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Bacharelado em Sistemas de Informação  

4/624 – Turno Noite 

Lista de Ementas 

 

 Nível I 
 
254PF-04 - Fundamentos Aplicados da Administração 
Estudo da evolução do pensamento administrativo, destacando as suas relações com as práticas 
administrativas atuais.  Compreensão dos processos organizacionais e suas relações com as funções 
administrativas (planejamento, organização, direção e controle). Discussão da administração nos dias de hoje 
e suas principais tendências. 
 
4115H-04 -  Cálculo A  
Caracterização de funções de uma variável. Análise de limites e continuidade de funções. Definições e 
aplicações de derivadas e diferenciais. Caracterização das integrais indefinidas e definidas com aplicação ao 
cálculo de áreas. 
 
4611C-06 – Fundamentos de Programação  
Discussão sobre algoritmos como ferramenta para a descrição da solução de problemas e os fundamentos 
necessários para sua implementação usando linguagens de programação. Exame das noções de variáveis e 
tipos. Estudo de programas sequenciais, comandos de entrada e saída e o processo de compilação. 
Construção de programas iterativos e uso do conceito de subprograma. Estudo da noção de estrutura de 
dados usando arranjos e matrizes e conceitos básicos de programação orientada a objetos. 
 
4636G-04 - Fundamentos da Computação 
Apresentação da Ciência da Computação: suas origens, seu tema de estudo e sua relação com Sistemas de 
Informação. Apresentação das grandes camadas de um sistema computacional: informação, hardware, 
sistema operacional, aplicações. Estudo teórico-prático da representação de informação, com ênfase em 
sistemas de numeração, em particular o sistema binário. Discussão sobre os grandes desafios da 
computação. 
 
4636U 04 - Introdução a Sistemas de Informação 
Apresentação da área de Sistemas de Informação. Compreensão dos conceitos relativos à abordagem 
sistêmica e aos sistemas de informação. Estudo da aplicação da tecnologia da informação nas organizações 
e do seu papel no desenvolvimento de Sistemas de Informações. 
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 Nível II 
 
4115L-02 - Matemática Discreta (SI) 
Revisão de Teoria dos Conjuntos.  Estudo de Relações, com ênfase em Relações de Ordem e Equivalência. 
Estudo de Grafos de relações e diagramas de Hasse, aplicando-os à representação de relações. Introdução à 
Análise Combinatória. 
 
41238-04 - Métodos Estatísticos 
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 (ANOVA one way) e experimentos fatoriais (dois ou mais fatores). 
 
4611E-04 - Lógica para Computação 
Estudos principais conceitos da Lógica Matemática e de sua aplicação na Ciência da Computação. Exame e 
discussão dos conceitos de sintaxe e semântica, equivalência, relação de consequência lógica, relação de 
dedutibilidade, cálculo de dedução natural e outros sistemas de dedução tanto para a lógica proposicional 
como para a lógica de predicados. Teorias de primeira ordem e provas por indução. Fundamentação e 
aplicação dos conceitos subjacentes à utilização do raciocínio automático na computação.  
 
4611F-04 – Programação Orientada a Objetos 
Desenvolvimento de sistemas de software de complexidade média utilizando o paradigma de orientação a 
objetos. Estudo e análise dos conceitos de herança e polimorfismo. Discussão de aspectos avançados sobre 
classes. Discussão sobre empacotamento e distribuição de aplicações. Implementação de estruturas de 
dados encadeadas. Uso de bibliotecas de coleções. Projeto de sistemas orientados a objetos. 
 
4636F-02 - Engenharia de Software 
Apresentação dos fundamentos da engenharia de software, seus conceitos, terminologias e histórico. Estudo 
do processo de software, contemplando ciclos de vida e disciplinas associadas ao processo de 
desenvolvimento de software. 
 
4636X-04 – Modelagem de Negócio 
Introdução aos conceitos relacionados a modelagem e estrutura da arquitetura do negócio da corporação. 
Compreensão dos problemas da empresa e o mapeamento das soluções. Conhecimento da notação para 
modelagem de negócio BPMN. 
 

