
Plano de Disciplina

Docente:Marcelo Keese Albertini

Disciplina: Selecione uma disciplina (ou duas no caso de duas turmas):
GSI024 GSI024-S GSI024-S - Organização e Recuperação da Informação

Escolha-> Escolha-> - 

Grade de Horários

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
19h00-19h50 GSI024-S
19h50-20h40 GSI024-S
20h50-21h40 GSI024-S
21h40-22h30 GSI024-S

Carga Horária
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Dias letivos 18 18
Carga/dia (min) 200 200 200 200 200

Total (h) 120,0

Objetivos (preenchimento automático)

Ementa (preenchimento automático)

Metodologia

Avaliação

Atendimento
Segunda-Feira 14:00 às 16:30, Quinta-Feira 19:00 às 20:30 e Sexta-feira 14:00 às 16:00.

Recuperação

Bibliografia

Ao final do curso o aluno estará apto a propor soluções para o problema de recuperar informações nos 
documentos da coleção que melhor atendam às necessidades do usuário, a partir de uma consulta 
formulada pelo próprio usuário e de uma coleção documentos não estruturados ou semi-estruturados, como  
por exemplo uma base de dados em XML, de textos ou de imagens digitais. Além disso, o aluno será apto a 
avaliar a qualidade de sistemas de recuperação de informação por meio de medidas  propostas na literatura.

Conceitos de documento, palavra e termo. Indexação de documentos: extração de termos, stopwords, 
stemming, criação de índices. Thesauri. Modelos de processamento de consultas. Avaliação de Sistemas de 
RI. RI em Documentos semi-estruturados, multimídia e documentos na Web. Extração da informação. 
Classificação de documentos. Redução de dimensionalidade.

A parte relativa à apresentação de conteúdo relativo conceitos de organização e recuperação de informação 
será ministrada em aulas teóricas. A parte relativa à prática e apresentação de questões programática será 
ministrada na forma de laboratórios práticos de programação, testes e avaliação de técnicas de organização 
e recuperação de informação. Os conceitos apresentados em aulas serão explorados em listas de exercícios.

A avaliação da disciplina será composta por três provas escritas teóricas, individuais e sem consulta valendo, 
a primeira e segunda provas 25 (vinte e cinco) pontos cada, e a terceira 30 (trinta) pontos. Os 20 (vinte) 
pontos restantes serão atribuídos às práticas realizadas nas aulas de laboratórios.

Alunos que não atingirem a média (60 pontos) por meio da avaliação regular e que tiverem obtido ao menos 
12 pontos referentes à práticas serão elegíveis para uma prova de recuperação. A prova de recuperação 
valerá 30 pontos, será composta por todo o conteúdo da disciplina e substituirá menor das notas das três 
provas regulares.

Básica:
1) Manning, C.; Raghavan, P./ Schütze, H. An Introduction to Information Retrieval, Cambridge, England: 
Cambridge University Press, 2009  http://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html.
Baeza-Yates, R.; Ribeiro-Neto, B. Modern Information Retrieval, Addison-Welsey, 1999
Complementar:
1)Frakes, W. B.; Baeza-Yates, R. (Ed.). Informatin Retrieval \& Data Strctures, Nova Jersey: Prentice Hall, 1992.
2) Crestani, F.; Pasi, G. (Ed.) Soft Computing in Information Retrieval: Techniques and Applications, Springer 
Verlag, 2000.
3) Moens, M.-F. Information Extraction: Algorithms and Prospects in a Retrieval Context; Springer Verlag, 
2006.
4) Ziviani, N. Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C. 2. ed., Thomson Editora, 2004.



