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IV – Apresentação 

 
Este documento apresenta o projeto de reformulação do curso de Tecnologias em Sistemas 

para Internet do IFMT – campus Cuiabá. O objetivo da reformulação é manter o curso 

atualizado e em sincronia com o mundo de trabalho e proporcionar ao estudante 

conhecimento que permite inseri-lo no mundo do trabalho com auto-suficiência e domínio 

amplo na área de desenvolvimento de software. 

 

V – Perfil Institucional 

 
A rede federal de educação profissional e tecnológica, cuja origem remontam ao ano de 

1909, com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, passa atualmente por um 

momento ímpar em sua história com a abertura de campi cujo objetivo é integrar-se a 

sociedade mato-grossense de forma mais abrangente. Com a missão de oferecer educação 

profissional e tecnológica pública, gratuita e de qualidade, a rede centenária está incumbida 

de contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e sociocultural do país, sem 

perder de vista o seu caráter inclusivo e sustentável. 

 
Histórico 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT foi criado 

mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá, do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, da Escola Agrotécnica Federal de 

Cáceres e de suas respectivas unidades de ensino descentralizadas (Campo Novo do 

Parecis, Bela Vista e Pontes e Lacerda), transformados em campi do instituto. 

 

Além da integração dessas instituições, também estão em fase de implantação mais quatro 
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campi, sendo eles nos municípios de Barra do Garças, Confresa, Juína e Rondonópolis. 

Todos os campi atingirão de forma abrangente os setores econômicos dos segmentos 

agrário, industrial e tecnológico, de forma a ofertar cursos de acordo com as necessidades 

culturais, sociais e dos arranjos produtivos de todo o Estado. 

 

VI – Caracterização do Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva 

 

Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, abriga a instituição mais antiga no Estado, dentre 

as instituições que compõem atualmente o Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). O Campus Cuiabá foi fundado em 23 de Setembro de 

1909 pelo Decreto nº. 7.566, e inaugurado no dia 1º de janeiro de 1910, com o nome de 

Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso (EAAMT), oferecendo o ensino profissional 

de nível primário com os cursos de primeiras letras, desenho e ofícios de alfaiataria, 

carpintaria, ferraria, sapataria e selaria, inicialmente, e, posteriormente, o de tipografia. 

 

Em 1930, a EAAMT vinculou-se ao Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 1937 

recebeu a denominação de Liceu Industrial pela Lei nº. 378. Em 1942 transformou-se em 

Escola Industrial de Cuiabá (EIC) pelo Decreto-Lei nº. 4.12 e a partir de 1942 passou a 

oferecer o ensino industrial com os cursos industriais básicos e de mestria de alfaiataria, 

artes do couro, marcenaria, serralheria, tipografia e encadernação. 

 

Com a expedição da Lei nº. 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, EIC passou a ter 

personalidade jurídica e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira e o ensino 

profissional passou a ser oferecido como curso ginasial industrial, sendo equiparado a curso 

de 1º grau do Ensino Médio pela primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) no 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

 

Em 1965, recebeu a denominação de Escola Industrial Federal de Mato Grosso, e em 1968, 

Escola Técnica Federal de Mato Grosso (ETFMT), nomenclatura instaurada na memória 

coletiva da sociedade cuiabana até o presente momento. Com a reforma do ensino de 1º e 2º 

graus (antigo ginasial e colegial), introduzida pela Lei nº. 5.692, de 11 de agosto de 1971, a 
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ETFMT deixou de oferecer os antigos cursos ginasiais industriais e passou a oferecer o 

ensino técnico de 2º grau integrado ao propedêutico para os cursos de Secretariado, 

Estradas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica e Telecomunicações. 

 

Em 1996, o ensino profissional deixou de ser integrado ao propedêutico e a ETFMT começou 

a oferecer, separadamente, o Ensino Médio (antigo propedêutico) e o ensino profissional de 

nível técnico. 

 

Pelo Decreto Presidencial de 16 de agosto de 2002, publicado no Diário Oficial da União 

(DOU) em 19 de agosto de 2002, a ETFMT transformou-se em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso (CEFET-MT), nos termos da Lei nº. 8.948/1994. A partir de 

então, além do Ensino Médio e do Ensino Profissional de nível técnico e básico, a Instituição 

passou a oferecer o ensino profissional de nível tecnológico e a pós-graduação em nível Lato 

Senso. A Lei Federal nº 11.892, de 29 de Dezembro de 2008 instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ao qual se integrou o CEFET-MT recebendo a 

denominação de IFMT-Cuiabá. 

 

O IFMT Campus Cuiabá oferece hoje cursos de Educação Profissional Técnica e 

Tecnológica, sendo 06 (cinco) cursos de graduação (Tecnólogo), 03 (três) Bacharelado, 10 

(dez) cursos de Nível Técnico na modalidade subsequente, 07 (sete) cursos de Nível Técnico 

na modalidade Integrado, 03 (três) cursos de Nível Técnico na modalidade Proeja, 03 (três) 

cursos Tecnológicos de Pós-Graduação Lato Sensu; oferta em convênio com outras 

instituições, 05 (cinco) cursos de Pós-Graduação Strictu Sensu, sendo 02 (dois) Mestrados e 

03 (três) Doutorados. 

 

Neste contexto, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, da qual o IFMT-

Cuiabá é parte integrante, segue com sua missão de oferecer educação profissional e 

tecnológica, pública, gratuita e de qualidade para toda a sociedade brasileira. 
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VII – Justificativa 

 
Trata-se de reformulação do curso cujo principal objetivo é a atualização curricular para 

atender a demanda do mundo do trabalho. O mundo do trabalho exige uma constante 

atualização por parte dos profissionais, com as constantes mudanças nas tecnologias para 

Internet é necessária uma adaptação do atual curso de Tecnologia de Sistemas para Internet. 

Estas constantes mudanças fazem com que os estudantes sejam mais exigidos em relação 

aos conhecimentos adquiridos no ambiente escolar e estas mudanças é uma realidade a 

todo instante uma vez que a Internet faz uso de tecnologias atualizadas e o estudante tem de 

estar preparado para absorvê-las e aplicá-las no mundo de trabalho. 

 

VIII – Objetivo Geral 

 
O objetivo deste curso é formar profissionais de nível superior na área tecnológica, com 

ênfase na teoria geral e na concepção, projeto, implantação, suporte e administração de 

aplicativos para internet (extranet e intranet), atuando como um solucionador de problemas 

em tecnologia para Web. 

 

IX – Objetivos Específicos 

 
1. Construir com o estudante o raciocínio lógico, desenvolver o senso crítico, o respeito 

ao próximo e à vida em sociedade; 

2. Despertar e valorizar o espírito empreendedor dos estudantes; provocá-los para 

sonhar, discutir e realizar seus trabalhos;  

3. Absorver conhecimentos teóricos e práticos para produzir a solução em um ambiente 

atual de comercialização de produtos e serviços ou informações institucionais e 

governamentais;  

4. Desenvolver todo o suporte criativo do estudante na construção de sistemas de 

informação com completos fundamentos de gerenciamento de banco de dados; 

5. Formar profissionais com profundos conhecimentos de sistemas de informação, com 

desenvolvimento da capacidade de aprender permanentemente, tendo raciocínio 

lógico na compreensão e resolução de problemas propostos e demonstrando 
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consciência do trabalho em equipe, da mesma forma que deverá ser capaz de 

mobilizar e articular, com pertinência, conhecimentos, habilidades e valores em níveis 

crescentes de complexidade na sua específica área de atuação. 

 

X – Diretrizes 

 
O curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet segue a Resolução CNE/CP nº. 

03 de 18/12/2002, que institui as diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para os cursos 

superiores de Tecnologia. Tendo sua carga horária definida pelo Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia do Ministério da Educação. O currículo do curso prevê 

atividades teórico-práticas e possui também 34 (trinta e quatro) horas destinadas para o 

Trabalho de Conclusão de Curso, podendo ser monografia ou escrita de artigo, como 

atividade obrigatória para a obtenção do Diploma de Tecnólogo, porém sendo contabilizada a 

sua carga horária fora das 2.000 (duas mil) horas definidas pela legislação (Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia do Ministério da Educação). Sua organização 

curricular contempla o desenvolvimento de competências profissionais coerentes com os 

objetivos do curso e com o perfil profissional. Reforça-se no curso os aspectos de 

contextualização, procurando sempre relacionar os aspectos teóricos com a prática 

profissional, de interdisciplinaridade, através dos projetos interdisciplinares e/ou integradores 

e de flexibilidade. 

 

XI – Requisitos de Acesso ao Curso 

 
Ter concluído o ensino médio, ter sido aprovado no processo seletivo tais como: ENEM, 

SISU, TRANSFERÊNCIAS ou VAGAS REMANESCENTES. Estudantes na condição de 

Pessoas com Necessidades Especiais – PNE – terão plena condição de acesso aos 

laboratórios e salas de aulas onde haverá todo o suporte se necessário, uma vez que o 

acesso aos laboratórios permite que o estudante PNE tenha acesso irrestrito às 

dependências dos mesmos, bem como em salas de aulas deste campus. 
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XII – Público alvo 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, ocupa-se com a formação lógica 

indispensável para o exercício da cidadania e ao fornecimento de meios que possibilitem a 

preparação para o trabalho e estudos posteriores e está sendo ofertado aos Estudantes que 

detenham o certificado de conclusão do Ensino Médio, ou equivalente.  

 

XIII – Inscrição 

 
A inscrição está atrelada à política de ingresso do IFMT, considerando que o campus Cuiabá 

aplica o processo seletivo da própria Instituição, vestibular, ou pelo Sistema de Seleção 

Unificada – Sisu como principais meios de ingressar em cursos superiores. Os candidatos 

deverão efetuar as inscrições para o processo seletivo, nas épocas previstas no calendário 

de atividades do IFMT. 

 

XIV – Matrícula 

 
A matrícula, ato formal de ingresso inicial no Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

IFMT - Campus Cuiabá, deverá ser efetuada na Secretária Geral de Documentação Escolar 

– SGDE, mediante prazos estabelecidos no Calendário Escolar, solicitação do interessado, 

assistido por seu pai ou responsável quando menor, com anuência às disposições 

constantes na Organização Didática do IFMT – Campus Cuiabá. 

 

XV – Transferências 

 
A transferência interna e externa se dará por áreas correlatas ao curso de Tecnologia em 

Sistemas para Internet, bem como respeitar a compatibilidade de cargas-horárias das 

disciplinas e de ementas das disciplinas. 
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XVI – Perfil Profissional dos Egressos do Curso 

 
O profissional formado no curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFMT-

Campus Cuiabá atuará no planejamento, desenvolvimento e implementação de sistemas de 

informação voltados para a Internet, atuando em organizações quer sejam privadas ou 

públicas pertencentes a diferentes áreas do conhecimento.  

 

Sua formação tecnológica permitirá avaliar, diagnosticar, planejar, propor, projetar e 

desenvolver soluções de sistemas de informação que tenham como principal característica a 

gestão de informação no ambiente Web.  

 

Esse profissional terá a capacidade de propor soluções de tecnologia (Sistemas 

Operacionais, Servidores de Bancos de Dados, Servidores de Serviços de Rede, Segurança 

da Informação e de Ambiente Computacionais) com custo/benefício adequado a realidade de 

cada organização. 

 

Sua formação humanística permeará sua atuação profissional baseada na ética e no respeito 

ao homem e sociedade. Este conhecimento lhe será útil para a avaliação de 

comportamentos e adequação conforme seus princípios e crenças, às características 

culturais das diversas organizações nas quais se insere. 

 

O profissional egresso deverá ser capaz de desempenhar as seguintes funções: 

• Desenvolver criação visual para a composição de páginas para internet dentro de 

conceitos modernos e interativos. 

• Desenvolver atividades de análise, projeto e implementação de Websites, 

enfocando áreas de comércio eletrônico, marketing, design e interatividade. 

• Analisar, modelar, projetar e implantar soluções de bancos de dados para sistemas 

Web. 

• Analisar os produtos, serviços ou recursos mais adequados para atender aos 

objetivos a serem alcançados pela instituição. 

• Utilizar conhecimento de logística empresarial, para otimização de rotinas e 
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procedimentos na circulação de produtos e informação. 

• Gerenciar tarefas de monitoramento, instalação e manutenção de servidores Web. 

• Desenvolver políticas de segurança e conduta ética para sistemas em ambiente 

Web. 

• Auditar sistemas, levantando aspectos referentes a hardware, software e pessoal 

envolvido nas empresas. 

• Implementar ações de negócio com base no empreendedorismo que visem a 

autonomia do profissional. 

• Interpretar texto em língua inglesa. 

• Relacionar-se com equipes multidisciplinares 

• Trabalhar com projetos de alta complexidade e riscos 

 

O tecnólogo em Sistemas para Internet ocupa-se do desenvolvimento de programas, de 

interfaces e aplicativos, do comércio e do marketing eletrônicos, além de páginas e portais 

para internet e intranet. Este profissional gerencia projetos de sistemas, inclusive com acesso 

a banco de dados, desenvolvendo projetos de aplicações para a rede mundial de 

computadores e integra mídias nas páginas da internet. Este profissional atua com 

tecnologias emergentes como: computação móvel, redes sem fio e sistemas distribuídos. 

Cuida da implantação, atualização, manutenção e segurança dos sistemas para internet 

também são suas atribuições. 

 

XVII – Organização Curricular 

 
O curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, está estruturado de acordo com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Nº. 9394/96, de 20/12/96, em seu capítulo 

III da Educação Profissional artigos 39 a 42, regulamentada pelo Decreto 2208 de 17/04/97 e 

conforme o parecer homologado CNE/CES 436/2001-MEC.  

 

As ações curriculares estão organizadas para o alcance daqueles objetivos preconizados na 

Lei 14/36 de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, Lei Federal Nº. 9394/96, qual seja o 

de proporcionar ao estudante a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
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potencialidades permanentes, desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e exercício 

consciente da cidadania.  

 

Objetiva-se, também:  

I. Promover a transição entre a Instituição e o mundo do trabalho, capacitando jovens 

e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de 

atividades produtivas;  

II. Proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem atividades específicas 

no trabalho, com escolaridade correspondente ao nível tecnológico;  

III. Especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador que atua na área de informática, 

em seus conhecimentos tecnológicos;  

IV. Capacitar, profissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores concluintes do 

Ensino Médio ou com graduação, visando a sua inserção e melhor desempenho no 

exercício do trabalho.  

 

A seguir serão apresentadas as ementas bem como carga horária da respectiva disciplina e 
bibliografias: 

a) Ementas dos componentes curriculares: 

 

Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO  

SIS-01 Módulo 1 Primeiro Semestre Carga Horária: 34  horas 

Objetivos: Conhecer a Arquitetura física de Sistemas Computacionais. Entender como o computador trabalha com 
instruções em modo binário. 

Ementa: O desenvolvimento de sistemas como uma disciplina de engenharia (ciclo de vida, desenvolvimento baseados em 
teorias, métodos, técnicas e ferramentas de apoio). Sistemas numéricos. Aritmética para computadores com inteiros e 
ponto flutuante. Componentes básicos de um computador. Noções básicas de sistemas operacionais. Compilador versus 
Interpretador. Classificação das linguagens de alto nível, montagem e de máquina. 

Bibliografia Básica: 
MONTEIRO, Mario. A. Introdução à Organização de Computadores. 5ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 8ª. ed. São Paulo : Prentice Hall, 2010. 
TANEMBAUM, Andrew. Organização Estruturada de Computadores. 5ª. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2006. 

Bibliografia Complementar: 
HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A.. Organização e projeto de computadores: a interface 
hardware/software. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
MURDOCA, Miles J.; HEURING, Vincent P. Introdução à arquitetura de computadores. Rio de Janeiro: Campus, 
2000. 
NESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. Rio De 
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Janeiro: Campus, 2008. 
PARHAMI, Behrooz. Arquitetura de computadores: de microprocessadores a supercomputadores. São Paulo: 
McGraw-Hill, 2008. 560 p. 
WEBER, Raul Fernando. Fundamentos da arquitetura de computadores. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008 

Pré-requisito: Não há 

 

 

 
Componente Curricular: ALGORITMO ORIENTADOS A OBJETOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO  

SIS-02 Módulo 1 Primeiro Semestre Carga Horária: 102  horas 

Objetivos: Desenvolver raciocínio lógico para construção de algoritmos. Conhecer a estruturação lógica de algoritmos para 
o desenvolvimento de programas de computadores. Desenvolver algoritmos. Compreender e interpretar pseudocódigos e 
algoritmos de programas. Avaliar resultados de algoritmos desenvolvidos. 

Ementa: Programação modular com ênfase em objetos; Encapsulamento, coesão e acoplamento; Tipos, variáveis, 
expressões; Objetos, classes, atributos e métodos; Estruturas de controle de fluxo;  Estruturas algorítmicas: atribuição, 
seleção, repetição, entrada e saída, abstrações a nível de módulos, blocos, procedimentos e funções, passagem de 
parâmetros, tempo de vida, tipos básicos e estruturados, agregados homogêneos unidimensionais, agregados homogêneos 
multidimensionais, agregados heterogêneos, operações sobre dados, operadores e expressões aritméticas e lógicas e 
técnicas para construção de algoritmos e programação. Implementação de algoritmos usando linguagem de programação 
orientada a objetos. 

Bibliografia Básica: 

FORBELLONE, A.L.V.; EBERSPACHER, H.F. Lógica de programação. 2ª ed. São Paulo SP: Makron Books do Brasil, 2000. 
FORBELLONE, A.L.V.; EBERSPACHER, H.F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3ª 
ed. São Paulo - SP: Pearson Prentice Hall, 2005 
CORMEN, Thomas H. et. al. Algoritmos: teoria e prática. 12ª ed. Rio de Janeiro RJ: Elsevier, 2002 

Bibliografia Complementar: 

SOUSA, W.; KOTANI, R.L.; MAYUMI, A. Lógica de programação: os primeiros passos. 9ª ed. UCCI,. Rio de Janeiro RJ: 
Érica,  
XAVIER, G.F.C. Lógica de programação. 3ª ed. São Paulo SP: Editora Senac de São Paulo, 2001 
FERTIG, M.; MEDINA, Cristina. Algoritmos e programação: Teoria e prática. 2ª ed. São Paulo-SP: Novatec, 2006 
MANZANO, J.A.N.G.; OLIVEIRA, J.F.. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 21ª ed. 
São Paulo: Érica, 2007 
WEBER, R.F. Fundamentos da arquitetura de computadores. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008 

Pré-requisito: Não há 

 
Componente Curricular: INGLÊS INSTRUMENTAL 

SIS-03 Módulo 1 Primeiro Semestre Carga Horária: 34  horas 

Objetivos: Conhecer as estratégias de leitura para entender textos em inglês da área específica de Sistemas para Internet. 
Conhecer aspectos da gramática da língua inglesa aplicado a textos da área de Sistemas para Internet. Compreender as 
técnicas de tradução aplicadas a manuais. Conhecer os elementos estruturais de construção de um texto técnico; 

Ementa: Estratégias de leitura: skimming, scanning, main points, critical reading, note- taking. Recursos não verbais; 
marcas tipográficas, textos com diferentes lay-outs. Textos com palavras cognatas, textos em outras línguas. Textos não-
lineares–Palavras-chave, palavras de reforço, palavras repetidas. Pré Leitura, títulos e subtítulos. Organização textual. 
Partes do texto: Introdução, conclusão e desenvolvimento. Marcadores do discurso, estrutura frasal. Vocabulário: 
desenvolvimento e reconhecimento.  Tempos Verbais (verbos regulares e irregulares e frasais). Inferência contextual. 
Afixos. Grupos nominais. Uso do dicionário impresso e eletrônico, babel fish, babylon, webopedia  dentre outros. 
Compreensão de quadros, esquemas e diagramas específicos. Vocabulário específico para Internet. Construção de 
curriculum vitae em inglês. Tradução de abstracts e artigos científicos da área de Sistemas para Internet. Aplicação de 
técnicas de resumo. Gramática da Língua Inglesa aplicada a tradução de textos.  
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Bibliografia Básica: 
ARAUJO, D.; SAMPAIO, A. Inglês Instrumental.1ª ed. Teresina: Brasil, 2002. 
BOECKNER, K. & BROWS, P.C. Oxford English for Computing  3ª ed. Oxford Oxford University Press, 2000. 
DAVID R.; GREASBY,L. Vocabulary for Computing  ed, 2ª ed. UK Peter Collins Publishing, 1999. 