 Nível III 
 

4611D-02 – Laboratório de Banco de Dados 
Estudo sobre linguagens de definição e manipulação de banco de dados e, em especial, SQL. Visão geral da 
definição de dados e de restrições de integridade, do projeto de funções e de rotinas armazenadas. Exercícios 
sobre definição e consulta de dados em SQL. Uso de SQL embutido na solução de consultas e atualizações 
em banco de dados. 
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4636H-04 – Fundamentos de Desenvolvimento de Software 
Discussão sobre técnicas e padrões para o desenvolvimento de software com qualidade. Introdução às 
técnicas de gerência de configuração. Estudo e aplicação de técnicas de teste unitário. Estudo e uso de 
programação por contratos no desenvolvimento orientado por testes. Reconhecimento, seleção e aplicação 
de padrões de projeto e de reutilização no desenvolvimento de sistemas de porte médio. 
 
4636T-04 - Interação Humano-computador 
Estudo dos conceitos básicos relacionados à área de Interação Humano-Computador (IHC), critérios de 
qualidade de uso e modelos de processo de design. Estudo e aplicação de métodos e técnicas de análise das 
necessidades do usuário e requisitos de IHC, e de organização do espaço de problema. Estudo de design em 
IHC, incluindo estilos de interface, princípios, diretrizes e padrões de IHC para prototipação de interfaces. 
Estudo e aplicação de métodos e técnicas de avaliação em IHC. 
 
4636Z-04 - Planejamento e Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação 
Estudo e compreensão do planejamento organizacional e do alinhamento estratégico dos sistemas de 
informação. Uso do planejamento de SI e as funções associadas (CIO, gerente de SI, estrutura organizacional). 
Estudo e detalhamento dos formatos de contratação e retenção de profissionais, bem como a discussão 
sobre o que é necessário para implantar uma solução de sistemas. Análise da estrutura de uma RFP (Request 
for Proposal) e de uma RFI (Request for Information) e o exercício de suas definições. 
 
4637N-02 – Arquitetura de Computadores 
Estudo de estruturas pipeline. Análise da relação do processador com os subsistemas de memória e de 
entrada e saída. Investigação sobre diferentes formas de construção de arquiteturas paralelas. 
 
46506-04 – Engenharia de Requisitos 
Estudo de conceitos e fundamentos básicos sobre engenharia de requisitos. Estudo do ciclo de vida de 
requisitos e os processos associados. Compreensão da distinção entre requisitos de negócio, de sistema, 
funcionais e não funcionais. Compreensão do processo de negociação e definição do escopo de um sistema 
de software. Estudo de metodologias, técnicas e ferramentas para apoio à engenharia de requisitos. 
 
 

 Nível IV 
 
4636K-04 - Fundamentos de Redes de Computadores 
Estudo das diferentes abordagens de emprego de sistemas de bancos de dados: orientadas a transação, 
orientadas ao processamento analítico e orientadas a consultas de dados não convencionais. Compreensão 
dos paradigmas de aprendizado de máquina para mineração de dados. Entendimento dos requisitos para 
gestão de dados não convencionais, multimídia e de redes sociais. Visão geral sobre a gestão de bancos de 
dados sem esquemas prévios. 
 
4636P-04 - Disciplina Integradora I 
Aplicação dos conhecimentos construídos durante os semestres anteriores de forma integrada, através da 
identificação de uma oportunidade de negócio e modelagem do mesmo. Uso de dinâmicas de interação para 
compartilhamento de lições aprendidas nos projetos desenvolvidos. 
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4637C-04 - Projeto e Desenvolvimento de Software 
Apresentação e aplicação de um ciclo de vida de desenvolvimento de software de referência, em especial a 
UML (Unified Modeling Language) e as metodologias ágeis. Uso de técnicas de levantamento de requisitos, 
análise, projeto, implementação e testes de software. 
 