Programa da Disciplina
Detallhar aqui cada aula que será dada

Atenção: Dias letivos com atividades fora da sala de aula
(não previstos para este semestre)

#Aula Data Conteúdo

1 09/08/2016 Prática: revisão de conceitos básicos

2 11/08/2016 Introdução à Recuperação de Informação e modelo booleano

3 16/08/2016 Prática: construção de vocabulário

4 18/08/2016 Dicionário e lista de postings: conceitos de documento, palavra e termo

5 23/08/2016 Prática: construção de dicionário em array

6 25/08/2016 Indexação de documentos: termos, stopwords, stemming, Thesauri

7 30/08/2016 Prática: construção de índices direto e invertido

8 01/09/2016 Peso de termos, ranking e modelo vetorial

9 06/09/2016 Prática: consulta ao índice invertido (intersecção)

10 08/09/2016 Prova 1

11 13/09/2016 Prática: ranking com similaridade cosseno

12 15/09/2016 Avaliação de sistemas de recuperação de informação

13 20/09/2016 Prática: avalição de qualidade com precisão, recuperação top-k

14 22/09/2016 Realimentação de relevantes e expansão de consultas

15 27/09/2016 Prática: algoritmo de Rocchio

16 29/09/2016 Modelo probabilístico

17 04/10/2016 Prática: classificação naïve bayes – parte 1

18 06/10/2016 Classificação de documentos

19 11/10/2016 Prática:  classificação naïve bayes – parte 2

20 13/10/2016 Web: busca e indexação

21 18/10/2016 Agrupamento de documentos

22 20/10/2016 Prática: detecção de duplicatas

23 25/10/2016 Integra UFU

24 27/10/2016 Vem pra UFU

25 01/11/2016 Análise de tópicos

26 03/11/2016 Prova 2

27 08/11/2016 Prática: detecção de duplicatas

Básica:
1) Manning, C.; Raghavan, P./ Schütze, H. An Introduction to Information Retrieval, Cambridge, England: 
Cambridge University Press, 2009  http://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html.
Baeza-Yates, R.; Ribeiro-Neto, B. Modern Information Retrieval, Addison-Welsey, 1999
Complementar:
1)Frakes, W. B.; Baeza-Yates, R. (Ed.). Informatin Retrieval \& Data Strctures, Nova Jersey: Prentice Hall, 1992.
2) Crestani, F.; Pasi, G. (Ed.) Soft Computing in Information Retrieval: Techniques and Applications, Springer 
Verlag, 2000.
3) Moens, M.-F. Information Extraction: Algorithms and Prospects in a Retrieval Context; Springer Verlag, 
2006.
4) Ziviani, N. Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C. 2. ed., Thomson Editora, 2004.



28 10/11/2016 Web: análise de links

29 17/11/2016 Prática: ranking HITS

30 22/11/2016 Web Crawling

31 24/11/2016 Prática: protótipo de crawler

32 29/11/2016 Aprendizado de ranking

33 01/12/2016 Apache Lucene

34 06/12/2016 Prática: Apache Lucene

35 08/12/2016 Protótipo do Google e perspectivas atuais

36 13/12/2016 Prova 3



Seg. Ter
1 2 3 4 5 6 7 8 9

M N O P M
Escolha->
FACOM31701-Trabalho de Conclusão de Curso 1
FACOM31802-Trabalho de Conclusão de Curso 2 (18h10 - 19h00)
GSI001-S Empreendedorismo em Informática
GSI002-SA Introdução à Programação de Computadores X X
GSI002-SB Introdução à Programação de Computadores X X
GSI002-V Introdução à Programação de Computadores X X
GSI003-S Introdução aos Sistemas de Informação X X
GSI004-SA Programação Funcional X
GSI004-SB Programação Funcional X
GSI005-S Lógica para Computação
GSI005-V Lógica para Computação
GSI006-SA Estrutura de Dados 1 X X
GSI006-SB Estrutura de Dados 1 X X X
GSI007-S Matemática 1
GSI008-SA Sistemas Digitais X X X
GSI008-SB Sistemas Digitais X X
GSI009-S Profissão em Sistemas de Informação
GSI010-S Programação Lógica
GSI011-S Estrutura de Dados 2 X
GSI012-S Matemática 2
GSI013-S Arquitetura e Organização de Computadores X X
GSI014-S Matemática para Ciência da Computação
GSI015-S Programação Orientada a Objetos 1 X X
GSI016-S Bancos de Dados 1 X X
GSI017-S Estatística
GSI018-S Sistemas Operacionais X X X
GSI019-S Programação para Internet
GSI020-S Programação Orientada a Objetos 2
GSI021-S Bancos de Dados 2
GSI022-S Matemática Financeira e Análise de Investimentos
GSI023-S Redes de Computadores X X
GSI024-S Organização e Recuperação da Informação X
GSI025-S Modelagem de Software X X
GSI026-S Gestão Empresarial
GSI027-S Otimização X X
GSI028-S Sistemas Distribuídos X X
GSI029-S Contabilidade e Análise de Balanços
GSI030-S Engenharia de Software X
GSI031-S Economia
GSI032-S Fundamentos de Marketing X
GSI033-S Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação
GSI034-S Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 1 X X
GSI035-S Auditoria e Segurança da Informação
GSI036-S Direito e Legislação