Bibliografia Complementar: 

SANTIAGO & ESTERAS,R. Infotech: English for Computer Users. 4ª ed. UK Cambridge Univ. Press, 2000. 
MULLEN, N.D., BROWN. English for computing 1ª ed. USA, 2000. 
MACIEL, A. Inglês Instrumental para Computação 1ª ed. Rio de Janeiro Campus, 2002. 

Pré-requisito: Não há 

 

 
Componente Curricular: SISTEMAS OPERACIONAIS  

SIS-04 Módulo 1 Primeiro Semestre Carga Horária: 68  horas 

Objetivos: Habilitar os discentes de modo a gerenciar / administrar os computadores e seus sistemas. 

Ementa: Princípios e conceitos básicos sobre sistemas operacionais. Histórico da evolução dos sistemas operacionais. 
Estrutura e conceitos básicos de sistema operacional. Conceitos de processos. Sincronização e comunicação entre 
processos. Memória virtual. Escalonamento de processos. Gerenciamento de memória. Monoprocessamento e 
multiprocessamento. Alocação de recursos e deadlocks. Gerenciamento de sistemas de arquivos. Proteção e segurança de 
sistemas operacionais. Comparativo entre os sistemas operacionais Windows e Linux. Operação de sistemas operacionais 
para desktop.  

Bibliografia Básica: 

TANENBAUM, A.S. Sistemas operacionais modernos. 3ª ed. 1944 - São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
DEITEL, H.M.; DEITEL, P.J.; CHOFFNES, D.R. Sistemas operacionais. 3ª ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 
SILBERSCHATZ, A. Sistemas operacionais com Java. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

Bibliografia Complementar: 
TANENBAUM, A. S.; WOODHULL, A. S. Sistemas operacionais: projeto e implementação. 3ª ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. 
OLIVEIRA, R.S.; CARISSIMI, A.S.; TOSCANI, S.S. Sistemas operacionais. 3ª ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 
2004. 

Pré-requisito: Não há 

 
Componente Curricular: MATEMÁTICA APLICADA  

SIS-05 Módulo 1 Primeiro Semestre Carga Horária: 102 horas 

Objetivos: Equacionar e resolver problemas das diversas áreas do conhecimento sempre com clareza, precisão e 
objetividade. Capacitar o trabalho em equipes multidisciplinares utilizando dos conhecimentos básicos operacionais e da 
estrutura lógica da matemática para compreensão do mundo que o cerca. 

Ementa: Funções. Limites e Continuidade, cálculo diferencial e suas aplicações, cálculo integral. Matrizes, sistemas 
lineares, Inversões e Determinantes. Aplicações em  Modelos probabilísticos e na pesquisa operacional. 

Bibliografia Básica: 
ANTON, H.; BIVENS, I.; DAVIS, S. Cálculo. 8ª ed. Porto Alegre - RS: Bookman, 2007. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 5 ed. Rio de JaneiroÇ vol.1 LTC, 2007. 

HIMONAS, A.; HOWARD, A. Cálculo: conceitos e aplicações.  São Paulo: LTC. 

Bibliografia Complementar: 

STEWART, James. Cálculo. 5ª ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. Vol.1. 
DOMINGUES, H.H. Aplicações de Matemática Escolar, São Paulo, 2007. 
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THOMAS, George B. et al. Cálculo. 10.ed. São Paulo: Addison Wesley, 2002 
SWOKOWSI, E. W. – Cálculo com Geometria Analítica – Vol 1, 2 ed. McGraw-Hill Ltda São Paulo. 
MAGALHÃES,M., N. ; LIMA, A. C, P. Noções de Probabilidade e Estatística. 3ª ed. São Paulo: IME_USP: 2001. 

Pré-requisito: Não há 

 

 
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA 

SIS-06 Módulo 1 Segundo Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Compreender a heterogeneidade da Língua Portuguesa em suas diversas manifestações orais e escritas. 
Estabelecer diferenças entre o uso da linguagem oral e escrita. Identificar e caracterizar os gêneros textuais específicos da 
área, como o artigo de opinião, artigo científico, relatório, resumo, resenha, ensaio, seminário. Atribuir sentidos aos textos a 
partir dos seguintes fatores: intertextualidade, intencionalidade, inferências, pressupostos, subentendidos, contextualização 
e situação sociocomunicativa, informatividade, aceitabilidade, argumentatividade e outros. Produzir textos moldados de 
acordo com os gêneros próprios das práticas discursivas da área, respeitando o tema, a estrutura composicional, o estilo e 
a função sóciocomunicativa. Organizar as informações na produção escrita de forma a garantir a coerência e a coesão 
textuais. Fundamentar os textos com informações e argumentos adequados ao gênero. Articular interdisciplinarmente os 
conhecimentos entre as diferentes áreas do curso, como forma de garantir a informatividade na produção de textos. 
Empregar os recursos lingüísticos de forma adequada aos gêneros textuais. Compreender a linguagem como interação 
sócio-comunicativa nas diversas esferas de atividade. Ler e interpretar textos de gêneros diversos. Produzir textos de 
gêneros próprios das práticas discursivas da área. 

Ementa: Níveis de linguagem e variações lingüísticas. Condições de produção e uso da linguagem. Gêneros discursivos: 
leitura, caracterização e produção. Tipologias textuais. Recursos lingüísticos aplicados aos gêneros discursivos.  

Bibliografia Básica: 

ABAURRE, Maria Luiza. Português: Língua, Literatura e Produção de Texto, 2ed. São Paulo, Moderna, 2004. 
BAGNO, Marcos. Preconceito Lingüístico: o que é como se faz. São Paulo : Loyola, 2002. 
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 9. Ed. São Paulo, Hucitec, 1999. 
BRANDÃO, Helena Nagamine. Introdução à análise do discurso. Campinas, SP, Editora da UNICAMP, 1992. 
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 
CEREJA, W. R. ; MAGALHÃES, T. C. Texto e Interação: uma proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos. 
São Paulo, Atual, 2000. 
CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo, Ática, 1985. 
DIONÍSO, A. P. MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. Gêneros textuais e ensino. 2 ed. Rio de Janeiro.: Lucerna, 2002. 

Bibliografia Complementar: 
FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 8ª ed. rev. e ampl. Petrópolis – RJ: 
Vozes, 1992. 
KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo, Contexto, 1992. 
INFANTE, U. Gramática contemporânea da Língua Portuguesa. 15ª ed. São Paulo, Scipoine, 1997. 
MEDEIROS, J. B. Redação Científica. A prática de fichamentos, resumos, resenhas. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2000. 
ROJO, R.(org). A prática da linguagem na sala de aula. Praticando os PCNs. São Paulo: Educ; Mercado de 
Letras, 2000. 
TERRA, E. Curso prático de gramática. São Paulo, Scipione, 1996. 
VANOYE, F. Usos da Linguagem. Problemas e técnicas na produção oral e escrita. (trad. e adap.) Clarisse 
Madureira Sabóia. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

Pré-requisito: Não há 
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Componente Curricular: ESTATÍSTICA APLICADA 

SIS-07 Módulo 1 Segundo Semestre Carga Horária: 34 horas 

Objetivos: Resolver problemas de pesquisa operacional relacionado com os modelos probabilísticos. Probabilidade e 
Estatística Programação Linear e suas Aplicações na Pesquisa Operacional. 

Ementa: Introdução à estatística e análise exploratória de dados. Apresentação de medidas de tendência central e de 
variabilidade. Estudo dos conceitos de Probabilidade, Distribuições de probabilidade, Amostragem. Discussão e aplicação 
prática dos conceitos de Estimação, intervalos de confiança e testes de significância. Estudo de técnicas de comparação de 
médias, correlação e regressão linear. Estudo de técnicas de construção de experimentos com um fator e experimentos 
fatoriais (dois ou mais fatores). 

Bibliografia Básica: 

MANN, P.S. Introdução à Estatística. 5ª ed., LTC – Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro – RJ, 2006.  
TRIOLA, M.F. Introdução à Estatística. 10ª ed., LTC – Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 2008. 
PINHEIRO, João Ismael D...[et al]. Estatística Básica: A Arte de Trabalhar com dados. Rio de Janeiro, 2009. 
 

Bibliografia Complementar: 

LEVIN, Jack...[et al]. Estatística para Ciência Humanas. 11ª ed. São Paulo, Pearson Education do Brasil, 2012. 

BUSSAB,Wilton de O, MORETTIN, Pedro A.  Estatística Básica. 5ªed.- São Paulo, 2006. 

Noções de Probabilidade e Estatística. MAGALHÃES,M., N. ; LIMA, A. C, P. 3ª ed. São Paulo: IME_USP: 2001. 

CRESPO, A. A. Estatística fácil. 19ª ed. São Paulo SP: Saraiva, 2009. 

Pré-requisito: SIS-05 

 

 
Componente Curricular: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I  

SIS-08 Módulo 2 Segundo Semestre Carga Horária: 102 horas 

Objetivos: Conhecer os elementos básicos uma linguagem de especificação orientada a objetos. Usar os fundamentos da 
orientação a objetos para propor soluções de programas computacionais. Usar os mecanismos de uma linguagem para 
implementar soluções orientadas a objetos. Entender/criar especificações orientadas a objetos. Conhecer os conceitos 
fundamentais do modelo de desenvolvimento orientado a objetos. Conhecer programação orientada a objetos. 
Compreender os mecanismos básicos de uma linguagem orientada a objetos. 

Ementa: Programação orientada a objetos: Introdução aos aplicativos Java, definição de classes – métodos construtores, 
atributos e métodos,  conceitos de instâncias. Interfaces, herança, polimorfismo, tipos genéricos.Tipos primitivos, variáveis, 
operadores matemáticos, operadores relacionais e lógicos, atribuições. Modificadores de acesso. Classes internas e 
anônimas. Conceito de pacotes   Sobrecarga e sobrescrita de métodos, referências, constantes.  Classes abstratas, 
coleções. Controladores (instruções) de fluxos – if, for,  while, do..while, switch..case. Vetores e Matrizes. Persistência de 
dados usando arquivos. Tratamento de exceções. 

Bibliografia Básica: 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 8ª ed. São Paulo - SP: Pearson Prentice Hall, 2010 
BATES, B.; SIERRA, K. Use a cabeça! Java: pense java-guia de aprendizagem. 2ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2007 

Bibliografia Complementar: 

SANTOS, R. Introdução à programação orientada a objetos usando java. 1ª ed. São Paulo SP: Campus, 2003 
BARNES, D. J.; KOLLING, M. Programação orientada a objetos com java.  São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004 
SANTOS, R. Introdução à programação orientada a objetos usando Java. 1ª ed. Rio de Janeiro: Campus 2003 

Pré-requisito: SIS-02 
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Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS  

SIS-09 Módulo 2 Segundo Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Desenvolver um modelo entidade-relacionamento para um estudo de caso. Instalar e configurar um SGBD. 
Aplicar um modelo entidade-relacionamento em um SGBD. Desenvolver código SQL para definição da estrutura ou 
manipulação dos dados. Compreender o modelo de representação dos dados no modelo relacional. Compreender o 
relacionamento entre os dados no modelo relacional. Conhecer a Arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados. Conhecer técnicas para eliminar inconsistências e reduzir a redundância dos dados. 

Ementa: Conceitos de Banco de Dados: Evolução, definição e utilização. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 
(SGDB): Definição, Arquitetura, Modelos de dados, Independência de dados, Gerenciador de BD, Usuários de um Banco 
de Dados, Estrutura geral do sistema. Modelos de Dados e Abstração: Modelo Entidade-Relacionamento (MER), Dicionário 
de Dados, Diagrama E-R e Relacionamentos, Integridade de Dados, Conversão MER para Modelo Relacional. Modelo 
Orientado a Objetos(MOO). Normalização de Arquivos de Dados: 1ª Norma Formal, 2ª Norma Formal, 3ª Norma Formal, 
FNBC, 4ª Norma Formal, 5ª Norma Formal. Álgebra Relacional: Introdução, Operações de álgebra Relacional. SQL: 
Linguagem de Definição de Dados – DDL, Linguagem de Manipulação de Dados – DML, Linguagem de Definição de 
Restrições – DCL. 

Bibliografia Básica: 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. Sistemas de Banco de Dados. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2011 
SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 3ª ed.  
São Paulo: Makron Books, 2004 

Bibliografia Complementar: 

MACHADO, F. N. R.; ABREU, M. P. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 6ª ed. Rio de Janeiro RJ: Érica, 1996. 
MACHADO, F. N. R. Banco de dados: projeto e implementação. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2004. 
DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados.  8ª ed. São Paulo: Campus, 2003. 

Pré-requisito: SIS-05 
 
Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES 

SIS-10 Módulo 2 Segundo Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Identificar as ferramentas usadas em processos administrativos em uma rede. Identificar as camadas utilizadas 
pelo protocolo TCP/IP. Aplicar adequadamente o roteamento. Utilizar os aplicativos de internet. Identificar meios físicos, 
dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações de sua aplicação no ambiente de rede. Identificar os 
equipamentos de certificação de meios físicos. Compreender a instalação dos dispositivos de rede, os meios físicos e 
software de controle desses dispositivos analisando seu funcionamento e relações entre eles. Analisar as características 
dos meios físicos de transmissão disponíveis e as técnicas de transmissão digitais e analógicas fazendo relação entre os 
dois. Descrever componentes de redes. Compreender as arquiteturas de redes. 

Ementa: Introdução às Redes de Computadores: Conceito 1.2. Histórico e Evolução, Serviços, Classificação (LANs, MANs 
e WANs), Topologias de Redes. Arquitetura de Redes de Computadores: Arquiteturas proprietárias, Arquiteturas abertas e o 
modelo de referência OSI, Arquitetura Internet, Fundamentos e utilização da Internet, Padrão IEEE 802, IEEE 802.3 – 
Ethernet, IEEE 802.5 – Token Ring, Cabeamento de uma LAN, Repetidores, Hubs, Pontes, Switches e roteadores. 
Protocolo TCP/IP e montagem de redes locais: Endereçamento IP, Classes de endereços IP, Datagrama IP,  Máscaras de 
subredes, Operação do Protocolo IP, Roteamento IP, Sub-redes e super-redes, Protocolo ARP,  Protocolo RARP, 
Fragmentação IP, Protocolo ICMP, Ping e Traceroute, Protocolos UDP e TCP, DNS. Aplicativos: Login remoto (TELNET, 
RLOGIN), Acesso e transferência de arquivos (FTP, TFTP, NFS), Correio eletrônico (SMTP, MIME), Gerenciamento de 
redes (SNMP). 

Bibliografia Básica: 

TANENBAUM, A. S.; SOUZA, V. D. Redes de computadores. 10ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003 
COMER, D. Redes de computadores e Internet: abrange transmissão de dados e ligação inter-redes e Web. 2ª ed. Porto 
Alegre: Bookman 2001 

Bibliografia Complementar: 

TORRES, G. Redes de computadores: curso completo. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001 
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FOROUZAN, B. A . Comunicação de dados e redes de computadores. 3ª ed. ; Porto Alegre: Bookman, 2006 
Douglas E. C. Interligação em redes com TCP/IP. vol I Rio de Janeiro: Campus 1998 

Pré-requisito: Não há. 
 
Componente Curricular: ESTRUTURA DE DADOS ORIENTADA A OBJETOS 

SIS-11 Módulo 3 Terceiro Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Definir formalmente as estruturas de dados, manipular estas estruturas, selecioná-las para suas aplicações e 
analisar métodos de pesquisa, ordenação, representação de dados, identificando as estruturas de dados que melhor se 
adaptam a solução de um dado problema. Utilizar o paradigma de orientação a objetos na solução de um dado problema, 
utilizando dos conceitos de classes e recursividade. Identificar o algoritmo mais eficiente de pesquisa e ordenação 
(classificação interna). 

Ementa:  Arranjos, Listas Encadeadas: Listas encadeadas simples, Listas duplamente encadeadas, Listas encadeadas 
circulares e ordenação de listas encadeadas. Recursão. Pilhas e Filas: TAD de Pilhas, TAD de Fila, Filas com Dois finais. 
Listas e Iteradores: Listas arranjo, Listas nodo, Iteradores, TAD de Lista e framework de coleções, Coleções. Árvores: 
Árvores Genéricas, Algoritmos de encaminhamentos de árvores, Árvores Binárias. 

Bibliografia Básica: 

GOODRICH, M. Estruturas de dados e algoritmos em Java. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

PREISS, B. R. Estruturas de dados e algoritmos: padrões de projetos orientados a objeto com Java.  
Rio de Janeiro : Elsevier, 2000. 

Pré-requisito: SIS-02 
 
 
Componente Curricular: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II  

SIS-12 Módulo 3 Terceiro Semestre Carga Horária: 102 horas 

Objetivos: Conhecer os conceitos avançados do modelo de desenvolvimento orientado a objetos. Compreender os 
mecanismos avançados de uma linguagem orientada a objetos. Conhecer os elementos avançados de uma linguagem de 
especificação orientada a objetos. Usar os aspectos avançados da orientação a objetos para propor soluções de programas 
computacionais. Usar os mecanismos de uma linguagem para implementar soluções orientadas a objetos. Entender/criar 
especificações orientadas a objetos. Desenvolver aplicações com interfaces gráficas com o usuário e armazenamento 
persistente. 

Ementa:  Classes e Métodos Genéricos. Recursão. Acesso a dados com JDBC. Interfaces Gráficas com o Usuário, 
Componentes GUI – Swing, Tratamentos de Eventos em GUI, Applets e Imagens Gráficas 2d. Arquivos, fluxos e 
serialização de objetos. Pacotes, Expressões regulares. Implementacão de Projeto orientado a objetos.  

Bibliografia Básica: 
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 8ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010 
BATES, B.; SIERRA, K. Use a cabeça! Java: pense java. Guia de aprendizagem. 2 ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2007 

Bibliografia Complementar: 
BARNES, David J.; KOLLING, Michael. Programação orientada a objetos com java. 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2009 
SIERRA, K.; BATES, B. Certificação sun para programador java 5. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006 
NIEMEYER, P.; KNUDSEN, J. Aprendendo java 2 SDK versão 1.3.  Rio de Janeiro: Campus, 2000 

Pré-requisito: SIS-08 
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Componente Curricular: GESTÃO DE NEGÓCIOS 

SIS-13 Módulo 3 Terceiro Semestre Carga Horária: 34 horas 

Objetivos: Promover uma autoanálise direcionada sobre seu perfil empreendedor. Conhecer suas potencialidades e 
fraquezas empresariais. Descrever sobre a influência de suas potencialidades no resultado de seus negócios. Estabelecer 
um clima grupal adequado para o intercâmbio de experiências. Usar dos conhecimentos sobre administração de empresas. 
Desenvolver Planos de Negócios adequados e concisos para a criação de empreendimentos. Empregar, corretamente, os 
conceitos aprendidos sobre o Empreendedorismo. 

Ementa:  História da Administração, Tipos de Organização, Funções Administrativas, Os Princípios Administrativos, os 
novos Paradigmas, Formação de empreendedores e não de empresas, Visão, oportunidade e criatividade, como 
desenvolver empreendedores, Os instrumentos metodológicos, A oficina do Empreendedor, caminhos do autoaprendizado. 

