar condições que refletem na viabilização dos 

custos para manutenção de matrícula na graduação stricto sensu do programa em 

Gestão Integrada do Território. Atualmente, há representante do corpo docente do 

curso de Bacharelado em Sistemas de Informação atuando como docente no 

Mestrado em Gestão Integrada do Território, participando de grupos de pesquisa 
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registrados no CNPq, participando de grupos de estudo na área de 

empreendedorismo e inovação, além da participação de membros do corpo docente 

na gestão do Núcleo Universitário de Empreendedorismo. A Univale, por meio das 

assessorias de graduação e extensão, do Setor de Gestão Pedagógica (GEPE) e do 

Núcleo de Educação a Distância (NEaD) propõe periodicamente momentos de 

formação para aperfeiçoamento da atividade docente.  São trabalhadas diversas 

temáticas que abrangem a elaboração de questões de acordo com o padrão de 

avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), a discussão de outras formas e possibilidades de avaliação, emprego de 

tecnologias e desenvolvimento de metodologias ativas no âmbito das aulas. 

11.1 Política de contratação e estratégia de seleção e contratação de docente 

11.1.1 Política de contratação  

A contratação de docentes para a Universidade Vale do Rio Doce – Univale é 

feita observando-se os seguintes aspectos: 

I. preferencialmente docentes mestres e doutores; 

II. formação acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do curso; 

III. experiência profissional acadêmica e não acadêmica, de pelo menos dois anos; 

IV. experiência profissional compatível que, aliada à formação, possa contribuir para 

a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC, nas DCNs e no Projeto 

Pedagógico Institucional. 

Em princípio, todos os cursos de graduação indicam o Mestrado como titulação 

mínima desejável para o ingresso do docente. A dificuldade, em algumas áreas, de 

pessoal titulado ou a necessidade, para alguns cursos, de professores e professores-

tutores com experiência profissional sólida no mercado, permitem, excepcionalmente, 

a alteração desse critério. A experiência no magistério superior não é critério 

eliminatório ainda que seja valorizada com pontuação para o ingresso. 

11.1.2 Estratégia de seleção: processo seletivo  

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale realiza o processo de recrutamento 

de docentes, por meio de processo público, com periodicidade semestral, com vistas 

ao preenchimento de vagas nos cursos de graduação, constituído por 03 (três) etapas: 
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I. é selecionado, dentre os candidatos inscritos, o que apresentar melhor 

qualificação profissional e acadêmica, experiência na área e produção científica, por 

meio de análise do Curriculum Lattes;  

II. após a seleção de Curriculum Lattes, o candidato à docência será submetido à 

avaliação do seu perfil didático-pedagógico, por comissão específica, assim 

constituída:  

a) Coordenador do Curso em que o professor ou professor-tutor será vinculado;  

b) 1 professor representante da área em que se registra a vacância;  

c) 1 pedagoga do corpo institucional ou professor com formação, em nível de 

graduação ou pós em Educação.  

III. O candidato aprovado na avaliação do seu perfil didático-pedagógico será 

submetido à entrevista específica do curso e avaliação psicológica, realizada pelo 

Serviço Psicologia Aplicada – SPA da instituição, que emite um parecer. 

11.1.3 Contratação de professores e professores-tutores 

Concluído o processo seletivo, o docente contratado, integra o quadro de 

pessoal da instituição. O professor ou professor-tutor poderá desenvolver atividades 

fora de sala de aula, compreendendo gestão, coordenação, pesquisa e/ou extensão, 

em projeto de interesse da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.  

A contratação é de responsabilidade da entidade mantenedora e em 

conformidade com a legislação trabalhista. A contratação é feita por período mínimo 

de experiência, pendente a sua continuidade dos resultados positivos da avaliação 

institucional. O processo seletivo para substituição é o mesmo para ingresso habitual. 

O docente deve passar por um processo seletivo, mediante banca examinadora, 

mesmo que o contrato seja por prazo determinado. Sempre que necessário, são 

contratados professores substitutos para exercer atividades acadêmicas com prazo 

de permanência estabelecido.  

11.2 Perfil do corpo docente do curso 

O perfil do corpo docente (ver anexo 2) do curso de Bacharelado em Sistemas 

de Informação consoante com a política docente da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale (perfil, qualificação, contratação e regime de trabalho) procura observar ainda 

a possibilidade de atuação dos docentes nas seguintes atividades acadêmicas, que 
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envolvem, no seu conjunto, a orientação aos estudantes na obtenção das habilidades 

e competências previstas nas DCNs do curso.  

O corpo docente do curso apresenta requisitos necessários como 

conhecimento, experiência e flexibilidade para a análise dos conteúdos dos 

componentes curriculares, abordando sua relevância para a atuação profissional e 

acadêmica do estudante, fomentando o raciocínio crítico embasado em literatura 

atualizada. 

Os docentes também incentivam a busca por outras bibliografias, além das 

propostas nos planos de ensino, assim, proporcionando o acesso aos conteúdos de 

pesquisa de ponta, correlacionando a metodologia e os objetivos das disciplinas ao 

desenvolvimento das competências e habilidades para a construção do perfil do 

egresso. A produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo e publicações 

é incitada pelo corpo docente do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. 

É fundamental que os professores tenham perfil de educadores comprometidos 

com a ética e os direitos humanos e engajados com a sua própria formação 

continuada, tanto nos aspectos da sua área de especialização no campo da 

tecnologia, quanto nos conhecimentos específicos da docência no Ensino Superior. A 

titulação stricto sensu é buscada, embora não exigida, e incentivada, assim como a 

inserção em cursos de formação didático-pedagógica e a participação nas ações de 

formação de professores desenvolvidas pela instituição. O curso considera essencial 

que parte de seu corpo docente tenha atuação no mercado de trabalho de tecnologia, 

de forma que possam trazer elementos de sua atuação para as discussões em sala 

de aula e contribuir na articulação entre a universidade e o mercado de trabalho para 

o Bacharel em Sistemas de Informação. Além dos profissionais formados na área de 

tecnologia, o corpo docente do curso conta com professores de outras áreas que 

ministram disciplinas específicas de seu campo de formação, trazendo contribuições 

interdisciplinares e interprofissionais que enriquecem a formação de nossos 

estudantes. A todos docentes é exigido que as trajetórias e experiências formativas 

atendam ao projeto do curso, por meio de disciplinas e demais atividades que visam 

o perfil do egresso. 
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11.3 Política de capacitação e qualificação 

Os docentes da Universidade Vale do Rio Doce - Univale são fundamentais e 

valiosos na complexidade do processo de ensino-aprendizagem, por essa razão, a 

capacitação e formação continuada contribui com o aprimoramento e fortalecimento 

do vínculo docente para que forneçam um ensino de qualidade. 

Objetivando o desenvolvimento do seu corpo docente, a universidade instituiu 

uma Política de Capacitação e Qualificação Docente que oportuniza a formação para 

docência e tutoria no âmbito do seu exercício, em consonância com este PDI. A partir 

desta política de incentivo, instituem-se ações específicas de capacitação e formação 

continuada, traduzidas em cursos de qualificação e atualização presenciais e a 

distância, atividades de extensão, incentivo às estratégias de pesquisa e inovação, 

além do aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-graduação. 

A política de capacitação e qualificação docente da Univale tem por finalidade 

oferecer formação didática e pedagógica para docência e tutoria e contribuir na 

atualização e aprofundamento de seu corpo docente nos processos acadêmicos de 

ensino e aprendizagem articulados à pesquisa e à extensão. As diversas ações 

formativas estão estruturadas em três modalidades: apoio à qualificação acadêmica e 

titulação de docentes; incentivo à pesquisa/iniciação científica e extensão; 

participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; e cursos de 

formação continuada.  

A política de capacitação e qualificação docente da Univale visa agregar o 

domínio do conhecimento científico específico de sua área e as competências 

pedagógicas necessárias ao exercício da docência e tutoria com práticas 

consolidadas e institucionalizadas. 

Para tanto, existe a preocupação no sentido da intensificação dos programas 

de capacitação docente já existentes, com vistas ao melhor desempenho pedagógico 

dos professores e professores-tutores, principalmente daqueles em estágio 

probatório. Esse programa prevê a realização de encontros e o estabelecimento de 

formas de diálogo com as áreas didáticas, no sentido de tentar superar a antiga 

dicotomia entre formação técnica e formação pedagógica.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale estimula a qualificação acadêmica 

por meio de: 
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I. critérios de admissão objetivos que priorizem a titulação, a experiência docente e 

a disponibilidade; 

II. plano de apoio à capacitação docente (cursos de Pós-graduação stricto sensu);  

III. apoio à participação docente em cursos e estágios na área de atuação; 

IV. apoio à participação docente em eventos técnico-científicos. 

Amparada nessa política, com o credenciamento da instituição para oferta de 

cursos em EaD em 2017, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale ofereceu9  um 

curso de pós-graduação em “Docência do Ensino Superior”, uma turma composta 

exclusivamente por docentes da Universidade, visando melhorar a qualidade de 

ensino em sala de aula. Inicialmente foi ofertada uma turma com 50 vagas distribuídas 

entre os cursos de graduação (conforme cálculo proporcional por curso, de acordo 

com o número de professores de cada corpo docente). A proposta da instituição é 

ofertar continuamente essa pós-graduação para os docentes, visando contemplar 

todos os professores da instituição. 

As necessidades de formação e capacitação são evidenciadas, utilizando 

subsídios dos processos avaliativos desenvolvidos no âmbito da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), além das necessidades evidenciadas pelas coordenações de 

cursos, pela gestão institucional e levantamentos feitos com os próprios docentes.   

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale promove constantemente a 

qualificação do seu quadro docente por meio de treinamentos, e, dependendo da 

especificidade, contratam-se empresas especializadas na área. São ofertados cursos, 

palestras, simpósios e treinamentos aos seus professores por meio de ações diretas 

da instituição e/ou por meio de parcerias e convênios com empresas especializadas 

em cada área.  

Incentiva ainda a participação dos docentes em programas de mestrado e 

doutorado recomendados pela CAPES, além de cursos de pós-graduação oferecidos 

pela instituição, com benefício de descontos sistematizados e garantidos por portaria 

da mantenedora. 

O corpo docente da instituição é capacitado, semestralmente, por meio de 

Encontros Pedagógicos presenciais que incluem além de reuniões diversas com as 

Pró-reitorias, coordenações de curso e reitoria, uma programação de oficinas 

                                                           
9 Conforme PPC do Curso. 
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alinhadas ao desenvolvimento docente e voltadas a questões pedagógicas e 

didáticas.  

A Univale conta com um Departamento de Gestão da Qualidade, responsável 

pela implantação e manutenção do sistema de gestão da qualidade na instituição que 

tem entre suas premissas a capacitação de seus colaboradores nos âmbitos geral e 

específico, em conformidade com suas áreas de atuação, levando em consideração 

as transformações nos campos científico-tecnológicos e das relações sociais. 

Ainda dentro da Política de capacitação e qualificação docente, a Univale apoia 

a participação de seus professores em eventos científicos, técnicos, artísticos e 

culturais, permitindo que o docente compareça a esses eventos externos, sempre que 

tiver oportunidade, tendo abonadas as suas faltas desde que documentado o evento 

e aprovado pelo coordenador de curso respectivo, com anuência da assessoria de 

graduação. Os eventos internos de cunho científico, técnico, artístico e cultural são 

estendidos gratuitamente a todos os docentes das áreas de conhecimento. 

11.4 Política de qualificação docente nas atividades do curso 

Com o intuito de harmonizar as atividades docentes com as necessidades do 

curso de Bacharelado em Sistemas de Informação e considerando as diversas origens 

formativas dos docentes, a instituição, por meio do Setor de Gestão Pedagógica - 

GEPE e Núcleo de Educação a Distância – NeaD, orienta seus docentes nos 

seguintes aspectos: 

I. Quanto ao PDI da Universidade Vale do Rio Doce - Univale: 

a) missão, visão, valores e diretrizes; 

b) objetivos institucionais e o contexto regional;   

c) políticas institucionais constantes no PDI/PPI e suas aplicações no curso. 