4637H-04 - Sistemas Operacionais 
Compreensão da estrutura e do funcionamento dos sistemas operacionais. Estudo da evolução das formas 
de estruturação dos sistemas operacionais. Apresentação dos mecanismos utilizados em gerência do 
processador, gerência de memória, gerência de entrada e saída e gerência de arquivos. Estudo do conceito 
de processos concorrentes, exclusão mútua, sincronização. Estudo dos diversos mecanismos para 
comunicação entre processos. 
 
46520-04 - Modelagem e Projeto de Banco de Dados 
Entendimento da arquitetura típica de um banco de dados. Estudo sobre modelos de dados: clássicos, 
relacional e pós-relacionais. Compreensão dos diferentes formalismos para modelagem conceitual. Solução 
de projetos de bancos de dados pelo uso de dependências funcionais, formas normais e de restrições de 
integridade. Solução de implementação de bancos de dados: modelo lógico e físico, e mapeamento do 
modelo conceitual para o de implementação. 
 
 

 Nível V 
 
4611H-02 - Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados 
Visão geral de sistemas de bancos de dados. Estudo sobre persistência de dados, segurança e privacidade. 
Visão geral de desempenho e otimização de consultas em bancos de dados. Estudo sobre o processamento 
de transações e compreensão do controle de concorrência e da recuperação após falhas. Entendimento 
sobre bancos de dados distribuídos e visão geral sobre as principais formas de conectividade de sistemas de 
bancos de dados. 
 
4636L-04 - Gerência de Projetos de TI 
Estudo do conceito e dos objetivos da gerência de projetos e apresentação do ciclo de vida de gerenciamento 
de projeto, de seus processos e dos papéis envolvidos. Discussão do alinhamento de um projeto de 
Tecnologia da Informação (TI) com as estratégias organizacionais. Compreensão sobre um portfólio de 
projetos de TI e sobre o PMO (Project Management Office). Estudo de metodologias, técnicas e ferramentas 
para o apoio do gerenciamento de projeto de TI. 
 
4636M-02 - Gerência de Redes de Computadores 
Introdução aos conceitos de gerência de redes, arquiteturas para gerência de redes e áreas funcionais de 
gerência. Qualidade de Serviço na Internet e mecanismos de gerenciamento de tráfego. Análise de aplicações 
de gerência de redes, visando à gestão de recursos para a manutenção e o bom funcionamento do mesmo, 
bem como gestão de integridade das aplicações. Abordagem do gerenciamento de serviços de TI com base 
na ITIL. Tendências de mercado em gerência de redes e gerência de serviços de TI. 
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4636R-04 - Inteligência de Negócio 
Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. Estudo sobre armazéns de dados 
e sobre modelagem OLAP. Compreensão dos principais conceitos envolvidos e entendimento sobre os 
principais modelos OLAP. Entendimento sobre o processo de KDD e, em especial sobre preparação de dados. 
Estudo sobre as principais tarefas de mineração de dados. 
 
4637B-04 - Programação de Software Aplicado 
Utilização de arquiteturas de software e frameworks de aplicação. Construção de aplicações Web. 
Desenvolvimento de componentes. Estudo e aplicação de tecnologias envolvidas em arquiteturas orientadas 
a serviço: XML e Web Services. Estudo e aplicação de tecnologias envolvidas em computação na nuvem. 
Comparação entre plataformas de desenvolvimento. 
 
4637G-04 - Sistemas Distribuídos 
Compreensão dos conceitos básicos de distribuição e dos mecanismos utilizados no desenvolvimento de 
aplicações distribuídas. Introdução aos conceitos básicos dos sistemas distribuídos e estudo dos mecanismos 
de comunicação baseados em troca de mensagens. Estudo dos conceitos de middleware, das arquiteturas 
ciente/servidor, do modelo de rede entre pares (P2P) e dos sistemas multicamadas. Apresentação da 
arquitetura SOA. Desenvolvimento de aplicações distribuídas usando RMI e WebServices. 
 
 

 Nível VI 
 
254AU-04 - Governança Estratégica de TI 
Apresentação dos conceitos, práticas e metodologias relativos à Governança de Tecnologia da Informação, 
compreendendo o impacto destes no atual cenário de negócios e seus reflexos na estratégia e na 
competitividade organizacional. Estudo dos mecanismos para a implantação da governança de TI e os 
principais padrões e frameworks utilizados. 
 