Bibliografia Básica: 

DOLABELA, F. Oficina do Empreendedor 3a ed. São Paulo: Cultura – Ed. Associados 2001. 
KUBR. Consultoria: um guia para a profissão. Rio de Janeiro: Guanabara. 
PARREIRA, F. E. Consultoria: Consultores e Clientes. São Paulo: Érica. 
OLIVEIRA, D.P.R. Manual de consultoria Empresarial. São Paulo: Atlas, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

BASTOS, M. I. P. L. O direito e o avesso da consultoria. São Paulo: Makron Books, 1999. 
DOLABELA, F. Boa Idéia! E agora? São Paulo: Cultura Editora Associados, 2000. 
DOLABELA, F. Gerenciando Data WareHouse, São Paulo: Cultura Editora Associados, 1999. 

Pré-requisito: Não há. 
 
 
Componente Curricular: ENGENHARIA DE SOFTWARE 

SIS-14 Módulo 3 Terceiro Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Saber utilizar metodologias de desenvolvimento de software e os ciclos de vida de um software. Aplicar os 
pilares da engenharia de software nas especificações de projeto de software. Desenvolver software com qualidade. 
Gerenciar projetos que envolvam Tecnologia da Informação. Identificar as etapas de implementação, teste e manutenção 
de sistemas de computação e ser capaz de realizá-los e/ou coordená-los. Compreender o processo de concepção, 
desenvolvimento, implementação e manutenção de produtos de software e os procedimentos, ferramentas e documentos 
relacionados a este processo. 

Ementa:  Conceitos básicos em engenharia de software: Ciclos de vida de desenvolvimento de software, Especificação. 
Projeto, Implementação, Manutenção. Métricas. Qualidade de Software: Qualidade do Processo: Normas ISO 9000, 15504, 
12207; CMMI :Qualidade do Produto: Normas ISO 25000 (9126) e 9241. Teste de Software. Reengenharia. Ferramenta 
Case. Engenharia de Software Orientada a Objetos. 

Bibliografia Básica: 

SOMMERVILLE, L. Engenharia de software. 8ª ed.  São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2007. 
PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. Porto Alegre: Pearson Education do Brasil, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

FILHO, P.; Pádua, W. Engenharia de software: Fundamentos, Métodos e Padrões. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos E Científicos, 2009 
MAFFEO, Bruno. Engenharia de software e especificação de sistemas: soluções para quem necessita da informação para 
agir. Rio de Janeiro - RJ: Campus, 1992 

Pré-requisito: Não há. 
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Componente Curricular: BANCO DE DADOS AVANÇADOS 

SIS-15 Módulo 3 Terceiro Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Aplicar Modelo Entidade Relacionamento em um Banco de Dados Relacional. Armazenar regras de negócio no 
banco de dados. Otimizar consultas SQL de acesso a dados. Aplicar políticas de segurança de acesso aos dados. Aplicar 
políticas de backup, restauração e alta disponibilidade a uma base de dados. Desenvolver aplicações com o uso de Banco 
de Dados. Conhecer o processo de implementação de um estudo de caso em um banco de dados relacional. Conhecer 
recursos avançados do banco de dados: Visões, Procedimentos Armazenados, Gatilhos, Cursores. Conhecer técnicas de 
otimização de consultas SQL. Conhecer os conceitos de segurança de acesso e durabilidade dos dados. 

Ementa: Estudo de Caso: Definição, Levantamento de Requisitos. Desenvolvimento do Modelo Entidade-Relacionamento 
do Estudo de Caso: Diagrama Entidade-Relacionamento, Dicionário de Dados, Geração da estrutura no SGBD. 
Desenvolvimento das Consultas: Desenvolvimento de consultas SQL para atender os requisitos do estudo de caso. SQL 
Avançado: Views (Visões), Stored Procedures (Procedimentos Armazenados), Rules, Triggers (Gatilhos), Cursores, 
Aplicabilidade no estudo de caso, Otimizações. Questões de segurança e disponibilidade: Tipos de Backup, Configuração 
de permissões de acesso, Replicação. 

Bibliografia Básica: 

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 3ª ed..  
São Paulo: Makron Books, 2004. 
MACHADO, F. N. R. Banco de dados: projeto e implementação. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2004 
NEVES, D. F. Postgresql: Conceitos e Aplicações. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2002 

Bibliografia Complementar: 

PEREIRA, A. N. Postgresql: Técnicas Avançadas, versão open source 7.x: soluções para desenvolvedores e 
administradores de bancos de dados. 8ª ed.1966. São Paulo: Érica, 2003 
RAMALHO, J. A. Oracle 10g.  São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005 
FREEMAN, R. G. Oracle database 10g: Maximize as capacidades estendidas do oracle database 10g. São Paulo SP: 
Campus, 2004 
COUGO, P. S. Modelagem conceitual e projeto de bancos de dados. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997 

Pré-requisito: SIS-09 
 
 
Componente Curricular: GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

SIS-16 Módulo 4 Quarto Semestre Carga Horária: 34 horas 

Objetivos: Gerenciar projetos de Tecnologia da Informação. Implantar tecnologias em ambiente de trabalho modelos de 
melhores práticas e o Modelo de Governança de TI. Empregar Ferramentas, técnicas e processos de Governança de TI. 
Governança Corporativa e Governança de TI. Normas, processos e indicadores de desempenho para a área de TI. 
Modelos de apoio para Governança de TI: COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology); ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library); Six Sigma; BSC (Balanced Scorecard). Evolução da área de TI na 
organização. As questões de TI que afetam as organizações. O alinhamento entre estratégia corporativa e TI. Conceitos de 
Governança Corporativa e Governança de TI. A necessidade de controles para a Governança de TI. O uso do COBIT na 
Governança de TI. Estrutura do COBIT Objetivos de Controle, Práticas de Controle, Diretrizes de Gerenciamento, Diretrizes 
de Auditoria. Análise de maturidade do modelo de governança de TI. Estruturação de um plano de implantação de um 
modelo de governança de TI. 

Ementa: Governança de TI: Os fatores motivadores da Governança de TI, O que é a Governança de TI, Objetivos da 
Governança de TI, Componentes da Governança de TI. Regulamentações da Governança em TI (Sarbanes-Oxley Act, 
Acordo da Basiléia II, Resolução 3380 do Banco Central do Brasil). O Modelo de Governança de TI: Visão geral do modelo 
de Governança de TI, O Alinhamento Estratégico de TI, Princípios de TI, O Plano de Tecnologia da Informação, 
Mecanismos de decisão em TI, O Portfolio de TI, As operações de serviços de TI, O relacionamento com os usuários e/ou 
clientes, O relacionamento com os fornecedores, A gestão do desempenho da TI. Modelos de Melhores Práticas e o 
Modelo de Governança de TI Planejando, Implementando e Gerenciando a Governança de TI: Planejando o Programa de 
Governança de TI, Implementando o Programa de Governança de TI, Gerenciando a Governança de TI. CobiT - Control 
Objectives for Information and Related Technology: Histórico do modelo, Objetivos do modelo, Estrutura do modelo, 
Aplicabilidade do modelo, Benefícios do modelo, Certificações relacionadas. ITIL - Information Technology Infrastructure 
Library: Histórico do modelo, Objetivos do modelo, Estrutura do modelo, Aplicabilidade do modelo, Benefícios do modelo, 
Certificações relacionadas. Outros Modelos de Suporte à Governança: CMMI - Capability Maturity Model Integration, 
PMBOK, ISO / IEC 20000, Segurança da Informação - ISO / IEC 27001 e ISO / IEC 27002, ISO 9001:2000, ISO / IEC 



21/62 Aprovado pela Resolução-CONSUP 037 de 15 de Agosto de 2013 

12207, ISO / IEC 9126, MPS.BR. Estudos de Caso. 

Bibliografia Básica: 

WEILL, P.; ROSS, J. W. Governança de TI tecnologia da informação: Como as empresas com maior desempenho 
administram os direitos decisórios da TI na busca de resultados superiores. São Paulo: M. Books, 2005. 
MANSUR, Ricardo. Governança Avançada de TI na Prática. São Paulo: Ed. Brasport, 2009. 

Bibliografia Complementar: 
ANDRADE, A.; ROSSETTI, J. P. Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
ANDRADE, A.; ROSSETTI, J. P. Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
APLAN, R. S. Organização Orientada para a Estratégia: Como as Empresas que Adotam o Balanced Scorecard Prosperam 
no Novo Ambiente de Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. Implantando a Governança de TI – da Estratégia à Gestão dos Processos e Serviços. 
Rio de Janeiro: Brasport, 2006. 
LAHTI, C. B.; PETERSON, R. Sarbanes-Oxley: Conformidade de TI Usando COBIT e Ferramentas Open Source. Rio de 
Janeiro: Alta Books, 2006. 
MAGALHÃES, I. L.; PINHEIRO, W. B. Gerenciamento de Serviços de TI na Prática - Uma abordagem com base na ITIL. 
São Paulo: Novatec, 2007. 

Pré-requisito: Não há. 
 
 
Componente Curricular: SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

SIS-17 Módulo 4 Quarto Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Utilizar os elementos principais aos sistemas distribuídos. Utilizar os conceitos essenciais de programação 
cliente-servidor. Desenvolver técnicas de servidor de banco de dados. Realizar os mecanismos de atualização de cópias. 
Conhecer os elementos principais aos sistemas distribuídos. Conhecer os principais tipos de aplicações cliente/servidor. 
Dominar os conceitos essenciais de programação cliente/servidor. 

Ementa: Introdução conceitual: Introdução aos conceitos de cliente/servidor; Tipos de aplicações/tecnologias mais comuns 
de cliente/servidor. Cliente/Servidor no mesmo processo: Multi-Threads - conceito e aplicação, Troca de dados entre 
threads, com e sem sincronismo. Cliente/Servidor em Conexões de Banco de Dados: Mecanismo de acesso e manipulação 
de banco de dados, Conexão  com o banco de dados, Rotinas de manipulação de banco de dados - inclusão, alteração e 
exclusão, Rotinas de seleção de dados. Cliente/Servidor em Conexões de Socket: Socket - conceito e tipos de sockets, 
Socket orientados a conexão - definição do servidor e do cliente, Socket sem conexão - definição do servidor e do cliente, 
Envio e recebimento de objetos via socket na rede, Múltiplas conexões com threads Cliente/Servidor com Objetos 
Remotos, Invocação de métodos remotos - conceito, aplicação e uso, Construção de aplicativos distribuídos na rede - 
objeto remoto, cliente e servidor, Mecanismo de implementação de objetos distribuídos de uma linguagem (RMI, DCOM, 
CORBA). 

Bibliografia Básica: 

TANENBAUM, A. S. Sistemas distribuídos: príncipios e paradigmas. 2ª ed. . São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007 
COULORIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas distribuídos: conceitos e projetos. 4ª ed.  Porto Alegre: Bookman, 
2007 

Bibliografia Complementar: 

ALBUQUERQUE, F. Tcp/ip internet: programação de sistemas distribuídos HTML, javascript e java. Rio de Janeiro RJ: 
Axcel Books. 

Pré-requisito: SIS-12 
 
Componente Curricular: ANÁLISE DE SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS 

SIS-18 Módulo 4 Quarto Semestre Carga Horária: 102 horas 

Objetivos: Aplicar um modelo de processo de software para o desenvolvimento de software. Desenvolver especificações 
de sistemas computacionais através de uma linguagem de especificação de software. Produzir documentação de apoio ao 
gerenciamento do desenvolvimento de software. Identificar e modelar elementos de software em uma realidade observada. 
Conhecer o conceito de sistemas computacionais. Conhecer o conceito de processo de desenvolvimento de software. 
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Conhecer os principais estilos de processo de software. Conhecer uma linguagem de especificação de artefatos de 
software UML 2.3. 

Ementa: Introdução: Introdução aos conceitos de sistemas computacionais; Introdução aos conceitos de processo de 
software; Fases do processo de software (requisitos, análise, projeto, codificação, teste e manutenção); Exemplos de 
modelos de processo de software; Estilos de processo de software. Fundamentos da linguagem de especificação UML 2.3: 
Histórico da UML; Propósitos da UML; Visão estrutural (documentos/diagramas); Visão dinâmica (documentos/diagramas). 
Levantamento de Requisitos : Coleta de requisitos; Descrição de Casos de Uso. Diagramas para especificação de artefatos 
de software: Diagrama de Caso de Uso; Diagrama de Classe; Diagrama de Objetos; Diagramas de Interação; Seqüência; 
Comunicação; Visão Geral; Diagrama de Estados; Diagrama de Atividades; Diagramas de Implementação; Componentes; 
Implantação. 

Bibliografia Básica: 

LARMAN, C. Utilizando uml e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento 
iterativo. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008 
RUMBAUGH, J.; BOOCH, G.; JACOBSON, I. Uml guia do usuário.  São Paulo SP: Campus, 2005 

Bibliografia Complementar: 

MELO, A. C. Desenvolvendo aplicações com uml 2.0 do conceitual a implementação. 2ª ed.  
Rio de Janeiro: Brasport, 2008 
YOURDON, E.; ARGILA, C. Análise e projeto orientados a objetos. São Paulo SP: Makron Books do Brasil, 1999 

Pré-requisito: SIS-14 
 
Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I  

SIS-19 Módulo 4 Quarto Semestre Carga Horária: 102 horas 

Objetivos: Apresentar os fundamentos básicos de criação, divulgação e publicação de websites. Apresentar uma visão 
geral das técnicas, ferramentas e tecnologias existentes no mundo do trabalho voltadas para aplicações Web. Dominar 
meios de criação de páginas estáticas e dinâmicas. Conhecer as linguagens de desenvolvimento web: HTML5, 
JAVASCRIPT, CSS, PYTHON Conhecer quais os principais problemas de desenvolvimento de páginas da Internet. 
Conhecer técnicas de animação e recursos em websites. Conhecer técnicas avançadas em desenvolvimento de sites. 
Identificar o tipo e arquitetura de site adequado à obtenção de objetivos definidos. Aplicar as ferramentas de 
desenvolvimento de sistemas Web. Desenvolver sistemas Web utilizando HTML5, JavaScript e Python. Desenvolver e 
administrar páginas web simples ou complexas com recursos aprendidos. Solucionar e corrigir problemas de 
desenvolvimento de páginas da Internet. Utilizar técnicas de animação e recursos em websites.. 

Ementa: Fundamentos da Arquitetura Web: Clientes Web (browsers); Servidores Web. Tipos de Websites. Arquitetura do 
site: Linear; Em grade; Hierárquica; Em teia. Navegação: Barras de navegação; Hypertexto. Conteúdo: Seleção; 
Organização. HTML5  e DHTML: Aspectos gerais; Partes de um código HTML; Sintaxe dos comandos; Criação de uma 
página com HTML5; CSS e DOM (Document Object Model); Características do DHTML; Pseudo-classes e pseudo-
elementos; Herança de estilos; Formatação de dados; Propriedades. JAVASCRIPT: Introdução ao JAVASCRIPT; Utilização 
de HTML e JAVASCRIPT; Programação no servidor x Programação no cliente; Orientação a eventos; Jscript, JavaScript; 
Comandos básicos. Ferramentas de desenvolvimento de Home Page: NETBEANS/Eclipse. 

Bibliografia Básica: 

FREEMAN, E.; FREEMAN, E. Use a cabeça! HTML com CSS e XHTML. 2ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008. 
MARCONDES, C. A. Html 4.0 Fundamental: a base da programação para web. 1 ed. São Paulo: Érica, 2005 

Bibliografia Complementar: 

LEMAY, Laura et al. Aprenda a criar páginas web com html e xhtml em 21 dias. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2002 

Pré-requisito: SIS-12 
 
 
Componente Curricular: FERRAMENTA DE MANIPULAÇÃO DE IMAGENS  

SIS-20 Módulo 4 Quarto Semestre Carga Horária: 34 horas 

Objetivos: Identificar os tipos de arquivos de imagens usados na Web. Criar e manipular imagens para páginas Web. 
Realizar manipulação de imagens para adequar uma imagem ao objetivo de uma página Web. Utilizar as ferramentas 
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disponíveis no mundo do trabalho para elaboração de páginas Web. Aplicar efeitos sonoros e animações em sites Web. 
Conhecer os métodos de criação e preparação de imagens para a Internet. Proporcionar uma visão geral do uso das 
principais ferramentas de edição e produção gráfica para Web disponíveis no mundo do trabalho. Dominar técnicas de 
criação e manipulação de imagens. Apresentar como aplicar efeitos sonoros e animações às páginas Web. Conhecer os 
recursos disponíveis na produção e implementação de sites. 

Ementa: Elementos básicos da imagem digital. Captura de imagens da Internet e uso do scanner. Introdução aos recursos 
de manipulação de imagens: Ferramentas básicas de desenho vetorial, Tratamento de fotos, Efeitos especiais de imagens, 
Criação de gifs animados, Construção de títulos, barras e botões personalizados. Ferramentas de produção de WebSites: 
Ferramentas de Design, Ferramentas de Efeitos e animação, Ferramentas de Edição de imagens. 

Bibliografia Básica: 
MILANI, André. GIMP – Guia do Usuário. 2a ed.,  Ed. Novatec, São Paulo, 2008. 
BRAVERMAN, C. Tratamento de imagens no photoshop. São Paulo: Market Books, 1999 

Bibliografia Complementar: 

TANAKA, E. Adobe photoshop 7.0.  Rio de Janeiro: Campus, 2002 

Pré-requisito: Não há. 
 
Componente Curricular: PROJETO INTEGRADOR 

SIS-21 Módulo 4 Quarto Semestre Carga Horária: 34 horas 

Objetivos: Desenvolver um projeto que integre os saberes e habilidades adquiridas. 

Ementa: Desenvolvimento de um Sistema Aplicativo a partir de um cenário proposto pelos professores das disciplinas sis-
17, sis-18, sis-19, sis-20, com elaboração de um projeto com toda a infraestrutura necessária, utilizando conceitos 
desenvolvidos nos 3º e 4º semestres. O projeto será desenvolvido pelo estudante com acompanhamento dos professores 
das disciplinas através de ferramenta AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Bibliografia Básica: 

MILANI, André. GIMP – Guia do Usuário. 2a ed.,  Ed. Novatec, São Paulo, 2008. 
BRAVERMAN, C. Tratamento de imagens no photoshop. São Paulo: Market Books, 1999 

Bibliografia Complementar: 

TANAKA, E. Adobe photoshop 7.0.  Rio de Janeiro: Campus, 2002 

Pré-requisito: SIS-02 / SIS-12 / SIS-09 / SIS-11 / SIS-15 / SIS-14 
 
Componente Curricular: PROJETO DE SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS 

SIS-22 Módulo 5 Quinto Semestre Carga Horária: 102 horas 

Objetivos: Identificar Arquitetura de software e padrões de projeto. Aplicar um modelo de processo de software para o 
desenvolvimento de software. Desenvolver/Refatorar projetos de software para a obtenção dos princípios de projeto de 
software. Inserir padrões de projeto de software em especificações de software orientados a objetos. Identificar/Usar 
arquiteturas de software adequadas a cada situação e problema. Projetar componentes de software. Conhecer um modelo 
de processo de desenvolvimento de software. Conhecer os princípios de projeto de software: Correção, Robustez, 
Flexibilidade, Reusabilidade, Eficiência. Conhecer os principais padrões de projeto de criação. Conhecer os principais 
padrões de projeto de estruturais. Conhecer os principais padrões de projeto de comportamentais. Definição de arquitetura 
de software. Introdução aos conceitos de componentes. 

Ementa: Introdução: O que é a fase de projeto de software; Discussão sobre princípios e práticas de codificação de 
software orientados a objetos; Discussão sobre princípios e práticas de desenvolvimento de software. 
Documentos/Especificação para a fase de projeto de software: Documentos a serem gerados na fase de projeto; 
Notações/Diagramas da UML para a fase de projeto de software. Padrões de projeto de software: Conceito de padrões de 
projeto de software; Aplicação de padrões de projeto de software; Padrões de projeto de criação; Padrões de projeto de 
estruturais; Padrões de projeto de comportamentais. Definição da arquitetura de software: Conceito de arquitetura de 
software; Tipos clássicos de arquitetura de software; Fatores que influenciam a arquitetura de software. Desenvolvimento 
de componentes de software: Conceito de componentes; Fases do ciclo de vida para o desenvolvimento de componentes; 
Notações da UML para a representação de componentes. 