II. Quanto ao PPC do curso: 

a) objetivos do curso; 

b) perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do egresso; 

c) Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do curso. 

III. III. Plano de ensino e plano de aula: 

a) a) metodologia de ensino associada aos objetivos da disciplina ministrada; 

b) b) elaboração de materiais e metodologias; 

c) c) metodologia de avaliação e tratamento dos resultados; 



202 

d) d) encontros presenciais e atividades em ambiente virtual de aprendizagem;  

e) e) sistema de acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos estudantes. 

12.4.1 Da Operacionalização das Atividades de Qualificação 

Na operacionalização das atividades de qualificação, os aspectos da 

organização pedagógica são tratados, a princípio pela Assessoria de Graduação, a 

qual compete implementar a política de ensino superior da instituição e pelo setor de 

Gestão Pedagógica (GEPE) e NEaD, que têm o objetivo de oferecer assistência 

acadêmica, implementar política de formação e qualificação aos docentes. 

Os docentes recebem apoio didático-pedagógico do Setor de Gestão 

Pedagógica (GEPE), quer pela participação em programas regulares de capacitação 

docente, realizados com o acompanhamento da coordenação do curso, quer pelos 

seminários e oficinas pedagógicas.  

O GEPE oferece atendimento individual ou em grupo aos docentes em suas 

necessidades relacionadas com o desenvolvimento do fazer pedagógico, além de 

assessorar e orientar os coordenadores de curso de graduação no enfrentamento dos 

problemas didático-pedagógicos relacionados à atuação docente. 

Em continuidade, os aspectos conceituais e profissionais específicos do curso 

são tratados pela coordenação de curso e pelo NDE, por especialistas reconhecidos 

pelo mercado de trabalho e pelo suporte pedagógico.  

Ao início de cada semestre é realizado palestras e oficinas a todos os 

professores, com tema voltados para questões metodológicas cotidianas de sala de 

aula, avaliação, entre outros. Em 2016 o GEPE realizou um ciclo de formação 

denominado “Encontros de Aprendizagem” para qualificação dos coordenadores de 

curso e seus apoios, com a finalidade de ampliar os olhares do grupo sobre as 

articulações, desafios e possibilidades que se apresentam para os coordenadores de 

curso, considerando a educação como prática social.  

O GEPE e Assessoria de Graduação buscando práticas inovadoras, oferecem 

desde 2018, o Workshop Experience10, o evento, que faz parte das ações de formação 

continuada, tem como objetivo oferecer oportunidades para a formação continuada, 

pois aborda temas variados a respeito da diversidade de metodologias no ensino 

superior. Além da formação continuada, os professores também participam 

                                                           
10 Conferir: https://www.univale.br/3a-edicao-do-workshop-experience-comeca-com-oficinas/.  Acesso 

em: 09 mar. 2020. 
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anualmente, da edição do Prêmio Inovação. Cada curso ofertado na instituição indica 

um docente para receber o prêmio, como reconhecimento de projetos inovadores 

realizados na Universidade Vale do Rio Doce – Univale.  

Entre as atividades de qualificação ofertadas pelo Núcleo de Educação a 

Distância - NEaD, destaca-se a realização do Seminário de EaD da Univale, ofertada 

desde 2015, com objetivo de proporcionar um espaço de conhecimento sobre boas 

práticas em Educação a Distância, bem como contribuir com a qualificação dos 

profissionais da Educação a Distância, numa perspectiva da qualidade para essa 

modalidade. A oferta regular de cursos de extensão bem como oficinas programadas 

junto aos professores-tutores e aos discente contribuem também para a qualificação 

por meio de estudos, reflexão e discussão sobre metodologias para ensino e 

aprendizagem na modalidade de Educação a Distância. 

11.5 Programa Orgulho em Pertencer 

O Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale, idealizado pela Pró-

reitoria de Graduação, visa à consolidação de relações mais humanizadas, 

conscientes do seu papel e de seus valores de respeito ao ser humano e a empatia 

entre os colaboradores, setores e ainda ao público em geral.  Almeja resgatar a 

essência de uma instituição que há mais de cinquenta anos cumpre o papel de 

oferecer um ensino de qualidade e busca continuamente, como entidade educadora 

a função de mediadora e promotora de reflexões de como utilizar o conhecimento para 

a elaboração de estratégias na promoção da saúde de seus colaboradores.  

O Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale foi concebido e está 

apoiado no diferencial de construir um melhor ambiente de trabalho com maior 

sinergia possível entre os colaboradores e está alicerçado sobre quatro pilares:   

I. implantação junto aos colaboradores do Projeto Compartilhar;  

II. realização de Cafés com propósito; 

III. implantação de uma Mídia Social Interna; 

IV. ações de Integração e Humanização.  

 

São objetivos do Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale:  

I. preparar os colaboradores para terem sensibilidade e empatia para atender com 

humanismo as comunidades internas e externas da FPF/Univale; 
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II. fortalecer a autoestima dos colaboradores, para que estejam preparados para 

lidar com situações adversas ligadas tanto ao atendimento do público em geral quanto 

às situações pessoais e de relacionamento com os colegas; 

III. estabelecer um formato de capacitação e formação mais humanizada, que se 

diferencie dos antigos modelos mais formais e que, justamente pela mecânica mais 

leve e interativa, promova uma maior apreensão dos conhecimentos desenvolvidos; 

IV. aumentar o nível de satisfação dos colaboradores, para que se sintam mais 

incluídos na universidade e na equipe da qual fazem parte, tendo orgulho em 

pertencer a ela. 

 Como parte da política de pessoal institucional, o Programa Orgulho em 

Pertencer #somostodosunivale é inovador na cultura da FPF/Univale, que promoverá 

uma nova visão sobre a importância de atuar dentro de um modelo que tem como 

premissa integrar todas as áreas de atuação, reforçando a importância de todos os 

profissionais, independentemente da área onde atuam. Nesse sentido, o programa 

cumpre o importante papel de preparar os colaboradores para a sensibilidade e 

empatia necessárias a atender, com humanismo, os clientes da Universidade Vale do 

Rio Doce - Univale e demais mantidas. 

Destaca-se ainda que a formação mais humanizada e menos formal pode 

integrar níveis diferentes de formação e conhecimento e, promover uma maior 

apreensão dos conhecimentos desenvolvidos, tornando os colaboradores mais 

satisfeitos com o seu dia a dia de trabalho. Isso ocorrerá na medida em que, 

apreendendo melhor os conhecimentos, o colaborador compreenderá melhor tanto 

aquilo que executa, quanto aquilo que a Universidade oferece à comunidade. E terá, 

com isso, orgulho crescente em pertencer a ela. 

11.6 Programa Graduação Assistida 

O Programa Graduação Assistida tem por objetivo dar suporte pedagógico à 

comunidade acadêmica de forma a ressignificar e potencializar as práticas de todos 

os envolvidos na dimensão pedagógica dos cursos, constituindo-se numa 

possibilidade de transformação das relações estabelecidas. Ressalta-se ainda, seu 

viés à formação respeitando as habilidades e competências destacadas do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. 
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Este Programa nasce das reflexões da Gestão Acadêmica e Pedagógica 

quanto às dificuldades apresentadas em vários momentos de formação, tanto dos 

coordenadores quanto dos professores com suas atividades diárias de gestão e de 

didática, assim como dos indicadores da Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Considera-se ainda, os contextos emergentes ocorridos no ensino superior, 

que perpassa processos sociais e culturais e os dispositivos legais que influenciam a 

gestão estratégica das instituições, o que altera a tomada de decisões. Entre os 

mecanismos reguladores podemos citar as diretrizes curriculares e o Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes. 

Nesse aspecto, culminou-se vários apontamentos que norteiam o diagnóstico 

de demandas, que consiste em:  

 negligência do discente de não participar de forma efetiva de ações que 

complementam à sua formação; 

 percepção que o Enade não avalia de forma conteudista e sim qualitativa, que 

agrega valor apenas à instituição;  

 falta de comprometimento dos estudantes para que estes compreendam que a vida 

acadêmica perpassa o espaço físico da instituição e abrange inúmeras atividades, 

ações e projetos intra e extra muro. Tornando-os empáticos com o curso; 

 ausência de formação continuada com foco no Enade;  

 falta de trabalho em equipe referente às ações didático-pedagógica; 

 avaliações sem perfil coerente que correspondam às necessidades básicas para 

que se averigue as potencialidades dos discentes e as habilidades e competências da 

profissão. 

Nesse sentido, podemos também destacar as mudanças ocorridas na 

sociedade; as exigências do mercado de trabalho, impondo à docência um caráter 

formativo e os avanços da tecnologia que nos impulsiona a pensar em como criar ou 

modificar as estratégias metodológicas, em busca de um saber profissional condizente 

com o perfil desejável. 

Nessa perspectiva e de acordo com as informações apresentadas pelos 

coordenadores dos cursos em diversas formações, torna-se relevante estabelecer um 

percurso formativo com ações que iniciem desde o primeiro período e perpassam aos 

demais. As estratégias têm como finalidade desenvolver as habilidades e 

competências exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs, bem como as 

do Enade, além de formar profissionais com capacidade de transitar em diversas 
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áreas do conhecimento que não se limite a sua própria área de atuação, assim como 

ser um profissional crítico, autônomo, empreendedor e criativo, obtendo, por fim, 

excelentes resultados. 

Torna-se evidente, portanto, que esse programa constitui um itinerário de ações 

a serem realizadas que podem corresponder às exigências de uma formação mais 

holística, tanto dos professores atrelada à formação dos estudantes. 
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12 ATENDIMENTO AO DISCENTE 

As Políticas de Atendimento aos Discentes, conforme PDI 2019-2023 da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, atendem ao objetivo da avaliação 

institucional da educação superior definida pelo INEP/MEC, por contribuir para o 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais da instituição, por 

meio da valorização de sua missão, da promoção dos valores democráticos, do 

respeito à diferença e à diversidade, da afirmação, da autonomia e da identidade 

institucional.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui a característica peculiar, 

enquanto instituição comunitária preocupada com o desenvolvimento cultural e 

socioeconômico da região, bem como com a atenção direcionada à qualidade dos 

serviços prestados à população e de modo especial ao acadêmico. Tem como missão 

promover a formação profissional e científica, a construção e difusão de 

conhecimentos e colaborar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua 

região de inserção, pautada na melhoria das condições de vida e na diversidade do 

ambiente e da cultura. 

Em relação à sua Política de Atendimento aos Discentes, a Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale disponibiliza uma rede de serviços que são prestados à 

comunidade interna e externa, os quais estão vinculados aos cursos e/ou outras 

dependências administrativas regidas por regulamentos próprios, que visam, 

sobretudo, reforçar seus valores e princípios institucionais como “a justiça, a ética 

fundamentada em pressupostos democráticos, a cidadania, a igualdade, a 

solidariedade humana e o caráter comunitário”.  

As metas propostas para a Política de Atendimento aos Discentes inclusas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

com vigência para o período de 2019-2023, têm como objetivo contribuir para o 

fortalecimento das iniciativas já existentes na Universidade e desenvolver novas 

ações que propiciem o acesso, permanência e conclusão do curso pelo estudante na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, podendo assim evitar os índices de evasão, 

bem como favorecer aos estudantes, familiares e comunidade com um 

acompanhamento socioeconômico, educacional e cultural para tornar mais qualitativa 

sua permanência na Universidade.  
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Contribui, portanto,  para o acesso ampliado à graduação; o estímulo à 

permanência do estudante; a qualidade do desempenho acadêmico; o 

desenvolvimento de condições de acesso à cultura, ao esporte e ao  lazer; além de 

buscar meios e soluções para facilitar a inclusão e a acessibilidade para estudantes 

com necessidades educacionais especiais. 