4636B-04 -Arquitetura Organizacional aplicada a SI 
Conceito e aplicação da Arquitetura Organizacional; alinhamento da Arquitetura Organizacional com 
elementos tácitos e explícitos da organização; identificando e modificando a Arquitetura Organizacional – 
Frameworks e Normas para arquitetura organizacional; Plano de gerenciamento da Arquitetura 
Organizacional - Avaliando e realinhando a Arquitetura Organizacional. 
 
4636N-04 - Infraestrutura de Tecnologia da Informação 
Apresentação dos componentes que formam uma infraestrutura de Tecnologia de Informação (TI) e suas 
funções. Estudo dos principais pontos relacionados à infraestrutura de TI nos modelos de gestão de TI. 
Análise do uso de técnicas de virtualização. Apresentação dos principais dispositivos para processamento, 
comunicação e armazenamento. Estudo das características da infraestrutura em ambientes de computação 
em nuvem. Apresentação do conceito de Green IT. Avaliação de estudos de casos de infraestrutura de TI. 
 
4636Q-04 - Disciplina Integradora II 
Aplicar um ciclo de vida de desenvolvimento de um projeto, desde a modelagem de negócio até a sua 
implementação. 
Uso de dinâmicas de interação para compartilhamento de lições aprendidas nos projetos desenvolvidos. 
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4637J-02 - Teoria da Computação 
Introdução aos conceitos necessários para a compreensão da noção de computabilidade. Estudo de um 
modelo formal de computação (autômatos e máquinas de Turing), explicando as propriedades exibidas por 
tais modelos. Exploração da hipótese de Church-Turing e sua correlação com a noção de computabilidade, 
descrevendo problemas não-decidíveis. Análise de novos modelos de computação e computabilidade. 
 
4637K-02 - Tópicos Avançados em Gestão de Dados 
Estudo das diferentes abordagens de emprego de sistemas de bancos de dados: orientadas a transação, 
orientadas ao processamento analítico e orientadas a consultas de dados não convencionais. Compreensão 
dos paradigmas de aprendizado de máquina para mineração de dados. Entendimento dos requisitos para 
gestão de dados não convencionais, multimídia e de redes sociais. Visão geral sobre a gestão de bancos de 
dados sem esquemas prévios. 
 

 Nível VII 

 
11521-04 - Humanismo e Cultura Religiosa 
A condição humana aberta ao transcendente; Fé cristã e cultura atual; O estudo do fenômeno religioso em 
suas diferentes Tradições; Elementos da cultura e da religiosidade afro-brasileira e indígena; A relação entre 
fé e razão, e ciência e religião; Motivação para ações comunitárias, como engajamento consequente de uma 
consciência social e da fé cristã. 
 
2540L-04 - Empreendimentos Empresariais 
Discussão do funcionamento do mundo empresarial e estudo de instrumentos que possibilitem, tanto o 
desenvolvimento de características empreendedoras buscadas pelas empresas, quanto a capacitação para a 
criação de um novo negócio como alternativa ao emprego formal. Estudo dos fundamentos de planos de 
negócios e suas aplicações. 
 
4636D-02 - Avaliação de Desempenho de Sistemas 
Compreensão sobre os princípios de avaliação de desempenho de sistemas, sob a ótica da utilização de 
modelos com espaço de estados discreto. Conhecimento de noções básicas dos métodos de avaliação e 
características dos problemas sobre um ponto de vista estocástico. Aplicação de métodos de simulação 
orientada a eventos, bem como o uso dos seguintes formalismos de modelagem: Redes de filas de espera, 
autômatos estocásticos e redes de Petri estocásticas. 
 
4637A-02 - Prática Profissional (360 horas) 
Aprofundamento da formação profissional do aluno proporcionada pela vivência em organizações destinadas 
a atividades de desenvolvimento de sistemas de informação. Compreensão das relações existentes no 
mundo do trabalho através da prática visando a inserção do aluno no mercado de trabalho. 
 
