
Planejamento estratégico do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
Desnvolvimento de Sistemas

Objetivos  do  Curso:  O  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Análise  e 
Desenvolvilmento  de  Sistemas  tem  como  principal  objetivo  formar  um 
analista e desenvolvedor de sistemas capaz de identificar as demandas e
necessidades da sociedade, propor soluções e modelos informatizados. Esse 
profissional  deverá  ser  capaz  de  acompanhar  e  se  adaptar  as  inovações 
tecnológicas.  Desenvolver  e aprender novas técnicas, bem como analisar, 
projetar,  documentar,  especificar,  testar,  programar,  implantar  e  manter 
sistemas de informação. Aplicar o conhecimento em prol do desenvolvimento 
da instituição e da sociedade.

Metas a curto prazo – 2013
a. Consolidar o processo de implantação do Curso, com a formação de 

novas  turmas  e  a  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  pelo 
MEC/INEP;

b. Implantar a nova matriz curricular,  consolidando o perfil  do egresso 
desenhado no Projeto Pedagógico do Curso;

c. Fortalecer  o  acervo  bibliográfico  especializado,  representado  pelos 
títulos de bibliografia básica e bibliografia complementar, para atender 
as  demandas  atuais  e  futuras  dos  acadêmicos  nas  atividades  de 
ensino,  e  enriquecer  a  diversidade  de  bibliografia  específica,  com 
títulos que tratem de forma verticalizada de temas relacionados à área 
de informática, de modo que as atividades de pesquisa e extensão 
possam ser implementadas de forma satisfatória e adequada;

d. Concluir a implantação de projetos de pesquisa relacionados à área de 
conhecimento  do  Curso,  com  a  abertura  de  grupos  de  estudos 
envolvendo acadêmicos;

e. Concluir  a  implantação  das  atividades  de  extensão  já  propostas  e 
aprovadas,  com  a  participação  de  acadêmicos  na  condição  de 
bolsistas  e  de  voluntários,  de  modo  que  eles  tenham  acesso  à 
aspectos  da  prática  profissional,  proporcionada  por  atividades 
extensionistas realizadas pelo Curso;

f. Formar um grupo de pesquisa, de cunho interdisciplinar,  que reúna 
professores do Curso e de areas afins, com sua inscrição na base de 
dados do CNPq e devida autenticação pela Instituição; 

g. Inserir  de  10% a 20% dos acadêmicos do curso  em atividades de 
monitoria, pesquisa e extensão;

h. Implantar  um  sistema  de  contato  com  os  egressos  do  Curso, 
juntamente com o Setor de Educação Profissional e Tecnológica;

Metas a médio prazo – 2014 a 2016
a. Ter 70% de seu corpo docente com título de doutor;
b. Consolidar  o  Curso  como  referência  na  formação  superior  de 

Tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Curitiba;
c. Consolidar o grupo de pesquisa formado pelos professores do curso;
d. Consolidar  o  perfil  da  extensão  do  Curso,  de  modo  que  ela  se 



caracterize tanto como atividade de aprendizado empírico quando de 
produção  de  conhecimento  técnico,  iniciando  sua  articulacão  com 
atividades de pesquisa em temas conexos;

e. Consolidar a pós-graduação  lato sensu, em Engenharia de Software, 
de modo que o conhecimento produzido pelos trabalhos de pesquisa e 
pelas extensões do curso possam  subsidiar o curso de graduação;

f. Inserir  de  20% a 40% dos acadêmicos do curso  em atividades de 
monitoria, pesquisa e extensão;

g. Desenvolver  atividades  que  envolvam  acadêmicos  e  egresos  do 
Curso, de modo que o contato entre eles proporcione novos contatos 
profissionais para todos;

Metas a longo prazo – 2016 a 2018
a. Consolidar  o  Grupo  de  Pesquisa  de  modo  que  ele  sirva  de 

sustentação  para  pedir  autorização  para  a  criação  de  uma  Pós-
Graduação  stricto sensu, precisamente de um mestrado, na área de 
Informática Aplicada;