O conjunto de metas propostas para a Política de Atendimento aos Discentes 

foi relacionado conforme especificidades tratadas pelos domínios estabelecidos pelo 

MEC, sendo eles:  

 apoio financeiro (bolsas);  

 apoio pedagógico; 

 estímulos à permanência (programas de aprimoramento acadêmico, atendimento 

psicopedagógico);  

 educação inclusiva; 

 acompanhamento dos egressos.  

12.1 Apoio financeiro (bolsas) 

A Fundação Percival Farquhar, entidade mantenedora da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale, oferece condições especiais para estudantes com dificuldade 

financeira, permitindo-lhes o acesso ao Ensino Superior e garantindo a sua conclusão. 

Desta forma, oferece bolsas e financiamento estudantil através do Governo Federal e 

programas institucionais privados: Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); Crédito 

Universitário Pravaler11; Programa Universidade para Todos (PROUNI); Bolsas de 

Estudo para Demanda Individual(BDI)12; Bolsas/Descontos para Membros do Mesmo 

Grupo Familiar13; Desconto Estímulo, para pagamento antecipado das mensalidades 

e Desconto de Egresso, Financiamento Bancário, como estímulo à formação 

continuada.  

                                                           
11 Parceria entre a Univale e a Ideal Invest. 
12 O Programa BDI, criado pela FPF, compõe-se de todos os processos de concessão de Bolsas de 

Estudos da Univale, devendo os mesmos estar em consonância com os ordenamentos institucionais e 
os princípios que regem a Lei Orgânica da Assistência Social e da Lei de Filantropia de nº 12.101/2009, 
alterada pela Lei de nº 12.868/2013. 
13 Este programa beneficia estudantes pertencentes ao mesmo grupo familiar matriculados em cursos 

de graduação na Univale. A continuidade da bolsa/desconto está condicionada à permanência dos 
membros do grupo familiar na condição de matriculados. 
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12.2 Apoio pedagógico ao discente 

Criado em 2008, o Setor de Atendimento ao Aluno-SAE foi instituído pela 

Portaria Universidade Vale do Rio Doce – Univale 018/2008, como parte integrante da 

Pró-reitoria de Graduação. Este setor é uma referência na assistência estudantil, 

comprometido com a integração acadêmica, científica e social do estudante, tendo 

como pressupostos a percepção da Universidade Vale do Rio Doce – Univale como 

um sistema articulado entre ensino, pesquisa, extensão e a intercomplementaridade 

entre os setores e serviços disponíveis ao estudante, contribuindo para a divulgação, 

consolidação da rede de serviços da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e a 

forma de acesso pelos estudantes.  

Em 2018, este setor foi reformulado e passou a se chamar Espaço A3 – Apoio 

ao Aluno, que conta com um regulamento próprio aprovado pela Resolução CONSUNI 

048/2018.  

Para o desenvolvimento de seus serviços, o Espaço A3 dispõe de uma equipe 

composta por Assistentes Sociais, Psicopedagogo, e com o apoio de docentes da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale com formação em Psicologia e Pedagogia. 

O trabalho do Espaço A3 – Apoio ao Aluno é planejado, monitorado e avaliado 

sistematicamente em reuniões com os gestores da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale, bem como através de relatórios quantitativos e qualitativos, de forma 

consubstanciada, evidenciando os resultados do trabalho.  

O Espaço A3 – Apoio ao Aluno, tem por como objetivos prestar atendimento e 

apoio aos discentes por meio de ações, serviços e programas, contemplando 

atividades de acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e 

instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação, registro e acompanhamento de 

estágios, apoio psicopedagógico, procurando atendê-los em suas diferentes 

necessidades. 

12.3 Programa de Aprimoramento Acadêmico (nivelamento) 

Considerando as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais e 

educacionais dos discentes, em especial dos ingressantes, a  Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale disponibiliza por meio do Espaço A3 – Apoio ao Aluno o Programa 

de Aprimoramento Acadêmico – PAA desde 2007 com o objetivo de proporcionar-lhes 



210 

um estudo mais particularizado dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática 

Básica.  Está pautado no ensino híbrido, com a interação de encontros presenciais e 

nas metodologias de Educação a Distância (EaD) via internet, visando ampliar as 

possibilidades de acesso do estudante que necessita de usufruir desse benefício 

oferecido pela instituição.  

As aulas de nivelamento do Programa de Aprimoramento Acadêmico – PAA 

ligado ao Espaço A3 – Apoio ao Aluno são oferecidas ao longo do semestre, em 

horário extraclasse, por professores, com o apoio e a supervisão dos coordenadores 

de curso e do coordenador do setor de gestão pedagógica, utilizando do Ambiente 

virtual de Aprendizagem desenhando a modalidade híbrida para a sua oferta.  

Além de tais ações, há na Universidade Vale do Rio Doce – Univale o Espaço 

Integrador do Núcleo de Ciências e Tecnologias da Univale - ELO que se constitui em 

um ambiente de formação de estudantes e de formação docente que visa fortalecer o 

elo integrador e interdisciplinar entre os cursos, além de ser um espaço de fomento 

das discussões sobre a formação dos profissionais na comunidade valadarense e na 

região. A atenção ao ensino tem como elemento desencadeador a análise dos 

resultados do ENADE e demais avaliações do curso, bem como, a preocupação com 

as lacunas em conhecimentos básicos de matemática dos estudantes que chegam à 

universidade, o que dificulta o satisfatório desempenho na trajetória acadêmica de tais 

estudantes. Nesse sentido, o ELO tem como objetivo produzir materiais pedagógicos 

e alternativas metodológicas, bem como, realizar oficinas, cursos, minicursos, entre 

outros momentos articuladores visando o processo ensino-aprendizagem. 

Além de tais ações, o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, conta 

com o apoio da equipe multidisciplinar do Núcleo de Educação a Distância (NEaD), 

oferece nivelamento aos estudantes para o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), de modo que os estudantes possam conhecer e explorar os recursos 

disponíveis para melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

O curso de Sistemas de Informação também conta com o atendimento aos 

alunos direcionado para a área de programação e banco de dados com os objetivos 

de esclarecer dúvidas, fortalecer a integração teoria prática e executar atividades 

extra-classe. A cada semestre, um professor de dedicação integral, com 

conhecimento nos conteúdos mencionados, tem 2 (duas) horas semanais para o 

apoio aos discentes. Estes atendimentos são registrados no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem na Sala da Coordenação. 
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12.4 Atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais ou com 

mobilidade reduzida 

A Universidade é porta de entrada dos que desejam acesso ao conhecimento, 

é espaço de trânsito da diversidade. Considerando os estudantes com necessidades 

especiais que ingressam no processo seletivo em busca de uma profissão, torna-se 

necessário que a inclusão se faça a partir da experiência, da convivência e do 

reconhecimento das diferenças. 

A construção de um espaço inclusivo na educação superior, e em qualquer 

nível, se dá por meio da participação de pessoas com necessidades especiais em sala 

de aula e noutros espaços acadêmicos geradores de conhecimento e convivência. 

 Sobre o ingresso de estudantes com necessidades educacionais especiais nos 

cursos superiores, Sekkel (2003) aponta a necessidade de um ambiente inclusivo 

fundado no compromisso com os valores humanos e articulado coletivamente, com a 

participação efetiva dos docentes, os quais também precisam se sentir incluídos 

mediante este novo desafio, que prescinde a reinvenção do fazer docente com 

práticas educacionais includentes. 

Entende-se que, conforme a lei brasileira da inclusão, 13 146 de 2015 (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência) é no cotidiano da Universidade que se dá o encontro com 

as diferenças e consequentemente as discussões acerca da inclusão e acessibilidade 

de estudantes com deficiência no ensino superior. 

Nesse contexto, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem procurado 

observar os principais dispositivos legais e normativos que enfatizam a educação de 

qualidade para todos, especialmente, o disposto na Constituição Federal de 1988, em 

seus Artigos 205, 206 e 208 e na legislação vigente, especialmente na Lei n° 

10.098/2000, nos Decretos n° 3.956/2001, nº 5.296/2004, n° 6.949/2009, nº 

7.234/2010, n° 7.611/2011, e nas Portarias nº 2.678/2002 e n° 3.284/2003.  

Observa-se, ainda a Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que estabelece 

as Diretrizes Nacionais para o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista, por meio de atendimento no Espaço A3 – Apoio ao Aluno e orientação do 

corpo docente. 

Além disso, os projetos pedagógicos dos cursos contemplam a disciplina de 

Libras na estrutura curricular, como obrigatória nos cursos de formação de 
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professores e como optativa em todos os outros cursos da educação superior, 

conforme Decreto nº 5.626/2005 e Lei nº 10.436/2002. 

Reconhecendo que o papel social da educação superior, atualmente, envolve 

ultrapassar os limites do compromisso tradicional com a produção e a disseminação 

do conhecimento e cumprindo seu papel de instituição socialmente responsável, a 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem efetivado ações de inclusão educacional 

e de acessibilidade para atender a diversidade dos seus estudantes. A Educação 

Inclusiva assegura não só o acesso do estudante com necessidades especiais à 

educação superior, mas também promove condições plenas de participação e de 

aprendizagem a todos os estudantes, tendo em vista o direito de todos à educação e 

à igualdade de oportunidades de acesso e permanência bem-sucedida, respeitando 

as limitações orçamentárias da instituição. 

Afim de consolidar a Inclusão de estudantes com necessidades especiais da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, estudos, discussões e análises 

problematizadoras são realizados, em torno das ações includentes, visando atender 

tanto a formação do docente numa perspectiva do educar na diversidade, bem como 

atender ao estudante com necessidade especial, em sua demanda específica. 

O serviço de educação inclusiva, do Espaço A3 – Apoio ao Aluno, o qual 

desempenha ações a fim de que o estudante com necessidades especiais seja 

acompanhando por meio do Plano de Desenvolvimento Individual para Estudantes 

com Necessidade Especial (PID/NE) compreende que a inclusão de estudantes no 

ensino superior, exige um novo olhar sobre o fazer docente, que implica em ações 

interdisciplinares e contextualizadas, alinhadas a uma metodologia personalizada e 

com práticas inovadoras. 

O Plano Individual de Desenvolvimento para Estudantes com Necessidades 

Especiais - PID/NE, se constitui num instrumento utilizado para adaptar e adequar as 

práticas pedagógicas e currículo educacional às necessidades dos estudantes com 

necessidades especiais, sendo amparado pela legislação (Lei das diretrizes e Bases 

da Educação - Lei 9394/96). 

A inclusão, na universidade, em sentido mais amplo, precisa ser compreendida 

como um processo por meio do qual todos os acadêmicos apreendem e participam. 

Nela, pretende-se dar segmento às construções de cidadania, servindo como modelo 

social e criando culturas que celebrem a diversidade, de modo inclusivo, livres de 

discriminação e preconceito. 
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12.5 Acompanhamento dos egressos 

Vivemos em uma sociedade globalizada em que é premente a demanda por 

profissionais cada vez mais capacitados e em constante atualização. A Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale, atenta a essa exigência, oferece aos seus egressos uma 

política direcionada à educação continuada, propiciando-lhes atividades de ensino, 

pesquisa/iniciação científica, extensão e pós-graduação, centradas na formação 

humanística, com visão global do meio social, político, econômico e cultural de onde 

está inserido.  

Para a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, o egresso representa uma 

grande fonte de informação, por isso, a busca constante pelo estreitamento de laços, 

no sentido de aproximar, de forma efetiva, seu egresso e a Comunidade Acadêmica 

e vice-versa.  