GSI037-S Interação Humano-Computador X
GSI038-S Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 2 X X
GSI064-S Resolução de Problemas
GSI082-S Tópicos Especiais em Computação 3: Agrupamento de dados X X



Ter Qua Qui Sex Sab
#########################################################

N O P M N O P M N O P M N O P M N O P
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Escolha-> - 
FACOM31701-S - Trabalho de Conclusão de Curso 1
FACOM31802-S - Trabalho de Conclusão de Curso 2 (18h10 - 19h00)
GSI001-S - Empreendedorismo em Informática
GSI002-SA - Introdução à Programação de Computadores
GSI002-SB - Introdução à Programação de Computadores
GSI002-V - Introdução à Programação de Computadores
GSI003-S - Introdução aos Sistemas de Informação
GSI004-SA - Programação Funcional
GSI004-SB - Programação Funcional
GSI005-S - Lógica para Computação
GSI005-V - Lógica para Computação
GSI006-SA - Estrutura de Dados 1
GSI006-SB - Estrutura de Dados 1
GSI007-S - Matemática 1
GSI008-SA - Sistemas Digitais
GSI008-SB - Sistemas Digitais
GSI009-S - Profissão em Sistemas de Informação
GSI010-S - Programação Lógica
GSI011-S - Estrutura de Dados 2
GSI012-S - Matemática 2
GSI013-S - Arquitetura e Organização de Computadores
GSI014-S - Matemática para Ciência da Computação
GSI015-S - Programação Orientada a Objetos 1
GSI016-S - Bancos de Dados 1
GSI017-S - Estatística
GSI018-S - Sistemas Operacionais
GSI019-S - Programação para Internet
GSI020-S - Programação Orientada a Objetos 2
GSI021-S - Bancos de Dados 2
GSI022-S - Matemática Financeira e Análise de Investimentos
GSI023-S - Redes de Computadores
GSI024-S - Organização e Recuperação da Informação
GSI025-S - Modelagem de Software
GSI026-S - Gestão Empresarial
GSI027-S - Otimização
GSI028-S - Sistemas Distribuídos
GSI029-S - Contabilidade e Análise de Balanços
GSI030-S - Engenharia de Software
GSI031-S - Economia
GSI032-S - Fundamentos de Marketing
GSI033-S - Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação
GSI034-S - Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 1
GSI035-S - Auditoria e Segurança da Informação
GSI036-S - Direito e Legislação



GSI037-S - Interação Humano-Computador
GSI038-S - Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 2
GSI064-S - Resolução de Problemas
GSI082-S - Tópicos Especiais em Computação 3: Agrupamento de dados
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Vazio Vazio
FACOM3170Trabalho de Conclusão de Curso 1
FACOM3180Trabalho de Conclusão de Curso 2 (18h10 - 19h00
GSI001 Empreendedorismo em Informática
GSI002 Introdução à Programação de Computadores
GSI003 Introdução aos Sistemas de Informação
GSI004 Programação Funcional
GSI005 Lógica para Computação
GSI006 Estrutura de Dados 1
GSI007 Matemática 1
GSI008 Sistemas Digitais
GSI009 Profissão em Sistemas de Informação
GSI010 Programação Lógica
GSI011 Estrutura de Dados 2
GSI012 Matemática 2
GSI013 Arquitetura e Organização de Computadores
GSI014 Matemática para Ciência da Computação
GSI015 Programação Orientada a Objetos 1
GSI016 Bancos de Dados 1
GSI017 Estatística
GSI018 Sistemas Operacionais
GSI019 Programação para Internet
GSI020 Programação Orientada a Objetos 2
GSI021 Bancos de Dados 2
GSI022 Matemática Financeira e Análise de Investimentos
GSI023 Redes de Computadores
GSI024 Organização e Recuperação da Informação
GSI025 Modelagem de Software
GSI026 Gestão Empresarial
GSI027 Otimização
GSI028 Sistemas Distribuídos
GSI029 Contabilidade e Análise de Balanços
GSI030 Engenharia de Software
GSI031 Economia
GSI032 Fundamentos de Marketing
GSI033 Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação
GSI034 Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Inform
GSI035 Auditoria e Segurança da Informação
GSI036 Direito e Legislação
GSI037 Interação Humano-Computador
GSI038 Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Inform
GSI058 Processamento Digital de Imagens
GSI064 Resolução de Problemas
GSI082 Tópicos Especiais em Computação 3: Agrupament



