
PROPOSTA DE OFERTA DE DISCIPLINA PARA PERÍODO
ESPECIAL

RESOLUÇÃO 59/2020-CEPE/UFPR

Curitiba, 01/07/2020

I. identi	cação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, co-
requisitos, créditos, carga horária semanal e total, e ementa); 

Disciplina:   Sistemas de Informação Código:  DS211

Natureza: 

(  ) Obrigatória        ( x ) Optativa
( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Pré-requisito: --    Co-requisito: --

CH Total: 30

CH semanal: 04

Duração:08  semanas

Data início: 14/07 (seg.ciclo)

Padrão (PD): 
30

Laboratório 
(LB): 0

Campo 
(CP): 0

Estágio 
(ES): 0

Orientada 
(OR): 0

Prática 
Específica 
(PE): 0

Estudo das Tecnologias de Informação para as organizações, abordando os vários tipos 
sistemas de informações organizacionais.

II. objetivos;

Geral:  

O aluno deverá ser capaz de identi�car os vários tipos de sistemas de 
informação em uma organização para a tomada de decisão, suas características
e seus usos.

Especí�cos:

Impacto da Tecnologia da Informação no decorrer da história; conceitos 

sobre dado, informação e conhecimento; características da boa 

informação; metadados,sistemas, conceito, classi�cação e critérios de 

comparação; Sistemas de informação e comunicação; Estádios de Nolan; 

Implantação de sistemas pela abordagem de Banco de Dados; Sistemas 

de Processamento de Transação; Sistemas de Informação Gerencial; 

Sistemas de Suporte à decisão; Sistemas especialistas



Cronograma

tema sem
Introdução histórico 1
Dado, informação e conhecimento 1
Informação valiosa 2
Metadados 2
Sistemas, conceitos e elementos 3
Sistemas de Informação e 
comunicação

3

Estadios de Nolan 4

Abordagem para implantação de 
sistemas por BD

4

Sistemas de Processamento de 
Informação

5

Sistemas de Informação Gerencial 6
Sistemas de Suporte a Decisão 7

IV. procedimentos didáticos, incluindo: 

a. o sistema de comunicação, observando: os princípios de interação entre 
docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação 
numérica entre docente e discentes de forma a permitir condições de 
comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer informação sobre a 
disciplina; 

O  sistema  de  comunicação  será  o  ambiente  virtual  de  aprendizagem
Moodle, como principal meio de comunicação entre docentes e cursistas.
Ferramentas para discussão como TEAMS®,  Whatsapp® e e-mail também
serão  oportunamente  utilizadas.  A  tutoria  será  realizada  pelo  professor
responsável  pela  disciplina,  para  acompanhamento  e  feedbacks  das
atividades propostas.

A cada semana serão disponibilizadas os conteúdos e atividades a serem
desenvolvidas.  Haverá um calendário com horários de encontros síncronos,
para  apresentação  de  aulas,  interação,  orientação  e  realização  de
atividades.

b. os materiais didáticos para as atividades de ensino; e c. as mídias e os 
recursos tecnológicos. 

Organizadas por assunto e disponibilizadas por meio de aulas previamente
gravadas (videoaulas).  Leituras de textos elaborados especialmente para a



disciplina,  artigos,  vídeos,  estudos  de  caso,  exemplos  práticos  e  outros
materiais disponíveis para consulta pública também serão utilizados.  Ainda,
será elaborado um guia didático semanal, para orientações do estudante.
Ferramenta:  Moodle/TADS

As  aulas  ao  vivo  serão  utilizadas  para  dúvidas,  debates,  discussões,
orientações do projeto de BPMN, apresentação dos projetos parciais e �nal.
O horário das aulas ao vivo será de�nido em reunião do colegiado do TADS.
Ferramenta: TEAMS

c. as mídias e os recursos tecnológicos. 

Materiais textuais (arquivos em PDF, HTML ou similares).  Vídeos e áudios.
Materiais disponibilizados na Internet, em portais de acesso público. 

Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  Moodle  do  Curso  de  Tecnologia  em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas – TADS (www.tads.ufpr.br)

Software  para  reuniões:  Microsoft  TEAMS  e  ferramentas  do  ODce  365
disponíveis a docentes e discentes da UFPR.

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação; 

A frequência deve ser, no mínimo, de 75% de participação nas atividades

programadas, levando-se em consideração a postagem de atividades no

ambiente virtual de aprendizagem Moodle/TADS dentro do prazo limite

estabelecido pela docente responsável.

A  avaliação  será  feita  com  base  no  desenvolvimento  de  atividades

semanais.

A participação será contabilizada a partir de interações semanais com a

professora por meio das aulas síncronas no TEAMS OU de ferramentas

assíncronas  no  Moodle,  como  fórum  de  discussão  e  postagem  de

atividades.

As atividades assíncronas deverão serão postadas obrigatoriamente no

Moodle/TADS. 

A prova �nal, caso necessária, será feita mediante avaliação assíncrona,

em ferramenta a ser de�nida, com limite de tempo para sua execução.

http://www.tads.ufpr.br/


VI. bibliogra	a básica e bibliogra	a complementar; 

1. STAIR, Ralph M; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informaçao: uma 

abordagem gerencial. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2002. xxii, 496p., il. Inclui índice. ISBN 

8521613385 (broch.).

2. REZENDE, Denis Alcides.Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação 

empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas. 9. 

ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2013. xxv, 345 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788522475483 

(broch.).

3. BATISTA, Emerson de Oliveira.Sistemas de informação:o uso consciente da tecnologia para o 

gerenciamento. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012 [reimpressão 2014]. xv, 358 p., il. Inclui 

bibliografia. ISBN 9788502194731 (broch.).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

4. Valdemar W. Setzer. Dado, Informação, Conhecimento e Competência disponível em 

https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/dado-info.html Acesso em 10.05.2016

5. TECNOLOGIAS da informação e comunicação: competição, políticas e tendências. Brasília, DF: 

IPEA, 2012. 304 p., il., grafs., tabs. Inclui bibliografia. ISBN 9788578111458 (broch.).

https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/dado-info.html


6. Rocha, Álvaro; Vasconcelos, José. Os modelos de Maturidade na gestão de sistemas de 

informação. disponivel em http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/564/1/93-107FCT2004-4.pdf 

acesso em 10/05/2016

VII. docente responsável.

Mario de Paula Soares Filho

http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/564/1/93-107FCT2004-4.pdf