Bibliografia Básica: 
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LARMAN, C. Utilizando uml e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento 
iterativo. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008 
FREEMAN, E.; FREEMAN, E. Use a cabeça! Padrões de projetos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009 
SILVA, R. P. UML 2: modelagem orientada a objetos. Florianópolis-SC: Visual Books, 2007 
BRAUDE, E. Projeto de software: da programação a arquitetura: uma abordagem baseada em java.  Bookman. 

Bibliografia Complementar: 

MELO, A. C. Desenvolvendo aplicações com uml 2.0 do conceitual a implementação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2004 
RUMBAUGH, James et al. Modelagem e projetos baseados em objetos. 12ª ed.  São Paulo SP: Campus, 1994 

Pré-requisito: SIS-18 
 
Componente Curricular: IHC - INTERFACE HOMEM MÁQUINA 

SIS-23 Módulo 5 Quinta Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Identificar Arquitetura de software e padrões de projeto. Aplicar um modelo de processo de software para o 
desenvolvimento de software. Desenvolver/Refatorar projetos de software para a obtenção dos princípios de projeto de 
software. Inserir padrões de projeto de software em especificações de software orientados a objetos. Identificar/Usar 
arquiteturas de software adequadas a cada situação e problema. Projetar componentes de software. Conhecer um modelo 
de processo de desenvolvimento de software. Conhecer os princípios de projeto de software: Correção, Robustez, 
Flexibilidade, Reusabilidade, Eficiência. Conhecer os principais padrões de projeto de criação. Conhecer os principais 
padrões de projeto de estruturais. Conhecer os principais padrões de projeto de comportamentais. Definição de arquitetura 
de software. Introdução aos conceitos de componentes. 

Ementa: Introdução a IHC - Natureza das interfaces, domínios de aplicação, interdisciplinariedade; Fundamentos das 
ciências humanas e sociais: Teorias e modelos segundo diferentes perspectivas; psicologia cognitiva, ergonomia, 
comunicação e semiótica; Recomendações para IHC com usabilidade: Critérios e recomendações ergonômicas, guias de 
estilo, normas técnicas; Acessibilidade; Ciclo da Engenharia de Usabilidade: Perspectiva de Análise, de Síntese e da 
Avaliação, O envolvimento do usuário; Perspectiva da Análise: Técnicas de Análise e Especificação de Requisitos de 
Usabilidade (ISO 9241:11); Perspectiva do Síntese: Atividades de Concepção, de Projeto e Implementação da interface 
com o usuário; Perspectiva da Avaliação: Técnicas de avaliações de usabilidade- inspeções de usabilidade (Norma ISO 
9241), avaliações heurísticas, ensaios de interação; Interfaces especializadas: Interfaces para aplicações, para tarefas, 
para usuários, para contextos específicos; Projeto de Websites: Arte X Engenharia; Engenharia de Sistemas Web; 
Problemas comuns em Sistemas Web; Usabilidade; Terminologias da Web; Usabilidade na Web; Recomendações no 
Projeto de Páginas Web; Recomendações de Conteúdo na Web; Recomendações no Projeto de Websites; Problemas de 
Usabilidade: Estudos de Caso: Avaliação de Interfaces: Testes de usabilidade; Testes de Comunicabilidade; Testes de 
Ergonomia. 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA A. A. N. IHC - Interação humano computador: Modelagem e gerência de interfaces com o usuário: sistemas de 
informações. Florianópolis: Visual Books, 2004. 120p.  
Cybis, W.A., Betiol, A., Faust, R., Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações. Jump Editora, São 
Paulo, 2007, p350. 

Bibliografia Complementar: 

BARANAUSKAS, M.; ROCHA, H. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. Editora NIED/UNICAMP, 2003 
DIAS, C. Usabilidade na web: criando portais mais acessíveis. Rio de Janeiro: Alta Books, 2003. 296p. 
NILSEN, J. Projetando Websites. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 416p. 

Pré-requisito: Não há. 
 
Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II 

SIS-24 Módulo 5 Quinta Semestre Carga Horária: 102 horas 

Objetivos: Conhecer a Arquitetura Web. Compreender o Processo Evolutivo das Tecnologias para Web. Tecnologias do 
Lado Cliente. Tecnologias do Lado Servidor. Compreender o funcionamento de um Container Web. Conhecer técnicas de 
desenvolvimento em camadas. Conhecer técnicas de programação com segurança. Instalação e Configuração de 
Servidores de Aplicações. Identificar tendências tecnológicas no desenvolvimento web. Aplicar o uso da orientação a objeto 
no desenvolvimento web do lado servidor. Instalar e configurar um container Web. Desenvolver utilizando o conceito de 
camadas do modelo MVC. Aplicar políticas de segurança de acesso aos dados. Desenvolvimento de aplicações de E-
Commerce utilizando JSP e Servlets, JSTL - Tags Libs, JSF e Enterprise Java Beans. Introduzir conceitos sobre 
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desenvolvimento de aplicações WEB utilizando camadas (MVC). Gerenciamento de Sessões, Persistência de Dados-
Hibernate, Data Access Objects (DAO), Filtros. Framework de Desenvolvimento Spring. 

Ementa: 1. Arquitetura Web: Cliente e Servidor HTTP, Estrutura das Transações HTTP, Métodos HTTP, Controle de Estado 
(Cookie e Sessão). 2. Aplicações Web: Evolução, Tecnologias de Apresentação, Tecnologias Interativas Lado Cliente, 
Tecnologia Java Server Pages (JSP): Ciclo de vida, Conteúdo estático / dinâmico, Expression Language (EL), JSP 
Standard Tag Library , JSP com JavaBeans. 3. Tecnologia do Lado Servidor (Servlets): Seleção de uma Tecnologia do Lado 
Servidor, Arquitetura, Ciclo de Vida, API's, Escopo dos Objetos, Tratamento de Requisições e Respostas, Desenvolvimento, 
Tecnologia Java Servlets: Ciclo de vida, Objetos de escopo, Manutenção de estado do cliente, Servlets, Filtros. 4. Container 
Web: Instalação e Configuração, Estrutura de uma Aplicação Web, Implantação. 5. Modelo Model View Controller (MVC): 
Dividindo Responsabilidades, Implementando uma aplicação, MVC com JSP e servlets, Aplicações MVC-Model View 
Controller, MVC-Request e Dispatchers. 6. Conceitos de Programação Segura para Web: Isolando acessos, Parâmetros 
codificados, HTTPS, Segurança e controle de erros, Segurança na WEB. 7. Utilizando Framework JSF: Introdução ao 
Framework JavaServer Faces (JSF) e das principais tecnologias relacionadas a estes Frameworks, JSF-JavaServerFaces, 
JSF com JSP, customização de tags com Tagfiles; Desenvolvimento de aplicação Web com acesso a Banco de Dados, 
utilizando o Framework JSF, os Padrões de Projeto Model-View-Controller (MVC), Data Access Object (DAO) e Padrões de 
Projeto; Struts (estrutura de diretórios, banco de dados, pool de conexões, controller, actions beans, camadas de negócio e 
apresentação), Hibernate (arquitetura, configuração, objetos persistentes, associações, coleções, herança, transações e 
concorrência). 

Bibliografia Básica: 

SIERRA, K; BATES, B; BASHAM, B. Use a cabeça servlets e JSP. 1ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008 
BROGDEN, B; MINNICK, C. Desenvolvendo e-commerce com java tm, xml e jsp.  São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2002 

Bibliografia Complementar: 

GONÇALVES, E. Desenvolvendo aplicações web com jsp, servlets, javaserver faces, hibernate, ejb 3 persistence e ajax.  
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007 

Pré-requisito: SIS-19 
 
Componente Curricular: TECNOLOGIA DE DADOS PARA INTERNET - XML 

SIS-25 Módulo 5 Quinta Semestre Carga Horária: 34 horas 

Objetivos: Compreender os conceitos básicos de XML. Conhecer a estrutura lógica e física pertinentes ao XML. Conhecer 
aplicar APIs para XML. Compreender os fundamentos de manipulação de dados com XML 

Ementa: Introdução: Apresentação do W3C e suas produções, Introdução aos conceitos básicos de XML - Conceito, 
origem e principais finalidades, Revisão de HTML e CSS - pontos importantes para discusão do XML, Aplicabilidade de 
documentos XML. Fundamentos de documentos XML: Introdução as marcações XML - regras de construção das 
marcações, Conceito de documento bem formado - validação de documentos, Conjuntos de caracteres possíveis para 
marcação e conteúdo das marcações, Espaço em branco, referências as entidades pré-definidas e externas, Elementos 
vazio - conceito, aplicação e exemplos, Seção CDATA - conceito, aplicação e exemplos, Espaços de nomes em XML - 
conceito, aplicação e exemplos de utilização. Definição de tipo de documento (DTD): Conceito, finalidade e exemplo, 
Declaração de DTD interna - sintaxe e regras, Declaração de DTD externa - sintaxe e regras, Estudo de caso - documento 
XML criado a partir de uma aplicação Pascal, Conceito de documento válido - exemplos e validação usando ferramentas, 
Seqüência, caracteres e multiciplicidade de elementos de uma DTD, Conteúdo misto e qualquer para elementos de uma 
DTD, Definição atributos de elementos de uma DTD - (ID, IDREF, ENTITY, NMTOKEN). Formatação/visualização de 
documentos XML com CSS, XSL e XSLT: Formatação com CSS para visualização em navegadores Web, Manipulação de 
documentos através de JavaScripts, Construção de documentos XSL com template simples - sintaxe e exemplos, Elemento 
xsl:for-each para repetição de template, Filtragem de dados através de um documento XSL, Ordenação de dados com um 
documento XSL. API’s de manipulação de documentos XML: API DOM, Conexão com documentos XML, Criando 
documentos, Consultando/extraindo dados, Localizando dados, Inserindo, alterando ou excluindo elementos de 
documentos, API SAX, Conexão com documentos XML, Consultando/extraindo dados, Localizando dados, Implementação 
de um Estudo de caso de manipulação de documentos XML com uma linguagem de programação e as API’s DOM e SAX. 

Bibliografia Básica: 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; NIETO, T. M. et al. Xml como programar. Porto Alegre: Bookman, 2003 
RAY, E. T. Aprendendo xml. . Rio de Janeiro: Campus, 2001 

Bibliografia Complementar: 

GRAVES, M. Projeto de banco de dados com XML. SÃO PAULO: Makron Books, 2003 
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Pré-requisito: Não há. 
 
Componente Curricular: PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

SIS-26 Módulo 5 Quinta Semestre Carga Horária: 34 horas 

Objetivos: Identificar a natureza científica e os aspectos normativos do Projeto de Conclusão de Curso. Aplicar os 
conceitos dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais do Projeto de Conclusão de Curso. Aplicar os recursos 
computacionais na Elaboração de Trabalhos Científico. Discutir como redigir um Trabalho Científico e Artigo Científico. 
Compreender as principais características e finalidades de elaboração de artigos. Entender/Identificar as principais 
características da Produção Cientifica. Desenvolver as Fases da Pesquisa Cientifica. Aplicar as Normas Técnicas no 
Projeto de Conclusão de Curso.  

Ementa: Natureza da Pesquisa Científica. Tipos de Pesquisas. Formas Básicas de Apresentação. Fases da Pesquisa 
Científica. Normas Técnicas. Estrutura do Trabalho e elementos principais. Ocorrência durante o Desenvolvimento do 
Texto. Referências. 

Bibliografia Básica: 

Charoux, Ofélia M. G. Metodologia – Processos de Produção Registro e Relato do  Conhecimento.  ed. DS. 2004. 
SERRA NEGRA, C. A. et all. Manual de Trabalhos Monográficos de Graduação. Especialização. Mestrado e Doutorado.  
ed. Atlas. 2004 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho Científico.  ed. Atlas, 2001 

Bibliografia Complementar: 
SOUZA, F. C. Escrevendo e Normalizando Trabalhos Acadêmicos – Um guia Metodológico. ed. UFSC. 2001. 
ONOHIO, S. Metodologia do Trabalho Intelectual.  2ª São Paulo Atlas 2000 

Pré-requisito: SIS-21 
 
Componente Curricular: FILOSOFIA 

SIS-28 Módulo 6 Sexto Semestre Carga Horária: 34 horas 

Objetivos: Entender os impactos sociais e econômicos causados pelas novas tecnologia. Identificar as áreas da sociedade 
onde a informática é aplicada. Identificar os aspectos atuais da informática no Brasil e mundo, segundo aspectos políticos e 
econômicos. Relacionar Informática e Sociedade; Compreender os aspectos de responsabilidade profissional perante a 
Sociedade; Identificar os impactos sociais e econômicos causados pela informática. Dominar os principais padrões 
internacionais; Incorporar questões éticas e legais relativas à expansão dos negócios, baseados em processos de 
tecnologias de informação; Conhecer as formas de planejamento da política de segurança de informações; Levantar 
aspectos legais ligados a Segurança de Informação. 

Ementa: Introdução à filosofia. Filosofia política. Filosofia da ciência. Lógica. Teoria do Conhecimento. Racismo, 
preconceito e relações étnico-raciais. Teorias filosóficas contemporâneas. O Computador na Sociedade Moderna, Ética 
Profissional, Atuação do Profissional no mundo do trabalho, Impactos políticos, sociais, econômicos das novas tecnologias, 
Informática na Educação, na Saúde, no Lazer e na Agricultura, Ambientes Integrados de Aprendizagem, Internet e 
Programas de Educação à Distancia, Ferramentas para Educação à Distancia, A Internet no Brasil, As Ferramentas de 
Cooperação e Comunicação da Internet. 

Bibliografia Básica: 

MASIERO, P. C. Ética em Computação.  Ed. EDUSP. 2000 
CAMARGO, M. Fundamentos de Ética Geral e Profissional. ed. Saraiva. 2002 

Bibliografia Complementar: 

RUBEN, G. Informática, Organização e Sociedade no Brasil.  1ª São Paulo Cortês 
OLIVEIRA, A. S. de. et al. Introdução ao pensamento filosófico.  8ª ed. São Paulo: Loyola, 2005.  
ARRUDA ARANHA, M. L. de & PIRES MARTINS, M. H. Filosofando: introdução à Filosofia. 4. ed. revista. São Paulo: 
Moderna, 2009.  
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 13ª ed. São Paulo: Ática, 2005. 

Pré-requisito: Não há. 
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Componente Curricular: PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS  

SIS-29 Módulo 6 Sexto Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Desenvolver uma aplicação gráfica para dispositivos móveis. Desenvolver aplicações para acesso via web 
através de dispositivos móveis. Aplicar técnicas de persistência de dados em dispositivos móveis. Conhecer as arquiteturas 
de comunicação dos dispositivos móveis. Sistema Operacional Android: programacão e implementacão de aplicacões para 
dispositivos móveis utilizando JAVA e Android para celular, palms, ipads e tablet. Tratamento de Eventos, interface com 
usuário, infraestrutura de uma aplicação Android. 

Ementa: Visão geral das tecnologias de dispositivos de recursos limitados. Desafios da computação móvel. Tecnologias 
dos dispositivos móveis. Arquitetura. Instalação de um ambiente de desenvolvimento. Técnicas para desenvolvimento. 
Interface com Usuário. Uso de Rede e Conexão Web. Tratamentos de Eventos. Projetando e Implementando Aplicações 
com Persisência de Registros e Conexões em Rede. 

Bibliografia Básica: 

ROGERS, R.; LOMBARDO, J.; MEIKE, B. Desenvolvimento de Aplicações Android. ed. Novatec. 
Lecheta, R. R; Google Android.  ed. Novatec. São Paulo. 2008. 

Bibliografia Complementar: 

PEREIRA, C. O. L.; SILVA, M. L. Android para Desenvolvedores.  Ed. Brasport, São Paulo, 2009 
DEITEL. Java Como Programar 6ª Prentice Hall 2005 

Pré-requisito: SIS-12 
 
 
Componente Curricular: GESTÃO DE PROJETOS 

SIS-30 Módulo 6 Sexto Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Saber utilizar ferramentas de planejamento e acompanhamento de projetos. Aplicar prática da Gerência 
motivação de equipes e a gestão de pessoas e prática da Gerência estilos de gerência princípios de negociação tratamento 
de conflitos no projeto; administração do tempo e reuniões; Gerência por processos; Aplicação de ferramentas e técnicas 
através do planejamento de projetos de sistemas de informação e do acompanhamento do desenvolvimento de um 
protótipo de aplicativo. Tomada de decisão. Sistemas de Informação e o processo decisório. Modelos, metodologias, 
técnicas e ferramentas do gerenciamento de projetos de software. Planejamento, execução, acompanhamento, controle e 
encerramento de um projeto de software. Qualidade de Software. Documentação de Software. 

Ementa: Noções sobre Gerência de Projetos: definição de projeto e ciclo de vida do projeto. Modelo adotado pelo PMI 
(Project Management Institute): Gerenciamento da integração, Gerenciamento de escopo, Gerenciamento de tempo, 
Gerenciamento de custos, Gerenciamento da qualidade, Gerenciamento de recursos humanos, Gerenciamento das 
comunicações, Gerenciamento de riscos, Gerenciamento das aquisições. 

Bibliografia Básica: 

CLEMENTS, J. P.; GIDO, J. Gestão de Projetos.  ed. Thomson Heinle. 
KERZNER, H. Gestão de Projetos - As Melhores Práticas.  Bookman Editora, 2005 
VALLE, A. B., SOARES, C. A. P.; FINOCCHIO, J. J. Fundamentos do Gerenciamento de Projetos. ed. FGV,   2007 

Bibliografia Complementar: 
OLIVEIRA, G. B. MS-Project e gestão de projetos. 1ª ed.  São Paulo: Pearson Makron Books, 2005 

Pré-requisito: Não há. 
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Componente Curricular: ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS - SOA & WEBSERVICES 

SIS-31 Módulo 6 Sexto Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Os estudantes serão capacitados nos principais conceitos, benefícios, técnicas, boas praticas e aplicações 
em estudo de casos e exercícios. O objetivo é que os estudantes estejam capacitados a planejar a 
implantação do conceito SOA dentro de suas empresas e a projetar aplicações orientadas a serviços 
lançando mão de um amplo leque de tecnologias e produtos. Apresentar a arquitetura e conceitos relacionados a Web 
Services, bem como Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). Apresentar os serviços e protocolos de Web Services (SOAP, 
WSDL, UDDI) e APIs para processamento de XML. Capacitar o estudante no desenvolvimento de aplicações SOA e Web 
Services utilizando Java, apresentando citações em que tais arquiteturas devem ser utilizadas e qual infra-estutura e 
segurança são necessárias para garantir performance ao serviço. Apresentar conceitos de BPEL e BPM. Capacitar o 
estudante a desenvolver aplicação J2EE com EJB sendo cliente e provedor do serviço. Entender as APIs e 
desenvolvimento de Web Services para Android e RESTful Web Services. 

Ementa: Introdução a Arquitetura Orientada a Serviços e Web Services. Identificacão e modelagem de serviços;  Web-
Services: especificacoes e ferramentas, Governanca SOA e Métricas de Reuso, Infraestrutura SOA; Padrões, protocolos e 
especificações Frameworks e API's para o desenvolvimento de Web Services Desenvolvimento de Web Services 
Aplicações RESTful Web Services Enterprise Service Bus. 

Bibliografia Básica: 

ERL, Thomas. SOA – Princípios de design de serviços.  Prentice Hall, 2008. 
MARZULLO, Fábio Perez. SOA na Prática - Inovando seu Negócio por Meio de Soluções Orientadas a Serviços.  ed. 
Novatec,  2009. 
SAMPAIO, Cleuton. Criação de Web Services em Java: Criação de Clientes J2SE e J2EE para Web Services.  ed. 
Brasport. 2006. 