A Política de Acompanhamento dos Egressos da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale tem como objetivos:  

I. promover uma maior interação social, profissional, cultural, bem como estreitar 

as relações entre os egressos e a instituição, visando à troca de experiências, ao 

aprimoramento profissional e ao crescimento pessoal;  

II. fomentar a aproximação e o relacionamento da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale com os egressos, visando ao aperfeiçoamento das ações institucionais, 

incluindo atualizações dos projetos pedagógicos; 

III. estimular e criar condições para a educação continuada;  

IV. construir uma base de dados com informações que possibilitem manter 

comunicação permanente e estreito vínculo institucional com os egressos;  

V. promover atualização acadêmica, oferecendo cursos, jornadas, seminários, 

fóruns, congressos, palestras direcionadas à complementação profissional do 

egresso; 

VI. proporcionar a participação de egressos em atividades extensionistas;  

VII. apoiar os egressos em questões relacionadas ao mercado de trabalho e à 

empregabilidade. 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, faz-se necessário o 

trabalho coeso e sistemático no acompanhamento da vida profissional dos egressos 

da instituição. Dessa forma, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

permanentemente, procura meios de melhoria da qualidade do ensino de graduação 
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e pós-graduação, garantindo a educação continuada aos egressos, frente às 

necessidades do mercado de trabalho. 



215 

13 INFRAESTRUTURA 

Para o desenvolvimento das atividades a Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale conta com diferentes ambientes: espaços específicos de apoio técnico- 

administrativo; espaços compartilhados pela comunidade acadêmica; espaços para 

atividades docentes (salas de aula; laboratórios); espaços destinados ao atendimento 

à comunidade.  

O curso conta com os seguintes espaços: 

13.1 Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

A Coordenação conta com espaço reservado como gabinete individual, 

climatizado, equipado com computador conectado à internet banda larga (link 

dedicado à Universidade Vale do Rio Doce – Univale), telefone e mobiliário modulado. 

O espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmico 

administrativas, possuindo equipamentos adequados, que atendem às necessidades 

institucionais, permitindo o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade. 

O ambiente possui espaço de recepção com secretária, computador com 

internet, telefone, quadros de aviso, copiadora, arquivos de aço, armários de aço. 

Também fazem parte do ambiente, a sala de reuniões, e sala de apoio à Coordenação.  

Há dois sanitários (feminino/masculino) de ótimo acabamento, em boas 

condições de uso. Todos os espaços acima relacionados atendem aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessárias a atividade desenvolvida. A limpeza e manutenção dos ambientes ficam 

por conta do Departamento de Campi – DEC que são realizadas diariamente.  

13.2 Sala coletiva de professores 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta com salas apropriadas para 

professores e para os membros do NDE, que viabilizam o trabalho docente. As salas 

são climatizadas, equipadas com computadores conectados à internet banda larga 

(link dedicado à Universidade Vale do Rio Doce – Univale), telefone, mobiliário, 

quadros de aviso e sanitários, atendendo aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias à atividade 
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desenvolvida. Conta ainda, com apoio técnico-administrativo, tais como, os serviços 

de secretária, pessoal da limpeza e manutenção dos ambientes pelo Departamento 

de Campi – DEC e espaço para a guarda de equipamentos e materiais. 

13.3 Salas de aula 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, 

apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de 

tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem 

desenvolvidas. Possui flexibilidade relacionada às configurações espaciais, que 

permitem a formação de grupos, círculos, meia lua, oportunizando distintas situações 

de ensino-aprendizagem.  

As salas de aula dos campi I e II são climatizadas, mobiliadas com carteiras, 

mesa para os professores, quadro branco e tela de projeção.  

De acordo com a demanda, há ainda salas localizadas em blocos individuais 

que contam com ventilação artificial e quadros tradicionais. Como recursos 

pedagógicos, as salas de aulas permitem o acesso à internet wireless e uso de 

projetores multimídia, além de atenderem aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação natural com abertura de vãos, acústica, ventilação natural e climatizada, 

conservação, acessibilidade, mobiliário e aparelhagem específica e comodidade 

necessárias à atividade desenvolvida.  

13.3.1 Sala Uni-InterAtiva 

A Universidade conta ainda com a sala Uni-InterAtiva que foi idealizada, a partir 

da necessidade da criação de um ambiente propício para o desenvolvimento de 

metodologias ativas, que requer um layout que proporcione a mobilidade das 

carteiras/mesas, para construção de grupos de colaboração e recursos subsidiados 

pelas Tecnologias da Informação e Comunicação -TICs. Essas metodologias são 

estratégias de ensino que envolvem o estudante no processo de aprendizagem de 

forma ativa e comprometida. Um cenário em que o estudante é corresponsável por 

sua aprendizagem, cabendo ao professor ser um condutor do conhecimento.  

O ambiente, localizado na sala 01 do bloco B3, foi planejado, estruturado e 

equipado de forma a favorecer modelos de ensino que viabilizem o envolvimento ativo 

do estudante no processo de aprendizagem. Exemplos: pedagogia da 
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problematização e pedagogia de projetos, sala de aula invertida, estudos de caso, 

aprendizagem entre pares.  

A sala é equipada com 01 quadro branco, 01 quadro negro, 02 (dois) projetores 

e seus controles remotos, 01 (uma) lousa digital com 02 (duas) canetas ópticas, 01 

(uma) lousa branca, 02 (dois) computadores com gabinete e um monitor de vídeo, 07 

(sete) totens carregadores de celular, 14 (quatorze) mesas trapezoidais e 42 (quarenta 

e duas) cadeiras, 01 (um) aparelho de ar condicionado com seu controle remoto e 02 

(duas) lixeiras.  

13.4 Ambientes acadêmicos compartilhados 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta com auditórios, Templo 

Ecumênico, salas de reuniões, o UNICENTRO, Centro Esportivo Universitário (CEU), 

cantinas terceirizadas, os estúdios de televisão e rádio (Univale TV), serviço de 

reprografia, Banco 24 horas, além dos serviços de vigilância que cobrem todas as 

dependências, a área de circulação e estacionamento. 

Os ambientes são climatizados e oferecem condições de acesso para pessoas 

com necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida (elevador e/ou rampas). A 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta ainda com os serviços de linhas de 

ônibus coletivos (empresa privada) com pontos de ônibus dentro do campus, 

assegurando o transporte à comunidade acadêmica. 

13.5 Recursos disponíveis de informática e multimídia 

O Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação (DISGI) é 

responsável em manter e gerenciar todo o parque computacional da Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale, incluindo a utilização dos laboratórios de informática. 

Possui dois laboratórios no Campus I e oito laboratórios no Campus II. Os laboratórios 

atendem à comunidade acadêmica na disponibilização de uma estrutura adequada 

para ministrar aulas, onde o computador é o adotado como recurso didático; realizar 

pesquisas acadêmicas e desenvolver trabalhos. Os serviços prestados pelo setor à 

comunidade acadêmica são: 

 reserva de laboratórios por semestre ou para aulas; 
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 cadastro dos usuários nos servidores para controle de acesso, garantindo uma 

maior segurança na rede; 

 conexão com internet em todos os computadores dos laboratórios; 

 rede wireless que abrange todas as áreas cobertas dos campi, com acesso 

disponível para estudantes e colaboradores. 

A oferta de suporte para utilização desses serviços é realizada por uma equipe 

de profissionais próprios que, por meio de um regulamento de uso dos laboratórios de 

informática, define as normas de segurança e os processos para manter o ambiente 

adequado, funcional e com as devidas atualizações periódicas de hardwares e 

softwares. As normas de uso dos laboratórios encontram-se disponíveis em cada 

espaço, em local de fácil visualização e acesso, bem como no Portal do Aluno. 

Os laboratórios são ambientes climatizados, com espaço e iluminação 

adequada, que acomodam dois estudantes por computador, com mobiliário 

ergonômico e são divididos da seguinte forma:  

 

Tabela 6 – Laboratório do Campus I – Campus Armando Vieira 

Laboratório Computadores Número de Estudantes 

Lab X 31 60 

Lab XI 31 60 

 

Tabela 7 – Laboratório do Campus II – Campus Antônio Rodrigues Coelho 

Laboratório Computadores Número de Estudantes 

Lab I 21 40 

Lab II 21 40 

Lab III 21 40 

Lab V 21 40 

Lab VI 26 50 

Lab VII 26 50 

Lab. VIII 21 40 

LRC 22 44 
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Para melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas, os laboratórios 

contam em sua infraestrutura com quadro branco, computador específico para uso do 

docente, caixas de som, televisão e/ou suporte para uso de projetor multimídia. A 

instalação de softwares específicos para as atividades acadêmicas pode ser solicitada 

por professores e coordenadores de curso da Univale. Recursos adicionais 

específicos tais como projetor multimídia, passador de slides e webcam, podem  ser 

solicitados para uso no local, mediante reserva junto ao DISGI.  

A política de atualização dos laboratórios é definida no PDI (2019-2023) de 

acordo com o orçamento aprovado. O link de internet da instituição é de 200 Mbits e 

gerenciado pelo DISGI. Periodicamente são realizados o levantamento de melhorias 

e necessidades de novas aquisições de equipamentos, visando a aquisição de novas 

tecnologias, bem como a expansão e a substituição do parque de máquinas.  

Em todos os espaços de laboratório de informática há uma estrutura que 

contempla a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Por meio da instalação do software NVDA em todos os computadores oferece auxílio 

aos deficientes visuais por meio da sintetização de voz da leitura do conteúdo que 

está sendo exibido no monitor. Há ainda o atendimento de suporte para utilização dos 

recursos de acessibilidade disponíveis no sistema operacional como Lupa para 

aumentar uma área do monitor, alterações de tamanho e cor do ponteiro do mouse, 

indicadores do cursor de texto com cores, filtros de cores (invertido, escala de cinza, 

ou daltonismo como: deuteranopia, protanopia ou tritanopia), alto contraste, controle 

do mouse e digitação com os olhos, entre outros.  

13.6 Laboratórios específicos 

Os laboratórios de informática se configuram como o principal ambiente para o 

curso e todas as aulas práticas das disciplinas da área de tecnologia são realizadas 

em ambientes com infraestrutura de hardware e software que atendem às demandas 

exigidas para a formação do discente. 

O Departamento de Informática, de Sistemas e Gestão de Informação - DISGI 

mantém uma estrutura exclusiva de servidores para prover os serviços necessários 

para o suporte às demandas do curso. Dispõe de servidores com bancos de dados 

SQL server, Mysql e Firebird. Possui também um servidor WEB que permite a 

publicação de projetos e um servidor Team Foundation Server - TFS que é uma 
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plataforma de colaboração para projetos de desenvolvimento de software, que facilita 

a integração entre os participantes, bem como a gestão dos projetos em 

desenvolvimento. 

Por meio do uso de virtualização, os alunos têm acesso aos sistemas open 

source e livres, disponíveis nas plataformas LINUX e também Microsoft. Ferramentas 

como IDEs para desenvolvimento Python e Java também estão disponíveis para o 

uso do curso. 

Além desta estrutura, também está disponível para todos os discentes e 

docentes do curso o programa Azure Dev Tools for Teaching ou ADT4T da Microsoft. 

O referido programa fornece ferramentas profissionais, software e serviços de 

desenvolvedor e designer da Microsoft, serviços de nuvem e tecnologias da Microsoft. 

Além disso, fornece aos educadores um diverso conjunto de recursos para que as 

aulas desafiem, envolvam e motivem os alunos de novas maneiras. 
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14 BIBLIOTECA 

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale divide-

se em Biblioteca Setorial, localizada no Campus Armando Vieira – Campus I e 

Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz, situada no Campus Antônio Rodrigues Coelho – 

Campus II. O Sistema de Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

abriga um acervo de mais de 113.500 mil exemplares e realiza em média 37.500 mil 

empréstimos anuais. Está entre os maiores acervos do estado de Minas Gerais. 