4637E-02 - Qualidade de Produto 
Compreensão histórica e conceitual da qualidade de software com ênfase na qualidade de produto. Estudo 
dos níveis de teste: unitário; integração; de sistema; de usuário/de aceitação. Análise do processo de testes, 
bem como de técnicas de escrita de casos de testes, execução, relato de defeitos, acompanhamento de 
defeitos e métricas de teste. 
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4637F-04 - Sistemas de Informação Integrados 
Estudo do desenvolvimento de sistemas de comércio eletrônico (e-business) abrangendo os conceitos, 
características, tecnologia e suas aplicações. Utilização de ferramentas de SCM (Supply Chain Management) 
para suporte a processos. Estudo de sistemas integrados de gestão (ERP): conceitos e características. Gestão 
de Relacionamento com o Cliente. 
 
4637L-04 - Trabalho de Conclusão I 
Aplicação dos conhecimentos construídos durante o curso de forma integrada, através do desenvolvimento 
de uma proposta de solução de um determinado problema na área do curso. A proposta pode envolver a 
implementação de um protótipo de software ou a elaboração de um modelo teórico, que será avaliado 
formalmente ou através de experimentos.  
 

 Nível VIII 

 
15091-04 - Ética e Filosofia da Ciência 
Introdução às concepções de Ética. Reflexão sobre as relações entre Ética, conhecimento e ciência. Estudo 
de concepções de método científico e da natureza do conhecimento científico. Abordagem de problemas 
referentes à história da ciência e à epistemologia da ciência. 
 
24135-02 – Legislação em Informática 
Estudo e análise da ética em geral e da ética profissional, em especial do profissional em informática. 
Conhecimento da legislação genérica e específica da abrangência da informática, desde noções gerais de 
direito até o direito do consumidor, transitando pelos direitos internacional, civil, autoral, comercial 
trabalhista e direito de propriedade industrial. 
 
254PG-02 - Comportamento Organizacional 
Estudo dos elementos fundamentais capazes de explicar o comportamento dos indivíduos, dos grupos e das 
organizações sociais no contexto das organizações. Compreensão, através da apresentação de pesquisas, 
exemplos e conceitos, de orientações práticas de como liderar pessoas e se comunicar, melhorar o 
funcionamento das equipes e aumentar o desempenho organizacional. 
 
4636C-04 - Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação 
Estudo de conceitos de auditoria, auditoria de sistemas e a relação com a área de sistemas de informação. 
Compreensão dos controles em sistemas de informação gerenciais e de aplicações. Estudo de processo de 
coleta de dados e certificação digital. Avaliação de sistemas de gestão da segurança da informação. Gerência 
da função de auditoria e segurança em sistema de informação, segurança em sistemas de internet, risco. 
Análise do COBIT, ISO 27001 e ISO 27002. 
 
4637M-04 - Trabalho de Conclusão II 
Aplicação dos conhecimentos construídos durante o curso de forma integrada, através da implementação, 
execução e documentação de uma proposta elaborada na disciplina de Trabalho de Conclusão I. 
Apresentação perante banca examinadora. 
 
 



 
 
         
 

 

 

 

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 32 – Sala 505 |  CEP 90619-900  |  Porto Alegre, RS – Brasil 

Fone: (51) 3320-3558  |  E-mail: informatica@pucrs.br  |  www.pucrs.br/facin 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
FACULDADE DE INFORMÁTICA 

4637D-04 - Qualidade de Processo 
Estudo de conceitos, terminologia e histórico da definição de processos.  Caracterização do desenvolvimento 
de software centrado em processos e em resultados.  Estudo de modelos e normas de qualidade de software. 
Definição e avaliação de processos de software. Estudo da implantação de programas de melhoria de 
processo e da melhoria contínua. Definição de métricas de software. 
 
4613Y-08 – Disciplinas Eletivas 
Disciplina escolhida pelo aluno dentre as oferecidas pela PUCRS como eletivas. 
 
4612D-00 – Atividades Complementares (120 horas) 

 