Bibliografia Complementar: 

ERIC P. & HUGH T. Compreendendo SOA Corporativa, ed. Ciência Moderna, 2008 
BELL, M. Modelação Orientada ao Serviço Análise, Design e Arquitetura de Serviços. Ed. Alta Books, 2008 

Pré-requisito: SIS-24 
 
 
Componente Curricular: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

SIS-32 Módulo 6 Sexto Semestre Carga Horária: 68 horas 

Objetivos: Elaborar TCC que se enquadrem nas áreas de atuação do tecnólogo em sistemas para internet. 
- Desenvolver capacidade de leitura e síntese de texto técnico científico;  
- Desenvolver escrita formal para elaboração de projetos e artigos;  
- Praticar a apresentação em público. 

Ementa: A realização desse Trabalho tem também como resultado a aproximação da instituição ao setor produtivo, através 
da união de interesses e competências, sendo o estudante o elo entre o corpo docente da instituição de ensino e a 
tecnologia praticada pela empresa. Neste contexto, o professor passa a desempenhar novo papel pedagógico, como 
profissional pleno em toda a sua potencialidade, criando núcleos de competência em sua área de atuação. O professor 
permite a seus orientados, no TCC, ao produzirem e aplicarem a tecnologia e construírem o conhecimento tecnológico. 

Bibliografia Básica: 
CHAROUX, Ofélia M. G. Metodologia – Processos de Produção Registro e Relato do Conhecimento. ed. DS. 2004. 
SERRA NEGRA, C. A. et all. Manual de Trabalhos Monográficos de Graduação. Especialização. Mestrado e Doutorado.  
ed. Atlas. 2004 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho Científico.  ed. Atlas, 2001 

Bibliografia Complementar: 

SOUZA, F. C. Escrevendo e Normalizando Trabalhos Acadêmicos – Um guia Metodológico. ed. UFSC. 2001. 
ONOHIO, S. Metodologia do Trabalho Intelectual.  2ª São Paulo Atlas 2000 

Pré-requisito: SIS-26. 
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b) Disciplinas Optativas: 

 

O CST em Sistemas para Internet contará com as seguintes disciplinas optativas: 

Componente Curricular: SISTEMAS DE INFORMACÕES GERENCIAIS  

SIS-27 Carga Horária: 34 horas 

Objetivos: Conhecer sistemas de informação e visão sistêmica das organizações. Conhecer Tipos básicos de sistemas de 
informação, Sistemas gerenciais e sistemas de de apoio à decisão. Conhecer tipos avançados de sistemas de informação: 
GED, Workflow, Distribuídos, Simulação, Data Warehouse, Database marketing, Data Mining, Text mining, Web mining, 
Sistemas de Recomendação, portais corporativos, comércio eletrônico, Business Intelligence, Inteligência Competitiva, 
Gestão do Conhecimento. Saber utilizar as informações de forma inteligente em consonância com sistemas de apoio a 
decisão e ferramentas de Business Intelligence são essenciais nas corporações modernas para planejamento, tratamento e 
gestão de informações gerenciais e estratégicas. Em conjunto com a integração de informações, esses tópicos constituem 
temas abertos de pesquisa na área de Sistemas de Informação. 

Ementa: Gestão da Informação, Visão Geral da Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação Gerencial, Sistemas de 
Gestão Integrados, Visão Estratégica dos Sistemas de Informação, Planejamento Estratégico em TI, Custos de Sistemas, 
Apoio à Decisão, Tomada de decisão: enquadramento e introdução, Conhecimento e informação: 'Business Intelligence', 
Sistemas Especialistas. Visão Geral de Sistemas Corporativos e Business Intelligence: de ERP a BSC. Sistemas de 
Suporte à Decisão. Sistemas OLAP x OLTP. Integração de Informações: abordagens e tecnologias. Data Warehousing: 
Inmon x Kimball. Modelo Entidades-Relacionamentos x Modelo dimensional. Modelagem Dimensional: fatos, dimensões, 
conceitos básicos e avançados. Data Marts x Processos de Negócio. Projeto e Construção de Data Warehouse, apoio à 
decisão guiado pelos dados: dos dados ao conhecimento, Data-Warehouse e Data Mining, Introdução a Descoberta de 
Conhecimento em Bancos de Dados (KDD).  Aplicações e tendências de BI e DW, Ambientes e ferramentas de BI.. 
Benchmark de Data Warehouse. Sistemas de Apoio à Decisão.Aplicacões de Balance Scorecard em T.I. ; Visão Geral 
sobre Business Actived Management (BAN). 

Bibliografia Básica: 

LAUDON, K. C. Sistemas de informações gerenciais. 7ª ed.  São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007  
LAURINDO, F. J. Gestão Integrada de Processos e da Tecnologia da Informação. ed. Atlas, 2009. 
NIVEN, P. R. Balanced scorecard passo-a-passo: elevando o desempenho e mantendo resultados. 1ª ed.  
Rio de Janeiro RJ: Qualitymark, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

PRESSMAN, R. S. Engenharia de software.  Porto Alegre: Pearson Education do Brasil, 2011 
REZENDE, D. ABREU, A. Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de Informações Empresariais.  2ª 
ed. São Paulo: Editora Atlas, 2001. 
CRUZ, T. Sistemas de Informações Gerenciais. Tecnologias da Informação e a Empresa do Século XXI. 
2ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2000. 
O'BRIAN, J. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais. Editora Saraiva, 2001. 

Pré-requisito: não há 
 

 

Componente Curricular: LIBRAS 

SIS-34 Carga Horária: 34 horas 

Objetivos: Proporcionar subsídios teóricos e práticos que fundamente a atividade Docente na área do surdo e da surdez e 
compreender as transformações educacionais, considerando os princípios sócio-antropológicos e as novas perspectivas da 
educação relacionadas à comunidade surda. 

Ementa: Políticas de inclusão e exclusão sociais e educacionais; Modelos educacionais na educação de surdos. Aspectos 
históricos e culturais, lingüísticos, educacionais e sociais da surdez; Vocabulário em língua de sinais. O papel do intérprete 
de língua de sinais na sala de aula. A definição do que representa o intérprete-pedagógico na educação de surdos. 

Bibliografia Básica: 

KARNOP E QUADROS, Língua de Sinais Brasileira. Porto Alegre: Artmed. 
FELIPE, T.; MONTEIRO, M. LIBRAS em Contexto: Curso Básico: Livro do Professor. 4 ed. Rio de Janeiro: LIBRAS Editora 
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Gráfica, 2005 
QUADROS, Ronice Muller. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed, 1997 

Bibliografia Complementar: 

PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB Rio de Janeiro, 2000. v I a III 
MANTOAN, M. T. Égler. A integração de Pessoas com Deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema. São 
Paulo: Memnon: Editora SENAC, 1997.  
FELTRIN, Antônio E. Inclusão Social na Escola – Quando a pedagogia se encontra com a diferença. São Paulo: Paulinas, 
2004.  
SKLIAR, Carlos (org.). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 3ª Ed. Porto Alegre: Mediação, 2005. 

Pré-requisito: não há 

 

Componente Curricular: TÓPICOS AVANÇADOS 

SIS-35 Carga Horária: 34 horas 

Objetivos: Apresentar as tendências relativas a linguagens de programação, redes de computadores ou outras habilidades 
da área do curso não abordadas nas disciplinas obrigatórias do curso. 

Ementa: Ementa variável, refletindo as tendências relativas a linguagens de programação, redes de computadores ou 
outras habilidades da área do curso não abordadas nas disciplinas obrigatórias do curso. 

Pré-requisito: não há 

 

c) Dias letivos da semana:  

De segunda-feira a sexta-feira preferencialmente, podendo ocorrer aulas aos sábados. 

d) Horário para realização das aulas:  

Matutino, vespertino ou noturno. 

e) Número de estudantes por turma:  

25 

f) Horas de estágio:   

Conforme RESOLUÇÃO CNE/CP 3, de 18/12/2002 e PARECER CNE/CES Nº 239/2008 é 

facultado ao estudante a prática do estágio profissional. 

g) Atividades Complementares: 

As atividades complementares contemplarão a integração entre ensino, pesquisa e extensão 

com o objetivo de humanizar, através das relações sociais, e introduzir o espírito de inovação 

aos estudantes do curso. A transversalidade curricular possibilitará o desenvolvimento de 

atitudes e ações empreendedoras e inovadoras, abrindo novos horizontes da aprendizagem 

para capacitação e para a inserção no mundo do trabalho, nesse sentido o curso prevê o 
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desenvolvimento de cursos de pequena duração, seminários, fóruns, palestras, visitas 

técnicas e outras atividades que articulem os currículos a temas de relevância social, local 

e/ou regional e potencializem recursos materiais, físicos e humanos disponíveis. 

O curso adotará a DELIBERAÇÃO Nº 03/2008/CEFETMT (ou documento substituto) que 

regulamenta os critérios para a avaliação das atividades complementares desenvolvidos 

pelos estudantes do CST em Sistemas para Internet. 

h) Integralização das Disciplinas: 

 

Por se tratar de um curso com regime semestral, o estudante deverá cumprir todas as 

disciplinas disponibilizadas no semestre desde que tenha cumprido os pré-requisitos exigidos 

das disciplinas.  

Para tanto, os seguintes tempos de integralização serão adotados: 

• Tempo de integralização ideal:  06 semestres 

• Tempo mínimo de integralização: 03 semestres letivos 

• Sugere-se que o tempo de integralização não exceda a 12 semestres 

 

l) Ensino semipresencial: 

Conforme Portaria MEC nº 4.059/2004, este curso contempla a oferta de disciplinas que 

utilizam integral ou parcialmente a modalidade semipresencial (SP), nos moldes do curso 

presencial no que diz respeito à metodologia utilizando Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

– AVA. A carga horária estipulada será de até 20% da carga horária do curso e estão 

detalhadamente mostrados na matriz curricular os limites que cada disciplina poderá adotar. 

As estratégias de ensino devem incorporar as novas formas de comunicação e, também, o 

potencial de informação da Internet. Para o bom acompanhamento da semipresencialidade 

será necessária a utilização de ferramenta de acompanhamento dos estudantes no ambiente 

virtual, podendo-se utilizar oficialmente a ferramenta Moodle disponibilizada pelo IFMT-

Campus Cuiabá ou outra ferramenta similar. Para efeito de avaliação, será utilizado todo o 

acompanhamento da disciplina como notas, participações em atividades on-line 
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estabelecidas pelo professor na plataforma Moodle e os itens e metodologias apresentados 

na seção XXIV. Caberá ao professor pré-determinar a data dos dias e horários de 

conferências, chats e outros aplicativos da plataforma Moodle ou software AVA, assim como 

datas e horários para entrega de atividades on-line, cabendo ao alunado se informar através 

da plataforma dos mesmos para realização de atividades disponibilizadas. A metodologia de 

uso da semipresencialidade deve ser descrita pelo professor no plano de ensino da disciplina 

e o registro dos conteúdos executados deve ser feito no sistema acadêmico. 

 

J) Temas e Disciplinas Transversais 

 
1. Políticas de Educação Ambiental – Lei 9.795/1999 e Decreto 4.281/2002 
 

A Educação Ambiental permite a aquisição de conhecimentos e habilidades capazes de levar 

à formação de novos valores e atitudes e à construção de uma nova visão das relações do 

homem com o seu meio e as instituições de ensino têm um papel definitivo nessa interação. 

A Educação Ambiental engloba os processos permanentes de aprendizagem e formação 

individual e coletiva para a reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências, visando a melhoria da qualidade de vida e uma relação 

sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra. 

A lei considera que a Educação Ambiental não deve ser implantada como disciplina no 

currículo, mas inserida de forma transversal aos conteúdos que tratem da ética sócio-

ambiental nas atividades profissionais como uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente. 

Para atender a esta legislação, propõe-se inserir nos programas curriculares do curso e 

disciplinas a partir do período letivo 2014/1,o seguinte para o CST em Sistemas para Internet: 

- Seminários temáticos 

- Semana/dia do meio ambiente (junho) 

- Palestras educativas 

- Projetos de extensão 
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As questões ambientais poderão ser também discutidas em várias disciplinas do curso, tais 

como: 

- Filosofia 

- Gestão de negócios 

- Governança de tecnologia da informação 

Deve-se ressaltar que várias ações e projetos já são desenvolvidos no curso e nas 

disciplinas que o compõe, tais como: 

− Palestras e conscientização sobre descarte de equipamentos eletrônicos (gabinetes 

de computador, monitores antigos, impressoras fora de uso, etc.); 

− Ao longo de suas aulas os professores têm discutido as questões do lixo eletrônico e 

as questões ambientais. 

 

2 - Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) – Decreto 5.626/2005 

A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de 

Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino 

e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nos demais 

cursos de educação superior e na educação profissional, a Libras constituir-se-á em 

disciplina curricular optativa.   

As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas 

acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e 

nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de 

educação, desde a educação infantil até à superior. 

Para atender a este Decreto, incluir-se-á na Matriz Curricular do curso a partir do período 

letivo 2014/1, as disciplinas optativas. Estas disciplinas permitirão uma série de enfoques 

para fomentar a interdisciplinaridade, complementar e integrar os conhecimentos adquiridos 

durante o curso e no caso específico da disciplina Libras, oportunizar a inserção e 

comunicação de estudantes com dificuldades de audição. 
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As disciplinas contidas na matriz curricular são obrigatórias, no entanto, a fim de atender ao 

pressuposto metodológico de flexibilização, disponibiliza-se um conjunto de disciplinas 

optativas as quais são de livre escolha dos estudantes. Estas disciplinas, todavia, não podem 

substituir as disciplinas obrigatórias. 

 

3-Educação das Relações Étnico-Raciais – Lei 11.645/2008 e Resolução 

CNE/CP/01/2004 

A Lei nº 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-

brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio; o 

Parecer do CNE/CP 03/2004 que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras 

e Africanas; a Resolução CNE/CP 01/2004, que detalha os direitos e as obrigações dos entes 

federados ante a implementação da lei compõem um conjunto de dispositivos legais 

considerados como indutores de uma política educacional voltada para a afirmação da 

diversidade cultural e da concretização de uma educação das relações étnico-raciais nas 

escolas, desencadeada a partir dos anos 2000. É nesse mesmo contexto que foi aprovado, 

em 2009, o Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(BRASIL, 2009). 

O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana têm por objetivo o reconhecimento e 

valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de 

reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado 

dos indígenas, europeias, asiáticas. 

É sabido o quanto a produção do conhecimento interferiu e ainda interfere na construção de 

representações sobre o negro brasileiro e, no contexto das relações de poder, tem informado 

políticas e práticas tanto conservadoras quanto emancipatórias no trato da questão étnico-

racial e dos seus sujeitos. No início do século XXI, quando o Brasil revela avanços na 

implementação da democracia e na superação das desigualdades sociais e raciais, é 

também um dever democrático da educação escolar e das instituições públicas e privadas de 

ensino a execução de ações, projetos, práticas, novos desenhos curriculares e novas 
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posturas pedagógicas que atendam ao preceito legal da educação como um direito social e 

incluam nesse o direito à diferença. 

As ações pedagógicas voltadas para o cumprimento da Lei nº 10.639/03 e suas formas de 

regulamentação se colocam nesse campo. A sanção de tal legislação significa uma mudança 

não só nas práticas e nas políticas, mas também no imaginário pedagógico e na sua relação 

com o diverso, aqui, neste caso, representado pelo segmento negro da população. 

A educação superior tem diante de si o desafio de encontrar soluções que respondam à 

questão das desigualdades raciais no acesso e permanência nelas, as chamadas ações 

afirmativas, como também o desenvolvimento de questões que envolvam a cultura africana e 

afro-brasileira. 

No CST em Sistemas par Internet, a educação das relações étnico-raciais e o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e história e cultura africana serão desenvolvidas a partir do 

período letivo 2014/1 da seguinte forma: 

1 – Disciplinas Curriculares: Filosofia e Língua portuguesa; 

2 – Atividades Complementares: Semana “África”, desenvolvida pelo Instituto, já na sua 5ª 

Edição, com a participação de estudantes do curso (elaboração da página principal do 

seminário e material de inscrição) 

3 – Semana/Dia da Consciência Negra (novembro) 

4 – Projetos e cursos de extensão 

5 – Palestras educativas 

 

J) Projeto Integrador 

 

O Projeto Integrado (PIn) é um projeto que integra conteúdos apreendidos no decorrer do 

curso e é um instrumento pedagógico que atua de forma transversal na estrutura curricular, 

implicando na construção do conhecimento por meio da articulação teórico-prática de 

conteúdos com as necessidades do mundo do trabalho para produzir um produto final. 

Os estudantes desenvolverão o PIn segundo as metodologias propostas pelos professores 
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das disciplinas norteadoras. Caso as disciplinas dos conteúdos envolvidos estejam sendo 

oferecidas concomitantemente com a disciplina norteadora, em reunião, no início do período, 

os professores deverão definir as características específicas dos projetos e o sistema de 

avaliação que será utilizado para as disciplinas participantes. Neste caso, os grupos de 

alunos serão orientados por todos os professores que as disciplinas contribuem para a 

construção do conhecimento do aluno e consequentemente do produto final.  

Os PIns podem envolver empresas reais ou simuladas. Ao optar por empresa real, os 

professores das disciplinas norteadoras deverão planejar uma visitar técnica em empresa 

local com todos os alunos. Nas visitas técnicas, quando possível, todos os professores 

deverão acompanhar os grupos de estudantes. 

As visitas técnicas devem ser planejadas com antecedência e deve ser encaminhado um 

projeto de extensão à coordenação de curso um mês antes da data prevista para que sejam 

tomadas as providências junto às instancias devidas para a cobertura do seguro contra 

acidentes do total de estudantes em campo. Assim, anexo ao projeto, deve constar uma lista 

de assinatura dos alunos que irão participar da visita técnica. 

Após a visita, quando pertinente ao projeto a ser desenvolvido, segundo sugestão mostrada 

no quadro 1, o professor das disciplinas norteadoras deverão sortear os temas e orientar os 

estudantes para realizar a adaptação do tema à realidade visitada para o desenvolvimento do 

produto.  

Quadro 1- Detalhe dos PIns do CST em Sistemas para Internet 

EIXO 

NORTEADOR 
OBJETIVOS METODOLOGIA 

Engenharia de 

Software 

Construção de 

Planejamento de 

Governança em 

Tecnologia da 

Informação (PG) 

para Empresa 

real ou simulada 

Etapa1: Definição de grupos e escolha de empresa local ou constituição 

de empresa simulada pelos professores. 

Etapa2: Visita técnica à empresa; 

Etapa3: Sorteio do tema; 

Etapa4: Adequação das características da empresa visitada para o tema 

escolhido. 

Etapa5: Desenvolvimento do PG. 



37/62 Aprovado pela Resolução-CONSUP 037 de 15 de Agosto de 2013 

Etapa6: Em data informada pelos professores os grupos deverão entregar 

versão escrita do relatório sobre o estudo realizado na empresa e a 

solução proposta no PG e realizar apresentação oral do PG. 

Obs.: as etapas  2 e 4 só acontecerão se os professores optarem por 

análise de empresa real. 

Temas: 

a) Plano de Governança de TI em organização privada de pequeno porte; 

b) Plano de Governança de TI em organização privada de médio porte; 

c) Plano de Governança de TI em organização publica; 

d) Plano de Governança de TI em organização do terceiro setor. 

Programação 

para Web 

Construção de 

Sistema Web 

para Empresa 

real ou simulada 

(SW) 

Etapa1: Definição de grupos, sorteio do tema e escolha de empresa local 

ou constituição de empresa simulada pelo professor. 

Etapa2: Visita técnica à empresa ou discussões sobre empresa existente 

online para o desenvolvimento de um novo sistema web. 

Etapa3: Desenvolver documento para Gestão do Projeto e eleger líder de 

projeto que deverá acompanhar e documentar a evolução do projeto ou 

problemas passados pela equipe no decorrer do processo. 

Etapa4: Análise, Projeto, Implementação e Testes do Sistema Web (SW). 

Etapa5: Em data informada pelo professor os grupos deverão entregar 

parte escrita, que se refere à documentação do sistema e realizar 

apresentação oral do sistema desenvolvido. 

Obs.: as etapas 2 só acontecem se o professor optar por 

desenvolvimento para empresa real em ambiente físico. 