Aberta ao público, a biblioteca permite o empréstimo domiciliar aos usuários 

vinculados à Universidade; estudantes, professores e funcionários. À comunidade 

externa a biblioteca é disponibilizada para consultas e estudos. 

14.1 Espaço físico da biblioteca 

O ambiente da biblioteca está distribuído em várias seções: guarda-volumes, 

setor de empréstimos/devoluções, acervo geral, hemeroteca (periódicos), obras de 

referência, multimídias, banco de trabalhos acadêmicos - Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCCs), salas de estudo em grupo, cabines de estudo individual, ala de 

computadores com acesso à internet e rede wi-fi em todo o ambiente da biblioteca, 

ala de consultas, salas de processamento técnico e instalações sanitárias acessíveis. 

A biblioteca possui espaços integrados para atendimento ao público. O amplo acesso 

destinado ao acervo bibliográfico e áreas administrativas aprimora os serviços 

oferecidos, a acessibilidade, a visibilidade e a circulação. As instalações das 

bibliotecas são adaptadas para portadores de necessidades especiais, incluindo 

corredores entre estantes, vagas demarcadas em estacionamento, rampa externa de 

acesso, sanitários e entrada/saída individualizada.   

A área total construída no campus I é de 300,59m², sendo 157,73 m² destinado 

ao acervo e 89,92m² destinado aos usuários, com capacidade para 49 lugares. No 

campus II, a área total construída é de 1.446,06 m², sendo 331,36m² destinado ao 

acervo e 403,67 m² destinado aos usuários, com capacidade para 220 lugares. 
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14.2 Acessibilidade dos serviços 

As Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale utilizam o 

Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas, que tem como função automatizar e 

gerenciar as atividades de: aquisição, catalogação, circulação de materiais, usuários, 

consultas, relatórios, serviços on-line, etc., permitindo também o intercâmbio de 

registros bibliográficos e o compartilhamento de produtos e serviços. Possibilita aos 

usuários o acesso on-line aos serviços da biblioteca na consulta ao catálogo, 

renovação de empréstimos e verificação de reservas. Todos os serviços oferecidos 

também são acessíveis por dispositivos móveis. 

A Rede Pergamum oferece ainda a Indexação Compartilhada de Artigos de 

Periódicos (ICAP), que tem como objetivo compartilhar as publicações editadas pelas 

instituições que fazem parte da Rede. Atualmente está com mais de 39.500 artigos, 

sendo aproximadamente 25.600 artigos on-line. 

A biblioteca participa da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia 

(ReBAP) que é coordenada nacionalmente pelo Serviço de Biblioteca e 

Documentação do Instituto de Psicologia da USP (SBD/IPUSP) com o apoio do 

Conselho Federal de Psicologia. A ReBAP tem missão de contribuir para o 

desenvolvimento da Psicologia no Brasil por meio da promoção do uso da informação 

técnico-científica em Psicologia no sentido de garantir a construção e manutenção de 

fontes de informação essenciais ao ensino, pesquisa e práticas psicológicas.  

Os processos de catalogação realizados pelas bibliotecas obedecem às 

normas internacionais de padronização de registros bibliográficos. Utiliza-se a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD), o Código de Catalogação Anglo-Americano 

(AACR2) e MARC21, sendo suas autoridades controladas por cabeçalhos oficiais da 

Biblioteca Nacional.  

A instituição possui estrutura tecnológica adequada para suporte ao sistema de 

gestão e demais recursos tecnológicos adotados. O setor de empréstimos/devoluções 

possui computadores conectados em rede destinados ao atendimento ao usuário. A 

biblioteca também possui no setor administrativo diversos computadores destinados 

aos serviços de processamento técnico, restauração de materiais impressos, apoio e 

chefia.   

No salão da biblioteca são disponibilizados computadores com acesso livre à 

internet e software (leitor de tela) para inclusão digital de pessoas com deficiência 
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visual e cobertura de rede wi-fi de acesso livre para o uso de dispositivos móveis. A 

Biblioteca conta com o apoio dos profissionais do Departamento de Informática, de 

Sistemas e Gestão de Informação os quais dão suporte aos sistemas utilizados pela 

Biblioteca. 

A página da biblioteca localizada no Portal Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale oferece as seguintes informações e serviços: Horário de funcionamento, 

Normas de utilização, Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos, Orientação 

para entrega de trabalhos acadêmicos, Fontes de informação disponibilizadas pela 

biblioteca, Trabalhos de Conclusão de Curso, Portal CAPES, Periódicos eletrônicos, 

Acesso ao catálogo, dentre outras.  

Na página são listados por curso os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) 

que foram autorizados pelos discentes/autores a serem disponibilizados no catálogo 

da biblioteca para fins de consulta, impressão ou download via internet.  

Também se encontra o Manual Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale que fornece subsídios para a elaboração de 

trabalhos técnico-científicos com o objetivo de promover a uniformização na 

apresentação dos trabalhos acadêmicos da Universidade. Este manual é embasado 

nas NBRs elaboradas no Comitê Brasileiro de Informação e Documentação 

(ABNT/CB-014) que especifica princípios gerais à apresentação e elaboração de 

documentos de caráter técnico-científicos.  

14.3 Acervo da Biblioteca  

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale abriga 

um acervo de mais de 113.500 mil exemplares, devidamente tombados e 

informatizados. 

As bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale dispõem de um 

acervo constituído de materiais em diversos formatos tais como: livros, periódicos 

científicos, obras de referência, CDs e DVDs. São coleções bibliográficas atualizadas 

e adequadas aos currículos dos cursos de graduação: presencial e EAD, Pós-

graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e aos projetos de pesquisa e extensão da 

instituição. 

A política de formação do acervo e desenvolvimento de coleções volta-se para 

o desenvolvimento de coleções bibliográficas atualizadas e adequadas aos currículos 
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dos Cursos de graduação: Presencial, Híbrido e EaD, Pós-graduação e Mestrado da 

instituição, aos projetos de pesquisa e às atividades de extensão. Para isso as 

Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale reúnem em seu acervo 

diferentes tipos de materiais bibliográficos e audiovisuais. 

A biblioteca possui assinatura da Biblioteca Virtual Universitária Pearson que 

integra prestigiadas editoras do selo editorial Pearson Education e mais de 20 editoras 

parceiras. A Biblioteca Virtual disponibiliza acesso a um acervo digital com mais de 

7.400 títulos em mais de 40 áreas de conhecimento. É uma plataforma dinâmica com 

atualização periódica de títulos. Além da leitura digital dos livros, a plataforma 

disponibiliza aos usuários o acesso em smartphones e tablets e permite a integração 

com softwares para a inclusão digital para pessoas com deficiência visual. O acervo 

virtual possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão 

registrados em nome da IES. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, também possui a assinatura da 

Minha Biblioteca que reúne o conteúdo digital do Grupo A Educação e seus selos 

editoriais: Artmed, Artes Médicas, Bookman, McGraw-Hill e Penso.  

Convênio com o Portal de Periódicos da CAPES atualmente com mais de 130 

bases de dados nas mais diversas áreas do conhecimento e, disponibilizado na 

página da Biblioteca em formato hiperlink mais de 450 títulos de periódicos eletrônicos 

de acesso livre distribuídos para os cursos ofertados pela Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale. 

14.3.1 Finalidade da Política de Aquisição 

Conforme PDI institucional, a finalidade da Política de Aquisição é:  

 adequar os títulos e exemplares constantes nas bibliografias básica e 

complementar dos Planos de Ensino dos Cursos de Graduação da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale, conforme recomendação dos Instrumentos de Avaliação de 

Cursos de Graduação expedidos pelo INEP/MEC; 

 adquirir obras para formação de acervo, visando ao apoio informacional às 

atividades de Ensino, Pesquisa/Iniciação Científica, Extensão; 

 observar a política de atualização do acervo da biblioteca. 

A formação do acervo das bibliotecas, a aquisição de materiais e a atualização 

bibliográfica estão orientadas para:  

 dar apoio e suporte bibliográfico aos programas de ensino, pesquisa e extensão;  
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 atender a demanda da comunidade interna (estudantes, professores e 

funcionários);  

 fornecer materiais bibliográficos que elevem o nível e atualizem o conhecimento 

geral e específico de seus congregados;  

 resguardar materiais importantes que resgatem a história da instituição, incluindo 

os seus documentos oficiais e suas próprias publicações.  

14.4 Atualização do acervo e plano de contingência 

A atualização do acervo passa por um programa permanente por meio de 

compras e doações. Anualmente são realizados investimentos financeiros para 

atendimento e adequação à demanda bibliográfica e de infraestrutura.  

A aquisição de material bibliográfico é realizada mediante as solicitações dos 

docentes, atestando que a bibliografia é adequada em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos descritos no PPC, visando a atualização e considerando 

a natureza das unidades curriculares. A solicitação é referendada por relatório de 

adequação, assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia 

da unidade curricular, entre o número de vagas autorizadas e a quantidade de 

exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.  

Após ser referendada pelo NDE, o processo de aquisição/atualização é iniciado 

com os coordenadores de curso encaminhando as solicitações à Biblioteca Central, 

que ao receber os pedidos faz a busca no acervo a fim de verificar a existência ou não 

da obra, bem como a sua quantidade. Caso seja necessária a aquisição a biblioteca 

realiza os orçamentos e encaminha o pedido para a Diretoria Executiva/Setor de 

Compras que realiza os orçamentos finais e efetiva a compra. A solicitação de compra 

é atendida desde que seja fundamentada a sua necessidade e que esteja disponível 

no mercado.  

A aquisição/disponibilização de obras na Biblioteca Virtual é realizada pelas 

editoras sendo de responsabilidade das mesmas junto à Biblioteca Virtual Pearson a 

disponibilização de novas obras ao acervo. A atualização do acervo da Biblioteca 

Virtual Pearson é periódica.  

A biblioteca adota procedimentos de contingência para acesso ao acervo físico 

e virtual indicando procedimentos para orientar as ações durante eventos indesejados.  

Para as bibliografias impressas (acervo físico): 
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 disponibilização de um exemplar como consulta local: os exemplares em consulta 

local/rápida são identificados por uma tarja vermelha sobre a etiqueta do livro; 

 verificação sistemática do número de reservas: com o objetivo de identificar a 

demanda de uso e a necessidade de ampliação da quantidade de exemplares em 

meio físico são realizadas verificações sistemáticas do número de reservas através 

do Sistema Pergamum, que possibilitará a indicação da necessidade de aquisição de 

mais exemplares; 

 reserva de títulos esgotados nas estantes através do Sistema Pergamum: quando 

um título se encontra esgotado na estante o aluno realiza a reserva pelo sistema 

Pergamum através dos computadores disponibilizados no setor ou por meio de 

dispositivos pessoais móveis através da rede wi-fi da biblioteca. O sistema identifica 

a demanda pelo título e impede que os alunos que estão com os títulos renovem o 

empréstimo por novo prazo possibilitando desta forma o acesso igualitário à obra por 

todos os alunos; 

 setor de restauração interno: o SiBi possui o próprio setor de restauração de 

materiais impressos e colaborador especializado, possibilitando a reposição de 

material danificado em tempo menor sem que o material deixe a biblioteca; 

 queda de energia: a IES possui gerador de energia que mantém os servidores 

ligados sem incorrer em perda de dados do acervo e usuários; 

 queda de internet e provedor: a IES possui link de redundância com 200Mbps que 

suporta os sistemas utilizados em caso de queda do provedor principal; 

 queda de rede wi-fi: a biblioteca possui 09 computadores destinados à pesquisa e 

consulta ao acervo com configuração e softwares que possibilitam acesso às 

atividades acadêmicas; 

 furtos: Cada exemplar possui afixado em sua terceira capa um dispositivo (etiqueta) 

eletromagnético de 9.5 MHz que possui ativação automática ao passar entre os 

sensores na saída da biblioteca. Há restrição de entrada na biblioteca portando 

bolsas, mochilas, pastas, fichários, sacolas e similares. O balcão de atendimento (para 

empréstimos e devoluções) está localizado em local estratégico, permitindo que os 

funcionários observem a circulação de pessoas; 

 enchentes: A IES é circundada pelo Rio Doce, porém a BC possui distância de 

aproximadamente 200m em relação à margem do Rio, além da elevação do terreno. 