 

Os Templates de documentação a serem utilizados estão disponíveis 

no processo unificado: 

a) Desenvolvimento de Sistema Web para organização privada de 

pequeno porte; 

b) Desenvolvimento de Sistema Web para organização privada de médio 

porte; 

c) Desenvolvimento de Sistema Web para organização publica; 
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d) Desenvolvimento de Sistema Web para organização do terceiro setor 

 

As orientações dos PIns ocorrerão ao final de cada aula pelo(s) professor(es) envolvido(s) e 

ainda dentro do ambiente virtual de aprendizagem. 

Cada equipe, na data definida e divulgada, deverá entregar uma cópia a cada professor 

orientador e realizar a apresentação oral do trabalho. O PIn  é um trabalho que articula 

teoria, prática e experiência em situações reais nas organizações locais e revisita conteúdos 

já apresentados aos estudantes, fazendo com que eles recobrem conceitos e os apliquem 

constantemente.  Outro fator positivo do PIn  é a oportunidade de compreender como 

acontece a articulação dos conteúdos apreendidos apresentando uma visão de totalidade 

exigida atualmente pelo mundo do trabalho, o que demonstra que as áreas não subsistem 

separadamente. 

XIX. Matriz Curricular:  

A Matriz Curricular, apresentada a seguir é baseada no Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia-MEC-Decreto nº 5.773/06, define as disciplinas que fazem parte do 

curso e as divide em módulos e semestres. A mesma foi planejada para que haja uma maior 

compatibilidade com o catálogo supra-citado e com o mundo do trabalho. Para que haja um 

bom aproveitamento e comprometimento esta matriz foi formulada com sistemas de pré-

requisito entre as disciplinas, ou seja, para que o estudante possa cumprir disciplinas é 

necessário que o mesmo tenha sido aprovado em uma disciplina cuja importância seja pré-

requisito para outra disciplina. Este pré-requisito é definido nesta matriz bem como no 

fluxograma, cujo objetivo é demonstrar o sequenciamento do cumprimento das disciplinas. A 

seguir é apresentada a tabela da distribuição das disciplinas por módulo: 

 

a) Dimensionamento dos componentes curriculares da Matriz Curricular Nº 01: 
 

 Módulo 01 – FUNDAMENTOS DE INFORMATICA 

Código Descrição C.H. 
(Horas) 

Horas 
(Semi-

presencial) 
Tipo Aulas 

Semanais 
Pré-

Requisitos 
sis-01 Fundamentos de Computação 34 0 E 2   
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sis-02 Algoritmos Orientados a Objetos e Lógica de 
Programação 102 20,4 E 6   

sis-03 Inglês Instrumental 34 6,8 B 2   
sis-04 Sistemas Operacionais 68 13,6 E 4   
sis-05 Matemática Aplicada 102 0 B 6   

 Módulo 01 - Carga Horária 340 40,8   20   
 Módulo 02 – FUNDAMENTOS EM PROGRAMAÇÃO 

Código Descrição C.H. 
(Horas) 

Horas 
(Semi-

presencial) 
Tipo Aulas 

Semanais 
Pré-

Requisitos 
sis-06 Língua Portuguesa 68 0 B 4   

sis-07 Estatística aplicada 34 0 B 2 SIS-05 
sis-08 Linguagem de Programação Orientada a Objetos 

I 102 20,4 P 6 SIS-02 

sis-09 Fundamentos de Banco de Dados 68 13,6 P 4 SIS-05 
sis-10 Fundamentos de Redes de Computadores 68 13,6 B 4   

 Módulo 02 - Carga Horária 340 47,6   20   
 Módulo 01 e 02 - Carga Horária 680     
 Módulo: 01 e 02 - Certificação em PROGRAMACAO 

 

 Módulo 03 - Linguagens de Programação 

Código Descrição C.H. 
Horas 
(Semi-

presencial) 
Tipo Aulas 

Semanais 
Pré-

Requisitos 
sis-11 Estrutura de Dados Orientada a Objetos 68 13,6 E 4 SIS-02 

sis-12 Linguagem de Programação Orientada a 
Objetos II 

102 20,4 P 6 SIS-08 

sis-13 Gestão de Negócios 34 0 B 2   

sis-14 Engenharia de Software 68 13,6 E 4   

sis-15 Banco de Dados Avançados 68 13,6 P 4 SIS-09 

 Módulo 03 - Carga Horária 340 61,2   20   
 Módulo 04 - Programação para Web 

Código Descrição C.H. 
Horas 
(Semi-

presencial) 
Tipo Aulas 

Semanais 
Pré-

Requisitos 
sis-16 Governança de Tecnologia da Informação 34 6,8 P 2   
sis-17 Sistemas Distribuídos 68 13,6 E 4 SIS-12 

sis-18 Análise de Sistemas Orientados a Objetos 102 20,4 P 6 SIS-14 

sis-19 Desenvolvimento de Aplicações WEB I 102 20,4 P 6 SIS-12 

sis-20 Ferramenta de Manipulação de Imagens 34 6,8 E 2   

sis-21 Projeto Integrador 

34 34 P 2 

SIS-02 
SIS-12 
SIS-09 
SIS-11 
SIS-15 
SIS-14 

 Módulo 04 - Carga Horária 374 102   22   
 Módulo :03 e 04 - Carga Horária 714     
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 Módulo: 03 e 04 - Certificação em Programação para Web 

 

 Módulo 05 - Análise de Sistemas 
    

Código Descrição C.H. 
Horas 
(Semi-

presencial
) 

Tipo Aulas 
Semanais 

Pré-
Requisitos 

sis-22 Projeto de Sistemas Orientados a Objetos 102 20,4 P 6 SIS-18 
sis-23 IHC – Interface Homem Máquina 68 13,6 P 4   

sis-24 Desenvolvimento de Aplicações WEB II 102 20,4 P 6 SIS-19 

sis-25 Tecnologia de Dados para Internet – XML 34 6,8 E 2   

sis-26 Projeto de Conclusão de Curso 34 6,8 E 2 SIS-21  

 Módulo 05 - Carga Horária 340 68   20   
 Módulo 06 - WebServices e Dispositivos Móveis 

Código Descrição C.H. 
Horas 
(Semi-

presenci
al) 

Tipo 
Aulas 

Semana
is 

Pré-
Requisitos 

sis-28 Filosofia 34 0 B 2   

sis-29 Programação para Dispositivos Móveis 68 13,6 P 4 SIS-12 

sis-30 Gestão de Projetos 68 13,6 P 4  

sis-31 Arquitetura Orientada a Serviços - SOA & 
Webservices 68 13,6 P 4 SIS-24 

sis-32 Trabalho de Conclusão de Curso 68 13,6 E 4 SIS-26 

sis-27 ou 
sis-34 ou 
sis-35 

Optativa 
34 0 E 2  

 Módulo 06 - Carga Horária 340 54,4   20   
 Módulo: 05 e 06 - Carga Horária 680     
 Módulo:05 e 06 - Certificação em Desenvolvimento de Sistema Web 

 Carga Horária Total 2074     
 
 
b) Total de horas dos núcleos, eixos ou módulos: 
 

TIPO DE HABILIDADES CARGA HORÁRIA PERCENTUAL 

BÁSICAS (B) 374 18% 

ESPECÍFICAS (E) 612 29,5% 

PROFISSIONALIZANTES (P) 1088 52,5% 

TOTAL 2074 100% 

  
CARGA HORÁRIA  QTDE PERCENTUAL 

CONTEÚDOS CURRICULARES 2074 89,2% 

ATIVIDADES COMPLEMETARES 250 10,8% 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 2324 
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c) Trabalho de Conclusão de Curso - TCC: 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser realizado pelo estudante no último semestre 

do curso de Tecnologia de Sistemas para Internet, onde o estudante irá realizar trabalho de 

pesquisa e desenvolvimento acerca das disciplinas abordadas durante o curso ou mesmo 

pesquisa sobre inovações tecnológicas que envolvam o conhecimento adquirido no curso. 

 

A orientação do TCC se dará a partir dos seguintes critérios: 

a) Cada professor se responsabilizará por orientar estudantes interessados, sendo o 

número máximo de 03 estudantes orientados.  

b) O estudante só poderá desenvolver TCC sob orientação de um professor lotado no 

Departamento da área de Informática podendo utilizar-se da figura do co-orientador, 

este sendo de livre escolha do discente ou sugerido pelo docente. 

c) Demais regulamentos estarão contidos no regulamento para desenvolvimento e 

apresentação do TCC, em anexo. 

d) A critério do professor orientador e anuência do coordenador de TCC, o trabalho de 

conclusão de curso poderá ser feito em grupo de até (03) três estudantes. 
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XX. Fluxograma 

Nesta seção é apresentado o fluxograma das disciplinas e seus correlacionamentos mostrando o

mesmas. 
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XXI. Pesquisa e Produção Científica 

 

As pesquisas para este curso visam contemplar a interdisciplinaridade e a 

multidisciplinariedade. Todas as pesquisas terão cunho socioeducativos e de inovação 

tecnológica centrada nas tecnologias baseadas na Internet, bem como pesquisar temas 

atuais e tendências do mundo do trabalho. Os projetos terão as normativas baseadas nas 

políticas da Pró-reitora de Pesquisa e Inovação do IFMT. 

Todo estudante do curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet  que apresentam 

bom rendimento escolar terá a oportunidade de se inscreverem para inserção em Programas 

de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC/IFMT/CNPq). Esses Programas objetivam 

incentivar o envolvimento de estudantes dos cursos superiores tecnológicos  em projetos de 

Iniciação  Científica elaborados  por professores  do IFMT, e contribuir para o conhecimento e 

sua formação profissional. 

Os estudantes com coeficiente de rendimento escolar igual ou superior a sete podem 

participar dos seguintes programas disponibilizados pelo Instituto: 

 

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PROIC 

 

• Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBICT/CNPQ 

 

• Programa de Bolsas de Iniciação Científica - FAPEMAT 

 

 

 

XXII. Estágio Supervisionado 

 

O curso não prevê o cumprimento do estágio supervisionado, porém o estudante que se 

propuser a fazer terá todo o suporte administrativo observando o Art. 82 da LDB 9.394/96, 

bem como a Lei No. 11.788 e orientações da Pró-Reitoria de Extensão do IFMT. 
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XXIII. Metodologia 

 

A metodologia adotada integra os conteúdos teóricos e práticos, sistematizando uma ação 

conjunta, tornando-os mais compreensivos e significativos. O processo partirá do mais 

simples para o mais complexo, fazendo com que o estudante adquira gradativamente novas 

formas de elaborar, identificar e agir em sinergia. 

 

Os docentes procurarão desenvolver um ensino construtivo, orientando a aprendizagem do 

estudante, a fim de levá-lo a conduzir suas competências e servi-se delas. Com isso o 

estudante irá adquirir conhecimentos aproveitando sua capacidade de partilhar liderança. 

 

No desenvolvimento das atividades, os docentes adotarão várias técnicas de ensino, visando 

torná-las mais ajustada à realidade dos estudantes e mais eficiente quanto aos seus 

resultados. Estes docentes utilizarão metodologias que facilitem o desenvolvimento da área 

profissional, incluindo aplicação operatória dos conceitos e princípios científico-tecnológicos 

significativos, envolvendo conseqüentemente o uso inteligente de ferramentas e técnicas, 

indispensáveis para o processo de profissionalização do estudante. 

 

O uso do EAD – Ensino à Distância – fará parte da metodologia de ensino para suprir 

necessidades de integração com o estudante a fim de facilitar a aprendizagem por meio de 

um ambiente virtual de aprendizagem – AVA – com o intuito de permitir a interação 

estudante-professor. Considerando que 20% (vinte por cento) das aulas poderá ser à 

distância o professor poderá aplicar trabalhos, ministrar aulas e disponibilizar conteúdo 

disciplinar. 

 

XXIV. Avaliação de Aprendizagem 

 

A Sistemática de Avaliação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso - IFMT compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa. O rendimento 

escolar do estudante será avaliado pelo seu aproveitamento, envolvendo aspectos 
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cognitivos, sociais, afetivos e psicomotriz, através de: 

 

a) Observação contínua pelos educadores; 

b) Elaboração de portifólio; 

c) Trabalhos individuais e\ou coletivos; 

d) Provas escritas; 

e) Resolução de exercícios; 

f) Desenvolvimento e apresentação de projetos; 

g) Seminários; 

h) Relatórios; 

i) Provas orais. 

 

Em conformidade com os objetivos do curso com o perfil de egresso almejado e com a 

metodologia adotada, as atividades de avaliação devem permitir avaliar os avanços do 

estudante no desenvolvimento das competências/habilidades de interesse. A avaliação 

implica, portanto, confrontar “dados de fato” com o “desejado”, que é composto por critérios, 

objetivos, normas, os quais permitem atribuir um valor ou uma significação aos dados 

concretos. As avaliações devem compreender: (i) clareza de critérios e parâmetros, (ii) 

compatibilidade com os objetivos e (iii) instrumentos compatíveis com os objetivos, critérios e 

parâmetros. 

 

A aplicação das avaliações deve orientar o estudante no desenvolvimento das aprendizagens 

e aos professores, no replanejamento de suas atividades. Não sendo, apenas classificatória,  

e sim uma ferramenta para auxiliar na construção do conhecimento, promovendo melhorias e 

inovações, com vistas ao aperfeiçoamento da aprendizagem dos estudantes. 

 

O processo de avaliação deve garantir aos estudantes meios que lhes permitam sanar 

dificuldades evidenciadas e realizar as aprendizagens em níveis crescentes de 

desenvolvimento. Na ausência de normas que regulamentem a avaliação de desempenho 

discente em cada disciplina, as seguintes regras são sugeridas para o curso: 

• A avaliação deverá se dar em cada disciplina individualmente, ou seja, a frequência e 
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o desempenho em cada disciplina não interferem nas demais (exceto para efeito de 

pré-requisitos quando da matrícula). 

• Para cada disciplina, deverão ser aplicadas, ao menos, duas avaliações, as quais 

podem ser provas escritas, trabalhos escritos, relatórios, provas escritas de 

laboratório, etc. Ao final destas avaliações, a média será calculada como na 

expressão: 

 

Onde:  

M: Média da disciplina; 

: Somatório das avaliações; 

N: Número de avaliações; 

 

Caso M  ≥ 7 e a frequência às aulas seja igual ou superior a 75%, o estudante será 

considerado aprovado na disciplina. Caso a frequência seja inferior a 75% ou M < 2.5, o 

estudante será considerado reprovado (por falta e nota, respectivamente) na disciplina. 

Ainda, caso 2.5 ≤ M < 7.0 e a frequência seja igual ou superior a 75%, o estudante fará jus 

ao exame (E, numa escala de zero a dez) e uma nova média será calculada conforme a 

expressão: 

 

Neste caso, se  ≥ 5.0, o estudante será considerado aprovado, caso contrário reprovado. 

Salienta-se, novamente, a necessidade (mas não a suficiência) da frequência igual ou 

superior a 75% das aulas para a aprovação, em qualquer caso. 
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XXV. Avaliação de Competências 

 

O aproveitamento de conhecimento e experiências anteriores far-se-à de acordo com os 

dispositivos legais (Artigo 41º da LDB 9394/96; Decreto Federal 2.208/97; Artigo 5º - 

Parágrafo Único e Artigo 8º § 2º e 3º; Parecer 16/99 CNE; Resolução 4/99 – Artigo 11) e 

obedecendo aos seguintes critérios: 

 

Os conhecimentos poderão ser aproveitados desde que diretamente relacionados com o 

perfil profissional do “Curso Tecnológico de Sistemas para Internet”: 

 Por promoção, para os estudantes que cursaram com aproveitamento, a série ou 

fase anterior na própria instituição. 

 Por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas co-irmãs. 

 Por avaliação de competências, realizados pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e  ecnologia - IFMT, que define o grau de desenvolvimento e experiência 

do candidato que permita sua inscrição na série, período, módulo ou etapa, 

adequada conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 

 Em processos formais reconhecidos de certificação profissional; 

 No trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do estudante; 

  

São 2 (dois) os processos para o aproveitamento dos conhecimentos anteriores: Análise 

documental e avaliação formal do estudante.  

 

1 – No caso do estudante possuir documentação referente a conhecimentos e competências 

adquiridas em cursos de instituições credenciadas dos sistemas formais de ensino, no prazo 

máximo de 5 (cinco) anos, devem ser adotadas os seguintes procedimentos: 

• O estudante deve apresentar anexo, ao requerimento, o histórico escolar e/ou 

certificação de conclusão contendo avaliação expressa em nota/menção/percentual 

das disciplinas/módulos cursados a serem aproveitados, bem como documentos 

expedidos pela instituição/escola de origem, onde constem os respectivos conteúdos 

programáticos. 

• O estudante deverá requerer o aproveitamento de conhecimentos anteriores, antes do 
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início do desenvolvimento do semestre vigente e em tempo hábil para ser definida 

pela Assessoria Pedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - 

IFMT, após a devida análise por parte da comissão avaliadora. 

• A comissão avaliadora procederá à análise dos documentos e, considerando o perfil 

profissional de conclusão do “Curso Tecnológico em Sistemas para Internet”, levará 

em conta: 

 Os perfis profissionais pretendidos pelo curso, quando houver, e possível 

correspondência existente; 

 Os objetivos gerais e específicos dos componentes curriculares do curso 

pretendido; 

 Cumprimento integral ou parcial do currículo pleno da habilitação pretendida; 

 A correspondência dos conteúdos das disciplinas cursadas com as 

disciplinas/componentes curriculares do curso pretendido; 

 Após análise documental, a comissão avaliadora emitirá um parecer conclusivo 

sobre o aproveitamento de conhecimentos requerido, justificando a decisão 

tomada. 

 Em caso de estudos formais, serão necessários que sejam atendidos os critérios 

de 75% de compatibilidade de conteúdo programático e 75% de compatibilidade de 

carga horária. 

 

OBSERVAÇÃO: 

Caso o parecer baseado na análise da documentação apresentada não seja favorável ao 

aproveitamento, o estudante poderá submeter-se ao processo de avaliação para a 

comprovação de competências por indicação da Comissão Avaliadora. 

 

2 - No caso do candidato possuir competências adquiridas através da experiência 

profissional ou de cursos não formais, deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

1. O estudante deve apresentar anexo ao requerimento, documento comprobatório de no 

mínimo um ano de experiência profissional na área profissionalizante pretendida ou 

em área afim (carteira profissional, declarações, trabalhos produzidos, etc.); 

2. A Diretoria Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFMT 
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designará comissão especifica que ficará responsável pela elaboração de um banco 

de questões (escrita e práticas) por componente curricular para o processo de 

avaliação. Este banco de dados deverá constar de um quantitativo de itens que 

possibilite a organização de provas diversificadas, a fim de que se garanta a 

efetivação do processo de avaliação; 

3. A Diretoria Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFMT 

constituirá uma Banca Examinadora, que deverá: 

a) Realizar o processo de avaliação de competências constando de: prova escrita, prova 

prática e entrevista técnica (esta última a critério da banca examinadora); 

b) Emitir parecer sobre o aproveitamento de competências, justificando a decisão 

tomada. 

4. Serão considerados aprovados, e, por conseguinte dispensado do componente 

curricular, os estudantes que comprovarem o domínio da competência 

correspondente, obtendo no mínimo 70% de aproveitamento na prova escrita e 

aprovação em todos os pontos críticos estabelecidos na prova prática; 

5. Os processos para aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

devem ser registrados em livro ata, pela Secretária Geral de Documentação Escola – 

SGDE, com assinatura de todos os membros da Comissão; 

6. Os resultados desses processos devem ser registrados no histórico escolar e na ficha 

individual do estudante; 

7. A secretaria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFMT deve dar 

ciência ao estudante da conclusão do processo de aproveitamento, em tempo hábil 

para que o mesmo faça a confirmação de sua matricula. 