As estantes não possuem livros na última prateleira inferior que garante elevação 

mínima de 30cm em relação ao piso. 
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 Para as bibliografias virtuais (acervo virtual): 

 o procedimento de contingência para o acervo virtual é realizado juntamente com 

a plataforma das bibliotecas virtuais Minha Biblioteca e Pearson; 

 remoção de títulos da plataforma: quando da retirada de títulos são enviados alertas 

para o SiBi com 60 a 180 dias de antecedência para que se possa informar às 

coordenações de curso e a mesma tomar os devidos procedimentos para substituição 

do título por outro de mesmo valor bibliográfico sem prejuízo aos alunos; 

 acesso à internet: a biblioteca possui 08 computadores conectados em rede e 

disponibiliza rede wi-fi de acesso livre em todo o ambiente da biblioteca; 

 queda de energia: a IES possui gerador de energia e no-break que mantêm os 

servidores ligados sem incorrer em perda de dados. 

 queda de sistemas de internet e provedor: a IES possui link de redundância com 

200Mbps que suporta satisfatoriamente os sistemas e plataformas virtuais usadas 

pela biblioteca utilizados em caso de queda do provedor principal; 

 interrupção do acesso à plataforma virtual e suporte técnico: garantia de suporte 

técnico caso venha ter interrupções devido a problemas tecnológicos através dos e-

mails suporte@minhabiblioteca.com.br, universidades.atendimento@pearson.com e 

através do WhatsApp. 

 acesso off-line: ambas bibliotecas disponibilizam a possibilidade de impressão de 

páginas, sendo cobrado R$ 0,7 centavos pela Pearson e de forma gratuita pela Minha 

Biblioteca, sendo 2 (duas) páginas por vez. A Pearson também disponibiliza aplicativo 

próprio para o acesso Offline de até 10 obras para o acesso sem conexão à internet 

após o seu download. 

14.5 Acervo do curso 

Em conformidade com a Portaria Univale Nº 42/2020, que institui a métrica de 

quantidade de títulos e exemplares físicos e/ou de acesso virtual multiusuário para os 

cursos de graduação da Univale, o NDE do curso de Bacharelado em Sistemas de 

Informação estabeleceu a sua indicação para as bibliografias do curso. Para a 

bibliografia básica são indicados de 02 a 03 títulos, preferencialmente todos virtuais, 

por unidade curricular, o título físico se houver, devidamente tombados e 

informatizados. Deve-se considerar a atualização dos títulos e as obras clássicas da 

área disponibilizando. Para a bibliografia complementar, cada unidade curricular conta 

mailto:universidades.atendimento@pearson.com
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com 02 a 05 títulos obrigatoriamente virtuais, observando a atualização dos títulos e 

respeitando as obras clássicas da área.  

Fica instituída como métrica dos exemplares físicos e/ou assinaturas de acesso 

virtual que irão compor a bibliografia básica, a bibliografia complementar e os 

periódicos especializados para cada Unidade Curricular (UC) dos cursos ofertados 

pela Univale, conforme art. 6º: 

I. Da Bibliografia Básica: Caso seja selecionado algum título do acervo físico, 

a métrica de exemplares necessita assegurar a compatibilidade entre o número de 

vagas ocupadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos), levando-se em 

consideração o cálculo de aproximadamente 1 exemplar físico para cada 6 vagas 

realmente ocupadas. Para os títulos virtuais, compõe-se de assinaturas de acesso 

multiusuário. 

II. Da Bibliografia Complementar: Compõe-se de assinaturas de acesso 

multiusuário. 

III. Periódicos: Compõe-se de acesso multiusuário. 

Parágrafo único: Para cada título virtual adotado nas bibliografias pelos cursos, 

recomenda-se como Plano de Contingência, a aquisição de um exemplar físico para 

consulta no ambiente das Bibliotecas Físicas. 

O NDE do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação a cada semestre 

faz análise do acervo bibliográfico do curso no processo de validação do Plano de 

Ensino das disciplinas, visando avaliar os títulos e periódicos sugeridos pelos 

docentes com relação a adequação e compatibilidade de cada título, tanto da 

bibliografia básica, quanto da complementar. 
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15 ACESSIBILIDADE 

A instituição observa os principais dispositivos legais e normativos produzidos 

em âmbito nacional e internacional que enfatizam a educação de qualidade para 

todos, como o exposto na Constituição Federal de 1988 (artigos 205, 206, 208) que 

assegura o direito de todos à educação; a legislação relativa a Acessibilidade 

Arquitetônica  ABNT NBR 9050/04 e  10.098/2000; Decreto n° 5.296/04; e demais 

legislações que asseguram o direito à educação inclusiva,  o acesso, permanência e 

conclusão do Ensino Superior às pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: Aviso Circular nº 277/96 que trata 

do ingresso ao ensino superior; Decreto nº 3.956/01 (Convenção Interamericana para 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência);   legislações relativas à Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Lei nº 

10.436/02 e Decreto nº 5.626/05) e ao Braille (Portaria nº 2.678/02); Decreto nº 

7.234/10 – dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, 

que prevê o acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; o Decreto 

nº 6.949/09 que Ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), que assegura o acesso a um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis; o Decreto nº 7.611/11 que Dispõe sobre o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008); as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos – Parecer CNE/CP 

8/2012; e a Lei 12.764/2012 que institui a  Proteção dos Direitos da Pessoa com  

Transtorno do Espectro Autista. 

Considerando os dispositivos legais, entende-se que se faz necessário ações 

em consonância com tais dispositivos e, nesse sentido, a Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale busca garantir o apoio aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais que ingressam na universidade e empreender práticas 

inclusivas e de acessibilidade. 

O Documento orientador (SECADI/SEsu-2013 e Decreto 5.296/04) considera 

acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
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serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Nesse contexto, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale encontra respaldo 

em diversas ações de promoção da acessibilidade (arquitetônica, comunicacional, 

atitudinal, digital, instrumental e metodológica), e procedimentos que identifica os 

estudantes portadores de deficiências – especialmente os ingressantes – e busca 

oferecer condições de acessibilidade e de participação no processo de ensino-

aprendizagem durante todo o período de sua permanência na instituição, estabeleceu 

os seguintes procedimentos:  

I. no ato da inscrição para o processo seletivo – faz-se levantamento das 

eventuais necessidades especiais para realização das provas; 

II. no ato da matrícula – aplicação de questionário ao matriculando, no qual se 

incluem questões sobre a existência ou não de deficiências ou mobilidade reduzida 

que venham a exigir, no decorrer do curso, condições especiais de acessibilidade; 

III. no decorrer do curso –  promoção de processos de diversificação curricular, 

flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de 

estudantes com necessidades especiais, que inclui por meio do Espaço A3 – Apoio 

ao Aluno, o Serviço de Apoio à Educação Inclusiva e a Gestão Pedagógica, orientação 

e apoio, conforme situação apresentada pelo estudante ou identificada pelo corpo 

docente. 

Outras ações são implementadas buscando o atendimento normativo: 

Acessibilidade arquitetônica:  o processo de adaptação das instalações da 

rede física tem sido uma constante no aprimoramento da redução de barreiras com 

as seguintes ações: construção de novos espaços levando-se em consideração as 

normas da ABNT, retirada de pequenos degraus, rebaixamento de calçadas, 

construção de rampa acessível, banheiros adaptados com circulação interna, reserva 

de vagas no estacionamento nas proximidades das unidades de serviço, instalação 

de softwares ledores de tela nas bibliotecas central e setorial. 

LIBRAS: a “Língua Brasileira de Sinais” – LIBRAS, é ofertada como disciplina 

curricular obrigatória em todos os cursos de Licenciatura. Nos cursos de bacharelados 

a disciplina Libras consta na matriz curricular como optativa. Outro encaminhamento 

que a instituição é manter em seu quadro um técnico administrativo, intérprete de 

LIBRAS. 
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Apoio à educação inclusiva: objetiva apoiar o estudante com deficiência no 

seu ingresso na Universidade, em seu primeiro período inicial de estudos, visa a 

identificação/ superação de possíveis barreiras. São realizados, encontros com os 

estudantes, com a família a partir da demanda e/ou conforme a necessidade e reunião 

com os professores. Também é realizado o acompanhamento docente para a prática 

inclusiva e acompanhamento dos estudantes com necessidade especial por meio do 

PID/NE, Plano Individual de Desenvolvimento para Estudantes com Necessidades 

Especiais. 

Formação Docente: os docentes contam com o apoio de uma assessoria 

pedagógica por meio do Serviço de Apoio à Educação Inclusiva e a Gestão 

Pedagógica para inclusão do estudante com deficiência nas situações do cotidiano 

acadêmico relacionadas ao fazer docente. Busca-se, a promoção regular de debates 

no meio acadêmico, nos eventos do calendário institucional e atividades acadêmicas 

de extensão, pesquisa (Colóquio de Educação Especial, Jornada de Educação 

Inclusiva, Simpósio de Pesquisa e Iniciação de Pesquisa). 

Nessa perspectiva, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, signatária aos 

preceitos Constitucionais e Legais que estabelecem a educação como direito de 

todos, considerando os princípios da igualdade de condições de acesso, permanência 

e a garantia de padrão de qualidade, concebe a acessibilidade como uma política de 

inclusão de estudantes e demais segmentos da comunidade acadêmica. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale encontra-se alinhada à meta 12 do 

Plano Nacional de Educação (2014 – 2024),  que prevê em suas ações estratégicas, 

o acervo digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de 

graduação, como acessibilidade, bem como aos  referenciais de qualidade para a 

Educação a Distância  (INEP/MEC, 2007) que orienta as ações dos cursos ofertados 

na modalidade a distância, com tais referenciais,  fortalece os pilares da convivência 

humana, a ausência de barreiras na comunicação e a  interação no processo ensino-

aprendizagem, conforme a seguir. 

Acessibilidade atitudinal: Deve-se constituir tema transversal da ética, 

garantida em todas as disciplinas/módulos dos cursos ofertados, por fortalecer o pilar 

da convivência humana e caracterizar pela ausência de barreiras impostas por 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

Acessibilidade comunicacional: A ausência de barreiras na comunicação 

interpessoal em todos os gêneros deve ser garantida nos processo ensino-
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aprendizagem, por meio de textos escritos, orais e conteúdo por meio digital, nas 

atividades síncronas e assíncronas, conforme PPC. Para garantir esse indicador de 

qualidade, é necessário planejar os padrões e a consistência da lógica visual, 

interacional e demais recursos de acessibilidade, especialmente por meio da oferta 

da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), utilização de textos em Braille, textos com 

letras ampliadas para quem tem baixa visão, uso do computador com leitor de tela, 

criar sumários e menus, dentre outras alternativas metodológicas. 

Acessibilidade instrumental: A ausência de barreiras nos instrumentos, 

utensílios e ferramentas de estudo deve ser buscada para auxiliar essa dimensão da 

acessibilidade. Para isso recursos de tecnologias assistivas devem ser adotados e/ou 

projetados. As ferramentas de estudo devem superar barreiras, priorizando a 

qualidade do processo de inclusão plena. 