   

Todos os casos de aproveitamento de competências deverão ser considerados no ato da 

Matricula. O aproveitamento de estudos a ser realizado no ato da Matrícula, deverá ser 

centrado no desenvolvimento de competências e experiências anteriores, desde que 

relacionadas com o perfil profissional da respectiva formação a ser adquirida: 

 

1. Em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico, concluídos em 

outros cursos.  
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 Por meio de apresentação de certificados de cursos de capacitação 

relacionados com a habilitação especifica; 

2. No trabalho ou por outros meios informais, mediante a avaliação do estudante nas 

seguintes situações: 

 Por meio de análise realizada pela Assessoria Pedagógica e Equipe de 

Docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFMT, das 

atividades desenvolvidas pelo estudante; 

 Avaliação elaborada pelos docentes das disciplinas e\ou componentes 

curriculares nos quais o estudante demonstre competências e habilidades 

adquiridas; 

 Por meio de relatórios técnicos, onde o estudante deverá validar seus 

conhecimentos; 

3. Avaliação de conhecimentos do cotidiano dos candidatos, mensurado por meio de 

instrumentos como: 

 Portifólio de competências do estudante; 

 Ficha avaliativa do estudante; 

 

 

XXVI. Sistema de Avaliação de Curso 

 

O PPC do CST em Sistemas para Internet é avaliado em dois momentos distintos: 

• Avaliação inicial: no final de cada semestre, através do NDE, quando são propostas 

mudanças necessárias, considerando as atividades desenvolvidas no semestre 

vigente. 

• Avaliação contínua: no decorrer dos semestres, por meio das reuniões de professores 

e do colegiado de curso. 

 

O trabalho pedagógico dos professores do curso é avaliado periodicamente, ao longo do 

semestre quando se efetiva o acompanhamento das atividades desenvolvidas com os alunos 

e os resultados obtidos. Nesse momento tanto a coordenação de curso quanto o corpo 
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docente são informados das dificuldades apresentadas pelas turmas e os alunos que 

necessitam de uma atenção especial. Esse é o espaço por excelência, para se discutir as 

alternativas viáveis para o planejamento das atividades docentes. 

A readequação do Projeto Pedagógico e a orientação das dimensões e dos diferentes 

aspectos do curso são realizadas sempre que necessário, com o comprometimento da 

coordenação, corpo docente e discente.  

 

O curso será avaliado semestralmente através de questionários informatizado aplicado aos 

estudantes e aberto ao NDE. Os resultados serão utilizados na melhoria do desempenho 

institucional vez que são avaliadas as áreas relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem, infraestrutura institucional e atuação docente. 

 

XXVII. Atendimento ao Discente 

 

O atendimento ao discente será realizado por profissionais constantes no corpo de 

servidores efetivos ou contratado para avaliação psicológica e didática. Aspectos de 

acessibilidade serão observados para atendimento de PNE's ensejando a transitação no 

campus de maneira adequada e para tal já está disponibilizado elevador.  

 

Se necessário, será disponibilizado para os estudantes o nivelamento para que o mesmo não 

se sinta prejudicado em disciplina que tenham maiores dificuldades, este nivelamento se 

dará sempre no inicio de cada curso disponibilizado, ou seja, no primeiro semestre visando 

equalizar os conhecimentos gerais. 

 

XXIX. Aproveitamento de Estudos 

 

O estudante regularmente matriculado no Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet  

poderá requerer aproveitamento de estudos das disciplinas já cursadas, com aprovação, 

nesta ou em outra Instituição de Ensino, atendendo as regulamentações da organização 
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didática do IFMT, de acordo com o calendário escolar. 

 

O aproveitamento de estudos poderá ser concedido pelo Departamento de Área mediante a 

análise das disciplinas dos cursos quando se tratar de: 

I. transferência interna;  

II. transferência externa;  

III. retorno aos portadores de diploma de nível superior;  

IV. reingresso após abandono;  

V. mudança de currículo;  

VI. disciplinas cursadas e/ou realização de estágios em outros Cursos ou Instituições de 

Ensino Superior nacional ou estrangeira, reconhecidas ou autorizadas;  

VII. realização de estudos e/ou de trabalho de participação em programas de 

pesquisa ou de extensão;  

VIII. disciplinas cursadas em Cursos Seqüenciais, que conduzam a diploma; 

 

Para requerer aproveitamento de estudos das disciplinas, o estudante deverá protocolar 

requerimento enviado ao Departamento de Área, acompanhado dos seguintes documentos: 

 

I. Histórico escolar (parcial / final) com a carga horária e a verificação dos rendimentos 

escolares dos componentes curriculares; 

 

II. Currículo documentado com programas de ensino, cursados no mesmo nível de ensino ou 

em nível superior. 

  a. verificação de compatibilidade dar-se-á após análise do processo, com base 

no parecer  do Colegiado de Curso, respeitado o mínimo de 70% de similaridade de 

competências e carga horária igual ou superior à do(s) componente(s) do curso pretendido. 

  b. O estudante poderá requerer aproveitamento de estudos de, no máximo, 

50% dos componentes curriculares do curso. 
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XXX. Políticas de Controle de Evasão 

 

Um dos primeiros aspectos para se evitar a evasão é inserir no vestibular questões que 

abordem conhecimentos básicos de informática bem como implementar palestras que 

esclareçam qual é o objetivo do curso diante do mundo do trabalho já que um dos motivos da 

evasão é o desconhecimento  ou o não saber escolher a profissão que o estudante quer 

seguir. 

 

Uma boa escolha profissional leva em conta pelo menos três elementos: quem é o jovem, o 

que é o mercado de trabalho e o que é a vida universitária. As grandes causas da evasão 

universitária, [...] têm relação com a desinformação do estudante sobre si mesmo, sobre as 

dificuldades do mercado e sobre as matérias da faculdade [...]. 

(AUGUSTIN, 2005. p. 2) 

 

O processo educacional deve ser explicitado aos estudantes ingressantes, pois uma vez que 

vieram do ensino médio com um processo de aprendizagem por memorização podem se 

sentirem desmotivados por conta da responsabilidade da construção do conhecimento. No 

ensino médio o estudante tem como base a cópia de textos para que possam interagir com o 

aprendizado. No ensino superior o alunado deverá ser incentivado para pesquisar e produzir 

os próprios textos de forma que estes influenciam em parte a sua evasão.  

 

Será solicitado da direção do IFMT-Campus Cuiabá políticas voltadas para a permanência 

dos estudantes, tais como: apoio financeiro através de bolsas de pesquisas, alimentação e 

de estágio. Uma outra política muito importante é o apoio psicológico aos estudantes 

carentes, modernização das metodologias de ensino visando utilizar objetos de 

aprendizagem virtuais, implantação de programa de nivelamento de disciplinas básicas, tais 

como Português, Matemática, dentre outras, para ingressantes no curso. 
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XXXI. Certificados e Diplomas 

 

Este curso fornecerá certificados por ter característica modular e na conclusão do curso pelo 

estudante será fornecido um diploma do ensino superior. As certificações a serem fornecidas 

aos estudantes são as seguintes: 

a. Módulo 1 e 2: Certificação de Programação 

b. Módulo 3 e 4: Certificação de Programação para WEB 

c. Módulo 5 e 6: Certificação em Desenvolvimento de Sistemas Para Internet 

 

XXXII. Quadro de Docentes 

 
CPF Professores Regime de 

Trabalho Titulação 

487.426.001-20 Aldo Antonio Vieira da Silva Integral Mestre 
568.869.691-53 Alberto Sales e Silva Integral Mestre 
655.467.251-68  André Valente de Couto Parcial Mestre 
550.009.161-15  Clodoaldo Nunes Integral Mestre 
689.848.801-59 Custódio Gastão da Silva Júnior Integral Mestre 
004.125.198-95   Djalma Souza Queiroz Junior Integral Mestre 
651.693.791-53   Ed’ Wilson Tavares Ferreira Integral Doutor 
314.570.291-20     Eliane Maria Duarte de Barros Integral Mestre 
486.711.501-00 Érica Bussiki Figueiredo Integral Mestre 
572.129.291-15    Gerson Kazuyoshi Kida Integral Mestre 
085.519.707-20 Guilherme Pires Silva de Almeida Integral Mestre 
626.885.881-68  Inara Aparecida Ferrer Silva Integral Mestre 
771.637.881-34  Jacira Soares da Silva Lopes Integral Mestre 
689.795.251-68  Juliana Fonseca Antunes Integral Mestre 
830.183.791-87   Juliana Saragiotto Silva Integral Mestre 
046.299.296-90 Marilson de Oliveira Correa Integral Mestre 
571.350.881-15   Mônica Cristiane Moreira Crispim Integral Mestre 
544.243.641-00 Reginaldo Hugo S. dos Santos Parcial Mestre 
537.483.521-15  Rothschild Alencastro Antunes Integral Mestre 
328.158.671-68  Ruy de Oliveira Integral Doutor 
141.041.211-34 Silvino Soares Correa Integral Doutor 
345.834.911-15  Sônia Regina Guimarães Fonseca Integral Especialista 
020.895.391-43 Suliane de Oliveira Carneiro Horista Graduada 
849.014.971-20 Valtemir E. do Nascimento Integral Doutor 
570.393.211-49  Wilnice Tavares Reis Oliveira Integral Doutor 
147.703.261-49     Willian de Souza Pereira Integral Doutor 
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XXXIII. Instalações Físicas e Equipamentos 

 
As instalações do Departamento da Área de Informática são compostas de sala de 

professores equipadas com mesa de 8 lugares e uma mesa para 6 lugares, há também a 

disposição dois micro-computadores da marca HP. 

 

São disponibilizadas 3 salas de aulas com acomodação para 40 estudantes e 10 laboratórios 

de informática com acomodação de  20 e estudantes e respectivos computadores, sendo que 

destes 10 laboratórios existem 7 em bom estado de conservação com necessidade de 

revitalização de pintura e reformulação do layout das mesas. Estes laboratórios estão 

equipados com computadores novos e antigos, os laboratórios 1, 2, 3, 5 e 6 são equipados 

com computadores novos, os demais estão equipados com computadores antigos e portanto 

já  será necessário a troca dos mesmos. Todos os laboratórios têm aparelho de ar-

condicionado e data-show e as salas de aulas com ventiladores de teto.   

 

Os laboratórios necessitam de modificação em seus layouts para que seja adequados de 

forma a apresentar uma ambiente em que o estudante fique de frente para o professor. 

Atualmente, os estudantes ficam de frente para a parede o que não é viável para um bom 

aprendizado, haja vista que os estudantes têm de se reposicionar para se atentarem às 

explicações do professor. 

  

Todas as salas e laboratórios permitem acessibilidade. Para acesso as salas de aulas, está 

disponibilizado elevador para os estudantes com dificuldade de locomoção. Os laboratórios, 

por estarem no térreo da edificação, facilitam o acesso para qualquer portador de 

necessidades especiais. 

 

INSTALAÇÕES ESPECIAIS E LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS: 

CENÁRIOS/AMBIENTES/LABORATÓRIOS PARA A FORMAÇÃO GERAL/BÁSICA  

 

O curso utiliza laboratório específico apenas para aulas multimídias (apenas no primeiro 



57/62 Aprovado pela Resolução-CONSUP 037 de 15 de Agosto de 2013 

módulo) e nos demais módulos utiliza laboratório de informática de uso geral. 

 

TIPOS DE AMBIENTES/LABORATÓRIOS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO CURSO 

O curso utiliza laboratório específico apenas para aulas multimídias (apenas no primeiro 

módulo) e nos demais módulos utiliza laboratório de informática de uso geral. 

 

QUANTIDADE DE AMBIENTES/LABORATÓRIOS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO 

CURSO 

IES possui 10 laboratórios de informática que atendem aos cursos de graduação 

tecnológicas e aos demais cursos técnicos e médios da IES. 

 

ESPAÇO FÍSICO (ADEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES, DIMENSÕES, MOBILIÁRIO, 

ILUMINAÇÃO, ETC)E ACÚSTICA) 

 

Os laboratórios atendem em relação às dimensões, quantidade de mobiliário (cadeiras 

giratórias e bancadas) e computadores, possuindo boas condições de iluminação, limpeza, 

acústica e ventilação. 

 

Abaixo segue detalhamento das dimensões dos laboratórios: 

 

Lab 01: 11.5 de comprimento e 6.8 de largura. 

Lab 02: 11.5 de comprimento e 5 de largura 

Lab 03: 8.85 de comprimento e 5.30 de largura. 

Lab 04: 11.5 de comprimento e 4.8 de largura. 

Lab 05: 11.5 de comprimento e 4.75 de largura. 

Lab 06: 11.5 de comprimento e 3.86 de largura. 

Lab 07: 9.8 de comprimento e 4.85 de largura. 

Lab 08: 6.95 de comprimento e 7.80 de largura. 

Lab 09: 6.95 de comprimento e 7.80 de largura. 

Lab 10: 11.5 de comprimento e 6.80 de largura. 
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EQUIPAMENTOS 
 
Todos os laboratórios de informática estão em perfeito estado e condição de uso normal. 
 
Laboratório 1 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 4 GB, Processador Intel 2,4 Ghz, CD-RW 
 
Laboratório 2 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 4 GB, Processador Intel 2.66 Ghz, CD-
RW, Placa de som e Caixa de Som; 
 
Laboratório 3 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 4 GB, Processador Intel 4 2.66 Ghz, CD-
RW, Placa de som e Caixa de Som; 
 
Laboratório 4 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz 
 
Laboratório 5 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz 
 
Laboratório 6 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 4 GB, Processador Intel 2.66 Ghz, CD-
RW, Placa de som e Caixa de Som; 
 
Laboratório 7 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz 
 
Laboratório 8 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz  
 
Laboratório 9 = 10 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz  
 
Laboratório 10 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz  

 

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

A Instituição dispõe projeto de instalação de mais dois laboratórios para atender aos novos 

cursos. Hoje contamos com 10 laboratórios, sendo que possuímos laboratórios exclusivos 

para o ensino do curso superior em Sistemas para Internet, personalizados com os softwares 

necessários por módulo/turma. 

 

A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos é efetuada por uma equipe composta 

por professor (coordenador) especialista em redes de computadores, 4 técnicos (estagiários) 

em instalação, configuração e montagem de computadores e atendimento aos laboratórios. 
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MATERIAIS 

 

Os materiais permanentes e de consumo são adequados em quantidade e qualidade para 

atender as necessidades do curso. Os materiais de consumo são mouses, cabos de rede, 

força, teclado. 

 

NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

 

A Instituição conta com controle de retirada e entrega das chaves de laboratórios e normas 

de uso dos laboratórios que contam com a colaboração dos professores que estão utilizando 

os mesmos. 

Na área de prevenção de incêndio possui uma rede de hidrantes. 

 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

 

Todos laboratórios são equipados com portas de ferro e com duas fechaduras (simples e 

trava de segurança). As chaves dos laboratórios ficam guardadas em armário com chave na 

Coordenação de Laboratórios. No corredor onde se localizam os laboratórios encontram-se 

extintores que são trocados sempre que necessário (prazo validade expira). 

 

ATIVIDADES DE ENSINO (PLANEJAMENTO, ABRANGÊNCIA OU ÁREAS DE ENSINO 

ATENDIDAS, QUALIDADE, ETC.) 

 

As atividades realizadas nos laboratórios possuem um planejamento que é coerente com o 

projeto pedagógico do curso e habilidades lecionadas 

 

SERVIÇOS PRESTADOS (PLANEJAMENTO, ABRANGÊNCIA OU ÁREAS DE ENSINO 

ATENDIDAS, QUALIDADE, ETC.) 

 

Os serviços prestados realizados nos laboratórios possuem um planejamento que é coerente 

com o projeto pedagógico do curso e habilidades lecionadas. Atendemos ao Projeto Social-
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Day onde estudantes carentes, bem como a comunidade em geral, utilizam laboratórios para 

promovermos a inclusão digital 

 

ORIENTAÇÃO DE ESTUDANTES 

 

A quantidade de estudantes e professores é adequada para as atividades desenvolvidas nos 

laboratórios. 

 

PROTOCOLOS DE EXPERIMENTOS 

 

As experiências que são desenvolvidas estão claramente definidas pelo professor da 

habilidade em laboratório. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ATUALIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

Os procedimentos de aquisição de produtos/serviços da área acadêmica, de uma maneira 

geral, incluídos os Laboratórios, estão sistematizados pela Diretoria de Administração e 

Planejamento - DAP, estabelecendo as rotinas para os cursos e demais setores da 

Instituição. No caso específico dos Laboratórios, sejam os de informática, sejam os do ensino 

é levada em consideração a solicitação inicial dos cursos para desencadear os 

procedimentos administrativos de aquisição. 

 

Vale registrar que, no caso dos Laboratórios de Informática, a IES procura prover os 

equipamentos, atualizando-os para a instalação dos softwares solicitados, sendo que, no que 

se refere ao aumento de equipamentos este se dá em função da expansão dos cursos, do 

aumento do alunado e de componentes curriculares nos cursos em oferta que demandam o 

uso destes equipamentos. A manutenção dos equipamentos de informática é realizada pelos 

técnicos da Coordenação de Laboratórios de Informática e pela Gerência de Tecnologia de 

Informação.  
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XXXIV. Núcleo Docente Estruturante 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE), instituído pela portaria Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) no  147/2007 e estabelecido pelo Regimento n° 002, de 14 de maio de 2012, 

é um órgão consultivo corresponsável pela elaboração, consolidação e constante atualização 

do Projeto Pedagógico de Cursos de graduação – Bacharelado e Cursos Superiores de 

Tecnologia, com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre matéria de 

natureza acadêmica que tem, entre outras, as seguintes  atribuições: 

 

a) Elaborar e consolidar o Projeto Pedagógico do Curso, em consonância com as 

Diretrizes Curriculares nacionais, com o Plano de Desenvolvimento Institucional, com 

o Projeto Pedagógico Institucional do IFMT e do PPI do IFMT-Campus Cuiabá; 

b) Estabelecer e contribuir para a consolidação do perfil profissional pretendido do 

egresso do curso; 

c) Zelar para que a estrutura curricular contemple de forma sistêmica e global, a 

flexibilidade, a articulação da teoria com a prática e a integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constante no curso. 

  

Membros do NDE  

 

Prof. Msc. ALBERTO SALES E SILVA 

Prof. Msc. ANDRÉ VALENTE DO COUTO 

Prof. Msc. CUSTÓDIO GASTÃO DA SILVA JUNIOR 

Prof. Msc. ÉRICA BUSSIKI FIGUEIREDO 

Prof. Dr. SILVINO SOARES CORRÊA 

 

XXXV. Acessibilidade 

 

O IFMT assumiu em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2014 o compromisso 

de se adequar aos requisitos de acessibilidade consignados pela legislação e padrões 
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governamentais. Assim, o IFMT tem buscado ao longo dos anos promover a adequação e 

implantação dos padrões de acessibilidade através da implementação das seguintes ações: 

 

• Adequar-se ao que prescreve a legislação e aos padrões governamentais de 

acessibilidade; 

• Promover a integração de softwares para ambiente desktop e sítios, dentro dos 

padrões sugeridos pela SETEC/MEC. 

• Promover a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais tanto para 

servidores da Instituição, comunidade escolar e a sociedade em geral em seus 

sistemas acadêmicos,  administrativos e em demais serviços. 

• Adquirir mobiliário adequado de trabalho para servidores da Instituição, englobando 

servidores que possuem necessidades especiais, seja ela de qualquer natureza. 

• Promover treinamento para o pessoal técnico e usuários para adequação aos padrões 

hoje existentes e também proporcionar treinamento de acessibilidade de softwares, 

hardware e atendimento aos usuários portadores de necessidades especiais, seja ela 

de qualquer natureza. 

 

Como forma de facilitar a locomoção dos usuários com necessidades especiais a todo o 

prédio foi instalado um elevador com acesso aos pisos superiores.  Também é verificada a 

existência de rampas de acesso para facilitar a locomoção desses usuários.  Cabe ainda 

mencionar que o campus Cuiabá já possui banheiros adequados ao uso dos PNEs.  

Portanto, as ações acima citadas demonstram que o campus Cuiabá já consegue prover as 

condições estruturais mínimas demandadas pelos PNEs. 