Acessibilidade digital: Refere-se à  possibilidade e a condição de alcance, 

percepção, entendimento e interação para a utilização, a participação e a contribuição, 

em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia, em sítios e serviços 

disponíveis, por qualquer indivíduo, independentemente de sua capacidade motora, 

visual, auditiva, intelectual, cultural ou social, a qualquer momento, em qualquer local 

e em qualquer ambiente físico ou computacional e a partir de qualquer dispositivo de 

acesso. 

Nessa esteira, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA Univale) dos cursos 

integra as tecnologias de informação e comunicação e materiais didáticos adotados 

no processo de ensino-aprendizagem, garantindo a acessibilidade digital e 

comunicacional, promovendo a interatividade entre discentes e professores/tutores, 

assegurando o acesso a materiais e recursos didáticos a qualquer hora e lugar, com 

autonomia, beneficiando à comunidade acadêmica, conforme recursos descritos a 

cada caso a seguir: 

a) pessoas com baixa visão que usam, ou não, programas ampliadores de tela – 

não têm dificuldade com o contraste, nem para identificar e clicar em hiperlinks, barras 

e botões, ou para aumentar o tamanho das letras; 

b) pessoas com deficiência auditiva ou surdas acessam informações em áudio e 

vídeo com transcrições, legendas e traduções em Libras (Língua Brasileira de Sinais); 

c) pessoas com deficiência motora e mobilidade reduzida que usam apenas o 

teclado para acessar os conteúdos conseguem navegar com facilidade por todos os 

menus e seus subitens, serviços, formulários e informações disponíveis; 
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d) pessoas que não conseguem identificar algumas cores não se confundem nem 

perdem informações, porque todas as informações apresentadas por meio de cores 

são transmitidas, também, de outras formas; 

e) pessoas cegas que utilizam programas leitores de tela no computador navegam 

sem dificuldade pelos sites, preenchem formulários, acionam botões por meio de 

comandos do teclado e conseguem acessar, inclusive, as informações que estão em 

imagens, por meio de textos alternativos; 

f) pessoas com deficiência intelectual ajustam a velocidade das animações e têm 

acesso a conteúdos em texto, áudio e vídeo para aprimorarem seus estudos. 

g) pessoas com baixa experiência computacional aprendem, com facilidade, a 

utilizar serviços fundamentais para seu dia a dia e encontram, com rapidez, todas as 

informações de que necessitam; 

h) pessoas com idade avançada conseguem encontrar todas as informações de que 

necessitam devido ao bom contraste, assim como pelo tamanho dos textos, 

navegabilidade e baixa complexidade das interações; 

i) pessoas com problemas de conexão com a internet acessam e podem gravar os 

conteúdos para visualização em tempos e espaços diversos; 

j) pessoas com dispositivos móveis acessam serviços e informações, mesmo 

utilizando telas e teclados muito pequenos e com velocidade de conexão e capacidade 

de processamento e armazenamento reduzidas. 

Acessibilidade Metodológica: Em conformidade ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Univale (PDI 2019-2023), as metodologias adotadas 

no processo ensino-aprendizagem devem fundamentar-se na teoria educacional 

sociointeracionista, com métodos e estratégias de aprendizagem condizentes ao 

desenvolvimento de competências e habilidades em consonância  ao perfil do 

egresso, com práticas pedagógicas sustentadas nos princípios pedagógicos da 

interdisciplinaridade, contextualização, indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e 

extensão  e na integração teoria e prática. 

Conforme item específico desse PPC, os laboratórios de informática da Univale 

atendem às necessidades por meio da disponibilidade de equipamentos, acesso à 

internet e portais de comunicação. Acrescente-se ainda as bibliotecas virtuais que 

garantem o acesso ininterrupto do acervo pelos usuários, sendo adequadas em 

relação às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC conforme 

referendado por meio de relatório do Núcleo Docente Estruturante do curso. 
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Nessa perspectiva, constitui fator decisivo para a ausência de barreiras na 

disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de tecnologias assistivas, 

compreendendo equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação 

da informação em formatos alternativos, contribuindo para o cumprimento do 

importante papel social da educação que é a transformação. 
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16 ARTICULAÇÃO DA GRADUAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO LATO  SENSU  

A oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu na Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale foi regulamentada em 18 de maio de 2004, pela Portaria Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale 027/2004 e teve sua atualização pela Portaria 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale 002/2005, de 07 de janeiro de 2005. 

Institucionalmente, os cursos de pós-graduação lato sensu atendem ao Regulamento 

Geral dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu na Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale, aprovado em 17 de dezembro/2003, pela Resolução do CONSEPE nº 

014/2003 e atualizado em 2018. Legalmente, atendem ao disposto na Resolução 

CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018. 

Para gerenciar a oferta dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta com o Setor de Pós-graduação Lato 

Sensu, vinculado à Assessoria de Extensão, criado em 26 de março de 2007, por meio 

do Ato Administrativo 05/2007 da PROACAD. 

Segundo a Política de Extensão da Univale, os cursos de pós-graduação lato 

sensu, tanto a especialização quanto o MBA pertencem à modalidade de extensão 

“cursos e oficinas”. Ao nível de Especialização, é direcionado à área profissional, 

visando à complementação, ampliação e desenvolvimento do nível de conhecimento 

teórico-prático em determinado domínio do saber e mantém o caráter de educação 

continuada. O MBA confere o título de especialização em gestão de negócios em 

áreas como: finanças, marketing, logística, recursos humanos, agronegócio entre 

outras, e capacitam o profissional a atuar como um executivo nestes segmentos. A 

especialização tem duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, e o MBA 

tem duração mínima de 400 (quatrocentas) horas, nestas não computado o tempo 

para elaboração do trabalho de conclusão de curso. 

No segundo semestre de 2018, o curso Sistemas de Informação apresentou ao 

Setor de Pós-Graduação a proposta de uma especialização em “Tecnologias Digitais 

e Inovação na Educação” que foi aprovada pelo Colegiado de Curso para ser ofertada 

em 2019. No primeiro semestre de 2020, o Colegiado de curso indicou a construção 

de proposta de pós-graduação nas seguintes áreas: Metodologias Ágeis de 

Desenvolvimento e Empreendedorismo e Inovação, com previsão de oferta em 2021. 

Esses cursos procuram oferecer aos egressos de Sistemas de Informação, e outros 

profissionais da região, a atualização profissional e o aprofundamento em áreas 
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específicas de atuação conforme demanda do mercado de trabalho. Acredita-se na 

importância de articular a especialização ao curso de graduação e contribuir na 

formação continuada de nossos estudantes. As propostas dos cursos de pós-

graduação estão em consonância com objetivo do curso que visa formar profissionais 

alinhados com o desenvolvimento e a gestão de soluções baseadas em tecnologia da 

informação para os processos de negócio das organizações de forma que elas atinjam 

efetivamente seus objetivos estratégicos de negócio.  

Além disso, o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação também se 

propõe a contribuir  na formação de  profissionais de ensino para a apropriação crítica 

de tecnologias educacionais digitais na prática docente por meio do curso de Pós-

graduação em Tecnologias Digitais e Inovação na Educação. 
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17 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação organizado nesse projeto 

pedagógico é ofertado na modalidade de Educação a Distância e desenvolve 

atividades acadêmicas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Univale (AVA 

Univale) que permitem a flexibilidade de horário para a realização das mesmas pelos 

estudantes, asseguradas pela acessibilidade digital, comunicacional, instrumental, 

metodológica e atitudinal. Também são realizadas atividades presenciais no turno 

noturno, com a participação dos alunos e professores-tutores, em encontros semanais 

que permitem a diversificação de metodologias inovadoras e de possibilidades 

integradoras de sujeitos e conteúdos da formação. O curso tem regime semestral, 

com duração de 08 semestres nos quais são distribuídas as 3.200 horas da matriz 

curricular. 

Iniciado em 2001, com a oferta na modalidade presencial, e reformulado para 

oferta com maior flexibilidade de tempo e espaço e uma proposta inovadora de ensino 

híbrido a partir de 2018 na modalidade a distância, o Curso de Bacharelado em 

Sistemas de Informação surge e se consolida em resposta às demandas regionais de 

profissionais que contribuam para o processo de desenvolvimento tecnológico e 

transformação digital da realidade social local e regional. Considerando que 

Governador Valadares é cidade polo em sua região, a proposta do curso é formar 

profissionais de Tecnologias de Informação capazes de atuar no mercado 

contribuindo para o desenvolvimento sócio econômico no contexto locorregional. 

A concepção de educação que fundamenta o currículo do curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação, construída pelo NDE em integração com os 

demais professores-tutores do curso e com os gestores institucionais, está alinhada 

ao perfil do egresso, às demandas sociais e aos avanços científicos e tecnológicos. 

Enfim, esse projeto e seus percursos formativos foram organizados numa visão 

interdisciplinar, problematizadora e sistematizada, na expectativa de contribuir para a 

formação de profissionais capazes de apresentar soluções em tecnologias da 

informação, em uma visão sistêmica, inovadora e crítica ao atuar de forma ética, 

humanista e empreendedora. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 – Formação e experiência profissional dos integrantes do NDE 

PROF.ª Rossana Cristina Ribeiro Morais 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Mestrado em Gestão Integrada do Território 

Universidade Vale do Rio Doce - Governador Valadares - MG. 2011 a 2014 

 Especialização em Liderança, Inovação e Gestão 3.0 

Pontifícia Universidade Católica Rio Grande do Sul - 2018 a 2019 

 Especialização em Educação - Docência Superior 

Faculdades Integradas Simonsen - Rio de Janeiro - RJ. 1998 

 Bacharel em Ciência da Computação 

Universidade Federal de Uberlândia - Uberlândia - MG. 1991 a 1994 

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR 

 Março/1997 a Junho/1999 - Professora na Universidade Vale do Rio Doce nos 

cursos de graduação em Ciência da Computação e Tecnologia em Processamento de 

Dados 

 Agosto/2004 até a data atual – Professora em cursos de graduação da 

Universidade Vale do Rio Doce, nos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de 

Informação, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnólogo em 

Sistemas para Internet. Atua nas disciplinas de Redes de Computadores, Lógica 

Matemática, Tecnologia e Sociedade, Mercado e Tecnologia, Startup, Inovação e 

Negócios e Arquitetura e Organização de Computadores. Atua também como 

orientadora de Projetos Integradores desenvolvidos no curso de Sistemas de 

Informação na modalidade EaD. Ministrou aulas de Algoritmos e Programação no 

curso de Engenharia Civil e Ambiental e Engenharia de Produção. 

 2017 até a data atual - Membro do Núcleo Universitário de Empreendedorismo 

(NUVEM). 

GESTÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 2005 até a data atual - Coordenadora de Curso, sendo que de 2018 até a presente 

data  atua como coordenadora do curso de Sistemas de Informação 

 2018 até a data atual - Presidente e Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

do curso de Sistemas de Informação   
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 2018 até a data atual - Presidente e Membro do Colegiado do Curso de Sistemas 

de Informação  

 2005 até a data atual - Membro do Conselho Universitário - Consuni  

 2016 até a data atual - Membro do Comitê de Ética e pesquisa da Universidade  

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA  

 1994-1996 - Analista de Suporte na Itautec Philco 

 1996 - Gerente de Informática da Câmara Municipal de Uberlândia 

 1996 - 2006 - Sócia proprietária da empresa P&R Informática 

 

PROF.º Anderson Cordeiro Cardoso 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Especialização em Gestão de Tecnologia da Informação. 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC Minas, SENAC/MG, Brasil. 

2010 a 2011. 

 Especialização em Informática: Ênfase Engenharia de Software. 

 Universidade Vale do Rio Doce - Governador Valadares - Minas Gerais. 1998 

 Graduação em Tecnólogo em Processamento de Dados. 

 Universidade Vale do Rio Doce - Univale - Governador Valadares. 1990 a 1994. 