XXXVI. Referências Bibliográficas 

 

AUGUSTIN, Cristina. Dinâmica das Vagas. UERJ. Disponível em:  

<http://www2.uerj.br/~niesc/datauerj/estudos/Dinamica_texto.htm>. Acesso em 15 de 

junho de 2005.  

Projeto de Pedagógico do Curso de Engenharia de Computação – DAI/IFMT 2011. 

Resolução Nº 024 de 06 de Julho de 2011 – IFMT/Conselho Superior. 



 

               INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 
CAMPUS CUIABÁ 

CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET 

 

REGULAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. O trabalho de conclusão de curso (TCC), sob a forma de artigo, é uma 

produção individual a ser elaborada pelos acadêmicos do Curso de Tecnologia em 

Sistemas para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso (IFMT), campus Cuiabá, embasado em pesquisa de campo, estudo de 

caso e/ou pesquisa bibliográfica, que tem como objetivo a iniciação à pesquisa 

científica, à investigação e ao aprofundamento de estudos que buscam contribuir 

para os esclarecimentos de questões teórico-práticas da área de Desenvolvimento 

de Sistemas para Internet e suas tecnologias. 

 

Art. 2º. Sua elaboração se dará sob a supervisão da Coordenação de TCC, 

representada pelo Professor da disciplina de TCC e os Professores Orientadores, 

sendo obrigatória para todos os alunos em fase de conclusão do Curso de 

Tecnologia em Sistemas para Internet. 

 

Art. 3º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades de 

elaboração do projeto de pesquisa - PPC e do artigo - TCC, além de estabelecer os 

critérios para apresentação deste último perante as bancas examinadoras do exame 

de qualificação e da defesa pública. 

 

 

 

 

 

2 DA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS 



 

Art. 4º. Ao Coordenador do Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet caberá 

designar um docente do curso para coordenar o TCC, devendo a indicação recair, 

preferencialmente, sobre um docente que já tenha sido orientador com experiência 

comprovada. 

 

Art. 5º. Ao TCC e sua coordenação caberão: 

 

I. publicar a relação dos nomes dos professores orientadores e das vagas para 

orientação; 

II. manter atualizados e informados os orientandos e orientadores sobre as 

atividades programadas; 

III. promover encontros virtuais e presenciais, visando agilizar e racionalizar o 

desenvolvimento do TCC; 

IV. organizar, no máximo, três orientandos por professor orientador; 

V. indicar professores orientadores para alunos que não os tiverem; 

VI. manter atualizado o cadastro dos professores orientadores e dos alunos, bem 

como acompanhar o uso das ferramentas utilizadas pelos Orientadores e 

alunos; 

VII. Acompanhar o desenvolvimento das atividades dos orientadores e acesso 

dos alunos à plataforma de aula utilizada pelos orientadores; 

VIII. encaminhar os textos do TCC para os membros das bancas examinadoras, 

com antecedência mínima de 120 horas; 

IX. tomar, no âmbito de sua competência, todas as medidas necessárias para a 

observância e cumprimento deste Regulamento. 

 

Art. 6º. A Coordenação de TCC terá autonomia, nos termos deste Regulamento, 

para designar um professor orientador àqueles alunos que não manifestarem sua 

preferência em tempo hábil, ou cuja manifestação não tenha sido passível de 

atendimento. 

Parágrafo único:  Em casos excepcionais a coordenação de curso poderá indicar o 

orientador. 

 



Art. 7º. O aluno terá orientações agendadas pela Coordenação de TCC, com os 

professores orientadores de TCC, para adequar seu trabalho ao conteúdo proposto 

e às normas técnicas de estruturação do trabalho científico. 

 

3  DOS PROFESSORES ORIENTADORES E CO-ORIENTADORES 

 

Art. 8º. O acadêmico deverá escolher seu orientador e obter deste o termo de 

compromisso à prestação da orientação do projeto e do trabalho final. O processo 

de orientação do TCC poderá ter um co-orientador, mediante o compromisso por 

escrito de observação deste Regimento e demais normas definidas pelo Colegiado 

de Curso e/ou Professor Coordenador de TCC. 

 

Parágrafo 1º. No caso dos TCC com temática multidisciplinar, ou de acordo com a 

complexidade da temática a ser desenvolvida, pode o acadêmico, na sua realização, 

indicar co-orientador interno ou externo ao quadro docente da IFMT. 

 

Parágrafo 2º. O co-orientador externo ao quadro de docente do IFMT, convidado 

pelo acadêmico, deve ter, no mínimo, o título de especialista, requerendo para tanto 

o seu cadastramento junto à Instituição, assinando termo próprio, sem remuneração 

e sem vínculo empregatício. 

 

Art. 9º. O orientador deverá pertencer ao corpo docente do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, campus Cuiabá. 

 

Parágrafo 1º. A substituição do professor orientador, por iniciativa do orientando, 

somente será analisada à vista de requerimento protocolado à Coordenação de 

TCC, e em qualquer caso estará condicionada à existência de vaga e à adequação 

do tema a área de estudos do eventual orientador substituto. 

 

Parágrafo 2º. O desligamento da orientação, por iniciativa do orientador, não pode 

ocorrer se faltar menos de 30 dias do prazo final da entrega do trabalho, salvo haja 

professor substituto. 

 



Art. 10. O professor orientador de TCC deverá acompanhar os trabalhos dos seus 

orientandos, agendar as reuniões de orientação, indicar as leituras e 

encaminhamentos, e acompanhá-lo no exame de qualificação e na defesa final. 

  

Art. 11. O professor orientador terá carga horária registrada para atividades de 

orientação, conforme seu projeto individual de atividades. 

 

Art. 12. São direitos e deveres do professor orientador: 

I. optar pela orientação deste ou daquele graduando, manifestando sua 

concordância prévia à Coordenação de TCC; 

II. frequentar as reuniões convocadas pela Coordenação de TCC ou pelo 

Coordenador do Curso de Tecnologia em Sistemas para internet; 

III. agendar e acompanhar as atividades propostas  aos seus orientandos e elaborar 

os relatórios correspondentes; 

IV. preencher e entregar, os relatórios de orientação contendo, inclusive, avaliações 

descritivas sobre o trabalho desenvolvido pelos alunos durante o processo de 

orientação, atribuindo-lhes conceito; 

V. participar, obrigatoriamente, das bancas examinadoras de seus orientandos como 

presidente da banca examinadora. 

 

Art. 13. O produto final do trabalho de pesquisa e estruturação do TCC é de inteira 

responsabilidade do aluno, sendo que o mérito, por subsidiar a definição do tema da 

pesquisa, o aprofundamento teórico-metodológico do trabalho, o detalhamento da 

pesquisa e o aporte bibliográfico, será do orientador. 

 

Parágrafo único: Ao professor orientador caberá a certificação, junto com o 

orientando, da autenticidade do TCC. 

 

 

 

 

 

 

 



4 DOS REQUISITOS COMUNS AO PROJETO E AO TCC 

 

Art. 14. A Coordenação de Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, por 

meio da Coordenação de TCC, apoiará o discente na elaboração de seu trabalho de 

conclusão de curso, propiciando-lhe condições para o seu desenvolvimento e 

disponibilizando-lhe o seguinte: 

 

I. orientação à pesquisa: orientações para definição do tema, informações para 

escolha do orientador, agendamento das reuniões de orientação e facilitação da 

comunicação entre orientando e orientador; 

II. apoio à bibliografia: além daquela que será propiciada pelos professores 

orientadores, disponibilizará ainda, os serviços de acessos aos bancos de dados: 

COMUT, DEDALUS e IBICT e outras bases de dados inerentes a área de Sistemas 

para Internet; 

III. orientações metodológicas da pesquisa científica: este serviço de apoio será 

oferecido pela Coordenação, por meio de um professor escolhido, que fornecerá 

elementos indicativos e padronizados para as apresentações do projeto de pesquisa 

e do TCC. 

 

Art. 15. São requisitos obrigatórios, a serem observados pelos acadêmicos para a 

elaboração do projeto e do trabalho de conclusão de curso, os seguintes: 

I. Participação das atividades convocadas pelo professor de TCC, pelo orientador ou 

pela Coordenação de Curso, que deverão ser comprovadas com relatórios 

específicos; 

II. freqüência mínima de 75% nos trabalhos de orientação, justificando as eventuais 

faltas; 

III. cumprimento do cronograma estabelecido para o TCC e do calendário acadêmico 

divulgado pela Instituição; 

IV. atendimento das exigências do orientador quanto às leituras, pesquisas, roteiros 

e outras atividades e, apresentação, por escrito, dos relatórios das atividades 

solicitadas; 

 



Art. 16. Os prazos e a freqüência mínima devem ser rigorosamente respeitados pelo 

aluno, sob pena de não obter a aprovação em TCC, conforme previsto no art. 89, § 

2º do Regimento Institucional. 

 

5 DOS REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 

Art. 17. O aluno deverá elaborar o TCC de acordo com este Regulamento e com as 

orientações do professor de Metodologia Científica, do professor orientador e da 

Coordenação de TCC. 

  

Parágrafo Único. Em caso de falha ou omissão intransponível, verificado pela 

Coordenação ou pelos Professores acima, o projeto deverá ser refeito em prazo 

estipulado para tal. 

 

Art. 18. O projeto de TCC (PCC), deverá conter a seguinte estrutura: 

 

I. tema, problema (circunstanciar os aspectos da abordagem do TCC, discorrer 

sobre o tema e o interesse pela área de Tecnologia em Sistemas para Internet, no 

qual se dará a pesquisa);  

II. justificativa para o problema abordado na pesquisa, e a necessidade de se 

aprofundar estudos do tema selecionado; 

III. objetivos: gerais e específicos; 

IV. hipóteses a serem investigadas no TCC; 

V. fundamentação teórica; 

VI. metodologia: que deverá observar o método, os sujeitos e os instrumentos da 

pesquisa; 

VII. cronograma: que deverá estar em conformidade com o disposto neste 

Regulamento; 

VIII. orçamento (opcional); 

IX. referências: levantamento de fontes informações utilizadas para a sua 

elaboração. 

 

Parágrafo único. O aluno poderá acrescer outros elementos, desde que estejam de 

acordo com as normas da ABNT e consentidos pelo orientador. 



 

Art. 19. Aos alunos do quinto semestre, poderão ser disponibilizados encontros com 

o professor orientador para a elaboração do Projeto de Pesquisa, que serão 

valorados pela freqüência e produção apresentada pelo acadêmico no 

desenvolvimento do trabalho. Os relatórios dos encontros de orientação terão 

pareceres, as quais poderão integrar na avaliação do TCC. 

 

Art. 20. Aos alunos do sexto semestre serão oferecidos encontros com o professor 

orientador que auxiliará na elaboração do TCC. 

 

Parágrafo único. A nota final do TCC será avaliada pelo professor de TCC e equipe 

de orientadores, levando em conta os seguintes critérios: 

I. Escolha do assunto (relevância do tema e aplicabilidade na área de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas) e formulação do problema e/ou hipótese 

(detalhamento do tema com clareza, formulação de questões, conceituações, 

definições e relações entre variáveis). 

II. Introdução (redação que compreende a problematização e a especificação do 

conteúdo respectivo a cada parte que compõe o trabalho) e estrutura do trabalho 

(apresentação do documento em três partes distintas e organizadas de forma lógica: 

introdução, desenvolvimento e conclusão). 

III. Pesquisa bibliográfica (atualizada, pertinência ao tema, evidência, pesquisa, 

citações e abordagens esclarecedoras nas citações). 

IV. Desenvolvimento lógico. 

V. Metodologia (adoção de métodos e técnicas de pesquisas adequadas à 

Tecnologia da Informação). 

VI. Observância das normas da ABNT. 

 

6. DOS REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DO TCC 

 

Art. 21 O projeto, para que o aluno possa iniciar as orientações para a elaboração 

do seu TCC, bem como para submetê-lo ao exame de qualificação e defesa pública. 

 

Art. 22 O discente observará aos seguintes procedimentos: 

 



I. Homologar a orientação junto à coordenação do TCC; 

II. Comparecer às orientações com uma freqüência mínima de 75%; 

III. Estar matriculado na disciplina de TCC; 

IV. Apresentar à Coordenação de TCC a ficha de acompanhamento dos 

encontros com seu orientador, devidamente preenchida; 

V. O acadêmico, no ato de depósito do trabalho, deverá assinar um atestado de 

Autenticidade do TCC. Caso seja comprovado plágio ou aquisição de 

trabalhos concluídos sofrerá sanções na esfera administrativa, civil e penal. 

VI. submeter-se ao exame de qualificação do TCC; 

VII. defender publicamente, perante a banca examinadora, o TCC elaborado. 

 

Art. 23. O aluno só poderá habilitar-se para a elaboração e apresentação do TCC do 

Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet quando: 

 

I. estiver regularmente matriculado no curso, especificamente apto a desenvolver o 

TCC e houver obtido aprovação do seu PCC, no quinto semestre; 

II. apresentar o seu projeto com a aprovação do professor orientador e inscrevê-lo 

no TCC para o trabalho de conclusão do curso devidamente instruído com os 

relatórios de orientação, ao tempo e ao modo determinados pela Coordenação de 

TCC. 

 

7. DA ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DO TCC 

 

Art. 24. O trabalho TCC deverá observar perfeita sintonia entre o tema, a prática e a 

área de Sistemas para Internet escolhidos. 

 

Art. 25. O TCC deverá observar todos os itens dispostos no modelo para publicação 

de artigos da Sociedade Brasileira da Computação (SBC). 

 

8. DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Art. 26. A qualificação do TCC é uma etapa que antecede a sua defesa final e 

consiste em uma apresentação, perante a banca examinadora do andamento da sua 



pesquisa com a cópia do Projeto apresentado e aprovado, a proposta de 

continuidade e a bibliografia a ser utilizada; 

 

Art. 27. Para o exame de qualificação observar-se-á o seguinte: 

 

I. será realizado na data e horário previstos no calendário divulgado pelo 

coordenador de TCC; 

II. o trabalho será apresentado em três exemplares; 

III. ao aluno caberá ouvir, anotar, discutir e ter clareza quanto às orientações da 

banca, acatar as recomendações e aplicá-las para a continuidade do trabalho, para 

que não haja dúvidas posteriormente. 

 

Art. 28. Os alunos só estarão aptos para o exame de qualificação, quando 

preenchidos os requisitos seguintes: 

I. possuírem, no mínimo, 75% de freqüência nos encontros com seus orientadores e 

demais atividades de orientação, até a data do exame de qualificação e/ou da 

defesa pública; 

II. entregarem, nas datas previstas no calendário divulgado pela coordenação de 

TCC, as versões parcial e/ou final. 

 

Parágrafo único – A defesa pública do TCC somente poderá ocorrer se houver 

comprovação do preenchimento dos requisitos e dos prazos exigidos para a 

qualificação. 

 

9. DA DEFESA PÚBLICA DO TCC  

 

Art. 29.  A defesa final, como exigência de conclusão do Curso de Sistemas para 

Internet, será realizada em solenidade pública, na qual o acadêmico exporá e 

defenderá a sua produção, que deverá estar em conformidade com o relatório de 

qualificação e as demais sugestões e determinações do orientador e do coordenador 

de TCC. 

 

Art. 30. Para a defesa pública o aluno deverá depositar um único CD, com duas 

cópias gravadas em formato PDF e em Word, e três exemplares escritos do TCC. 



 

Art. 31. A banca examinadora, por deliberação da maioria de seus membros, poderá 

determinar ao aluno que reformule o conteúdo de seu TCC, fixando outra data para 

nova defesa, no caso de não se apresentar conforme as observações e orientações 

determinadas pela banca de qualificação ou pelo orientador, ou ainda quando não 

estiver de acordo com o desenvolvido no período de orientação; 

 

I. o aluno deverá obedecer ao prazo que lhe for determinado para a realização das 

retificações solicitadas e submeter-se à nova argüição, quando será exigido o 

depósito dos novos volumes pela coordenação do TCC; 

II. o prazo para apresentação do novo TCC não poderá ser inferior a 30 dias, 

período mínimo para que uma pesquisa possa ser concluída de forma satisfatória. 

 

Art. 32. Após a defesa final pelo aluno, a banca se reunirá reservadamente para 

julgamento, quando avaliará, além dos requisitos determinados pelos Arts. 22 e 23, 

os critérios de redação textual, coerência, coesão, afinidade da bibliografia com o 

tema, profundidade teórica, fluidez das idéias, clareza e desenvoltura na 

apresentação. 

 

Parágrafo Único. A nota para aprovação do aluno deverá ser de, no mínimo, 7,0 

(sete), que será o resultante das notas atribuídas pelos membros da banca 

examinadora aos quesitos estabelecidos no caput. 

 

Art. 33. O aluno que não atingir a média mínima exigida, não se submeter ao exame 

de qualificação, não entregar o TCC no prazo assinalado ou não se apresentar para 

a defesa final, sem motivo legalmente justificado, ou, ainda, se sua produção for 

reprovada por plágio, não poderá colar grau no curso de Tecnologia em Sistemas 

para Internet, devendo submeter-se à elaboração de um novo trabalho e uma nova 

defesa, em datas a serem estipuladas para tal pela coordenação de TCC. 

 

 

 

 

 



10. DA COMPOSIÇÃO E DA COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 34. A banca para o exame de qualificação será composta por três docentes do 

IFMT, sendo o orientador seu presidente, e na defesa pública, poderá contar com 

um professor convidado ou pelo co-orientador. 

 

Art. 35. Cabe ao Presidente da Banca Examinadora: 

 

• Abrir os trabalhos e apresentar os seus componentes; 

• Abrir os debates, após a apresentação do trabalho, pelo acadêmico; 

• Reunir-se com os membros da Banca Examinadora, logo após os debates, 

para proceder a avaliação final; 

• Comunicar imediatamente o resultado final ao orientando, notificando o 

Coordenador do TCC e fazendo o registro da média obtida em ata, 

juntamente com o encaminhamento da cópia do TCC à coordenação do 

curso, devidamente assinada pelos membros da banca e registrada a nota 

final na mesma. 

• Dissolver a Banca Examinadora após a apresentação da Avaliação Final. 

 

Art. 36. São requisitos que deverão ser observados pelos avaliadores, quando da 

realização do exame de qualificação e defesa pública do TCC: 

I. a obra: em sua originalidade, em sua autenticidade e qualidade da pesquisa;  

II. a área do estudo realizado: que deve estar compatível com as orientações e a 

importância dos temas abordados e práticas realizadas; 

 

11. Da Avaliação 

 

Art. 37. Do professor orientador 

 

Critérios para avaliação do processo de orientação para a Qualificação 

Assiduidade, pontualidade, responsabilidade, 

cumprimento dos prazos regimentais, clareza do 

objeto. 

 

2,0 



Afinidade com o tema, tema pertinente à 

tecnologia para internet, organização do 

conteúdo, capacidade de escrita. 

 

4,0 

Grau de compreensão, capacidade de análise do 

conteúdo, coerência na argumentação.  

 

4,0 

I. O orientador deverá enviar uma nota de avaliação do desempenho do orientando 

juntamente com a solicitação para a Qualificação do TCC; 

II. A avaliação do orientador será uma nota a ser somada ao TCC. 

 

Art. 38. Da Banca examinadora 

Critérios para avaliação do TCC na defesa: 

 

Aspectos formais (analisados previamente 

pela coordenação) 

2,0 

Conteúdo Técnico: 

• Introdução 

• Coerência teórica com o objeto de 

estudo 

• Argumentação, conclusão, sugestão e 

anexos 

5,0 

Apresentação e defesa oral: 

• Domínio do conteúdo e coerência das 

respostas 

• Análise crítica 

• Forma de apresentação 

3,0 

 

Art. 39. Os membros da Banca Examinadora, na avaliação final, devem registrar o 

parecer final, a média e assinar a ata de defesa a ser arquivada. 

 

Art. 40. Não há recuperação da nota final atribuída pela Banca Examinadora ao 

TCC. 

 

Art. 41. Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75