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR 

 Agosto/1999 até a data atual – Professor em cursos de graduação da Universidade 

Vale do Rio Doce, nos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, 

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnólogo SETOR DE Eem 

Sistemas para Internet. Tem vivência nas disciplinas de Programação, Segurança de 

TI, Gerência de Redes, Sistemas Operacionais, Engenharia de Software e Banco de 

Dados. Participa na orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso. Ministrou aulas 

de Algoritmos e Programação no curso de Engenharia Civil e Ambiental e Engenharia 

Civil, Engenharia Elétrica e Agronomia. 

GESTÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 Coordenador dos Laboratórios de Informática da Univale de 1997 a 2014. 

Responsável técnico pelo Laboratório de Informática de 1997 à 2019. Coordenador 

do curso de Sistemas de Informação em 2005 e coordenador dos cursos de Sistemas 

de Informação e Ciência da Computação em 2008. 

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA  
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 Apoio ao desenvolvimento de um sistema de controle de crediário em 1994 a 1995. 

Atuação como analista de sistemas no setor de Informática da Fundação Percival 

Farqhuar de 2017 a 2019. Analista de sistemas no setor de Educação à Distância no 

projeto de integração entre o sistema acadêmico (TOTVs) e a plataforma de educação 

à distância (moodle) a partir de 2020. 

 

PROF.ª Cristiane Mendes Netto 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Doutorado em Gestão e Organização do Conhecimento 

Universidade Federal de Minas Gerais. 2014 a 2017.  

 Mestrado em Ciência da Computação 

Universidade Federal de Minas Gerais. 2000 a 2002.  

 Especialização em Design Instrucional 

Universidade Federal de Itajubá. 2007 a 2008 

 Especialização em Educação a Distância 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RJ. 2007 a 2008 

 Graduação em Informática 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 1996 a 2000.  

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR 

 Agosto/2002 até a data atual – Professora em cursos de graduação da 

Universidade Vale do Rio Doce, nos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de 

Informação, Engenharias e outros. Atua nas disciplinas de Gestão de Projetos, 

Metodologia Científica, Gestão do Conhecimento, Arquitetura da Informação, dentre 

outras.  

GESTÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 Responsável pelo Núcleo de Educação a Distância de 2016 até a data atual. 

Coordenadora do curso de Sistemas de Informação em 2011 e coordenador dos 

cursos de Ciência da Computação de 2004 a 2005. 

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA  

 De 2015 até a data atual - Consultoria e implantação de plataforma virtual de 

aprendizagem para oferta de cursos. Realização de eventos e cursos formação de 

professores. Produção de material didático e recursos digitais. 

 

PROF.ª Imirene Lodi dos Santos 
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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Mestrado em Gestão Integrada do Território 

Universidade Vale do Rio Doce - Governador Valadares - Minas Gerais. 2018 

a 2019. 

 Especialização em Gerenciamento de Projetos. 

Fundação Getúlio Vargas - Governador Valadares - Minas Gerais. 2010 a 2012. 

 Graduação em Administração.  

Universidade Vale do Rio Doce - Governador Valadares - Minas Gerais. 2005 

a 2009. 

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR 

 Agosto/2013 até a data atual – Professora em cursos de graduação da 

Universidade Vale do Rio Doce, nas disciplinas Empreendedorismo (curso 

Odontologia), Empreendedorismo e Economia Criativa (cursos Administração 

e Gestão de Recursos Humanos), Empreendedorismo e Inovação (curso 

Sistemas de Informação), Gestão Estratégica de Negócios (cursos Engenharia 

Civil e Engenharia Civil e Ambiental), Gestão de Negócios Digitais (curso 

Sistemas de Informação), Modelos de Gestão (curso Gestão de Recursos 

Humanos), Economia e Gestão Farmacêutica (curso Farmácia), Gestão e 

Economia (curso Nutrição), Planejamento e Projetos Agropecuários (curso 

Agronegócio).  

 2017 até a data atual - Membro do Núcleo Universitário de Empreendedorismo 

(NUVEM). 

GESTÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 Agosto/2019 até a data atual - Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos. 

 Agosto/2019 até a data atual - Conselheira do CONSUNI. 

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA  

 2003 a 2015 - Acompanhamento dos cursos de pós-graduação lato sensu       

ofertados pela Univale. 

 

PROF.ª  Renata Greco de Oliveira 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Doutorado em andamento - Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas. 

Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil. 
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 Mestrado em Educação 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre - Rio Grande do Sul. 

2010 a 2012. 

 Especialização em Educação - Docência Superior 

Faculdades Integradas Simonsen - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 1999. 

 Licenciatura em Pedagogia 

Universidade Vale do Rio Doce - Governador Valadares - Minas Gerais. 1996 a 

1998. 

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR 

 Setembro/2002 a Maio/2005 - Professora na Faculdade de Mantena no curso de 

graduação em Pedagogia. Mantena (MG). 

 Fevereiro/2005 a Dezembro/2005 - Professora na Universidade Presidente Antônio 

Carlos no curso de graduação em Normal Superior. Itambacuri (MG). 

 Fevereiro/2006 a Dezembro/2009 - Professora na Universidade Presidente Antônio 

Carlos nos cursos de graduação em Normal Superior e em Pedagogia. Governador 

Valadares (MG). 

 Agosto/2011 até a data atual – Professora em cursos de graduação da 

Universidade Vale do Rio Doce: nos cursos de Educação Física, Letras e Pedagogia. 

 2012 até a data atual - Orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso em cursos 

de graduação e de especialização. 

 2012 - 2016 - Membro do NDE e do Colegiado do curso de Pedagogia da 

Universidade Vale do Rio Doce. 

 2015 - 2018 - Projeto de pesquisa: JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E DIREITO: ação 

de intervenção em um centro socioeducativo. 

 2017 - 2018 - Projeto de pesquisa: RELAÇÃO COM O SABER E A ESCOLA: um 

estudo com jovens em situação de conflito escolar. 

 2017 até a data atual – Professora em cursos de especialização da Universidade 

Vale do Rio Doce. 

 2017 até a data atual – Pedagoga no Núcleo de Educação a Distância da 

Universidade Vale do Rio Doce. 

 2017 até a data atual - Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 

Educação Física da Universidade Vale do Rio Doce. 

 2017 até a data atual - Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 

Sistemas de Informação da Universidade Vale do Rio Doce. 
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 Fevereiro/2018 até a data atual – Pedagogia da Assessoria de Extensão da 

Universidade Vale do Rio Doce. 

GESTÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 Maio/2004 a Maio/2005 - Coordenadora de curso na Faculdade de Mantena no 

curso de graduação em Pedagogia. Mantena (MG). 

 Fevereiro/2005 a Dezembro/2005 - Coordenadora de curso na Universidade 

Presidente Antônio Carlos no curso de graduação em Normal Superior. Itambacuri 

(MG). 

 Fevereiro/2012 até a Março/2017 - Coordenadora Institucional do Programa de 

Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID na Universidade Vale do Rio Doce. 

 2012 - Coordenadora de curso na  Universidade Vale do Rio Doce no curso de 

graduação em Pedagogia. Governador Valadares (MG). 

 2012 - Presidente e Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 

Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce. 

 2012 - Presidente e Membro do Colegiado do Curso de Pedagogia da Universidade 

Vale do Rio Doce. 

 2015 - 2016 - Coordenadora de curso na  Universidade Vale do Rio Doce no curso 

de graduação em Pedagogia. Governador Valadares (MG). 

 2015 - 2016 - Presidente e Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso 

de Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce. 

 2015 - 2016 - Presidente e Membro do Colegiado do Curso de Pedagogia da 

Universidade Vale do Rio Doce. 

 2017 - 2019 - Coordenadora dos cursos de especialização “Docência do Ensino 

Superior” e “Psicopedagogia” da Universidade Vale do Rio Doce. 

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA  

 2013 - 2017 - Membro do Conselho Municipal de Educação de Governador 

Valadares. 
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ANEXO 02 – PERFIL DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

Nome Titulação 

Experiência Profissional 

Regime de 
Trabalho 

na Univale 
Magistério 
Superior 

Não 
Acadêmica 

Docência 
na 

Educação a 
Distância 

Anderson 
Cordeiro 
Cardoso 

Especialista 21 anos 6 anos 2 anos 
Dedicação 

Integral 

Cristiane Mendes 
Netto 

Doutorado 19 anos 5 anos 3 anos 
Dedicação 

Integral 

Denise Coelho 
de Queiroz 

Mestre 33 anos 1 ano 3 anos Hora aula 

Gyovane Alves 
Armondes 

Especialista 13 anos 20 anos 1 ano 
Dedicação 

Parcial 

Herbert da Silva 
Costa 

Especialista 15 anos 25 anos 3 anos Hora aula 

Imirene Lodi dos 
Santos 

Mestre 7 anos 12 anos 
1 ano e 6 

meses 
Dedicação 

Integral 

Patrick Vinícius 
Estevão Oliveira 

Especialista 1 ano 10 anos 1 ano Hora aula 

Rossana Cristina 
Ribeiro Morais 

Mestre 18 anos 8 anos 2 anos 
Dedicação 

Integral 

 

 

Titulação Quantidade Percentual 
  Regime 

Trabalho 
Quantidade Percentual 

Especialista 4 50%   Horista 3 37,5% 

Mestre 3 37,5%   Parcial 0 0% 

Doutor 1 12,5%   Integral 5 62,5% 

Total do 
curso 

8 100% 
  Total do 

curso 
8 100% 
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EXPERIÊNCIA DE 
MAGISTÉRIO 
SUPERIOR 

DOCENTES   
EXPERIÊNCIA NÃO 

ACADÊMICA 

DOCENTES 

Nº %   Nº % 

Menos de 3 anos 1 12,5%   Menos de 2 anos 1 12,5% 

3 ou mais anos 7 87,5%   2 ou mais anos 7 87,5% 

Número total de 
docentes 

8 100% 
  Número total de 

docentes 
8 100% 

 

EXPERIÊNCIA DE 
DOCÊNCIA NA EaD 

DOCENTES 

Nº % 

Menos de 3 anos 5 62,5% 

3 ou mais anos 3 37,5% 

Número total de docentes 8 100% 
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ANEXO 03 – Perfil do corpo de tutores 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL e TITULAÇÃO do CORPO DE TUTORES 

Nome 
Área de 

Formação 
Titulação 

Experiência 
no Exercício 
da Tutoria na 

EaD 

Anderson Cordeiro 
Cardoso 

Computação Especialista 
2 anos 

Cristiane Mendes Netto Computação Doutorado 3 anos  

Denise Coelho de 
Queiroz 

Computação Mestrado 
3 anos 

Gyovane Alves 
Armondes 

Engenharia 
Elétrica 

Especialista 
1 ano 

Herbert da Silva Costa Computação Especialista 3 anos 

Imirene Lodi dos Santos 
Administração Mestrado 

1 ano e 6 
meses  

Patrick Vinícius Estevão 
Oliveira 

Computação Especialista 
1 ano 

Rossana Cristina Ribeiro 
Morais 

Computação Mestrado 
2 anos 

 

EXPERIÊNCIA DE 
TUTORES NA EaD 

TUTORES 

Nº % 

Menos de 3 anos 5 62,5% 

3 ou mais anos 3 37,5% 

Número total de tutores 8 100% 
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ANEXO 04 – Regulamento Trabalho de Conclusão De Curso 
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ANEXO 05 – Regulamento das Atividades Complementares 
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ANEXO 06 – Regulamento Estágio Curricular Supervisionado 
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ANEXO 07 – Regulamento Projeto Integrador de Curso 
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ANEXO 08 – Portaria Nomeação Coordenador De Curso 
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ANEXO 09 – Portaria nomeação Núcleo Docente Estruturante 
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ANEXO 10 – Portaria nomeação Colegiado de curso 

 

 