Vazio
FACOM31701 - Trabalho de Conclusão de Curso 1
FACOM31802 - Trabalho de Conclusão de Curso 2 (18h10-19h00)
GSI001 - Empreendedorismo em Informática
GSI002 - Introdução à Programação de Computadores
GSI003 - Introdução aos Sistemas de Informação
GSI004 - Programação Funcional
GSI005 - Lógica para Computação
GSI006 - Estrutura de Dados 1
GSI007 - Matemática 1
GSI008 - Sistemas Digitais
GSI009 - Profissão em Sistemas de Informação
GSI010 - Programação Lógica
GSI011 - Estrutura de Dados 2
GSI012 - Matemática 2
GSI013 - Arquitetura e Organização de Computadores
GSI014 - Matemática para Ciência da Computação
GSI015 - Programação Orientada a Objetos 1
GSI016 - Bancos de Dados 1
GSI017 - Estatística
GSI018 - Sistemas Operacionais
GSI019 - Programação para Internet
GSI020 - Programação Orientada a Objetos 2
GSI021 - Bancos de Dados 2
GSI022 - Matemática Financeira e Análise de Investimentos
GSI023 - Redes de Computadores
GSI024 - Organização e Recuperação da Informação
GSI025 - Modelagem de Software
GSI026 - Gestão Empresarial
GSI027 - Otimização
GSI028 - Sistemas Distribuídos
GSI029 - Contabilidade e Análise de Balanços
GSI030 - Engenharia de Software
GSI031 - Economia
GSI032 - Fundamentos de Marketing
GSI033 - Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação
GSI034 - Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 1
GSI035 - Auditoria e Segurança da Informação
GSI036 - Direito e Legislação
GSI037 - Interação Humano-Computador
GSI038 - Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 2
GSI058 - Processamento Digital de Imagens
GSI064 - Resolução de Problemas
GSI082 - Tópicos Especiais em Computação 3: Agrupamento de dados
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Número AulAula Dia Semana (altere manualmente reposições Data Tem Aula?
1 07/08/2016
2 08/08/2016

1 1 3 09/08/2016 1
1 4 10/08/2016

2 2 5 11/08/2016 1
2 6 12/08/2016
2 7 13/08/2016
2 1 14/08/2016
2 15/08/2016

3 3 3 16/08/2016 1
3 4 17/08/2016

4 4 5 18/08/2016 1
4 6 19/08/2016
4 7 20/08/2016
4 1 21/08/2016
4 2 22/08/2016

5 5 3 23/08/2016 1
5 4 24/08/2016

6 6 5 25/08/2016 1
6 6 26/08/2016
6 7 27/08/2016
6 1 28/08/2016
6 2 29/08/2016

7 7 3 30/08/2016 1
7 31/08/2016

8 8 5 01/09/2016 1
8 6 02/09/2016
8 7 03/09/2016
8 1 04/09/2016
8 2 05/09/2016

9 9 3 06/09/2016 1
9 07/09/2016

10 10 5 08/09/2016 1
10 6 09/09/2016
10 7 10/09/2016
10 1 11/09/2016
10 2 12/09/2016

11 11 3 13/09/2016 1
11 4 14/09/2016

12 12 5 15/09/2016 1
12 6 16/09/2016
12 7 17/09/2016
12 1 18/09/2016
12 2 19/09/2016

13 13 3 20/09/2016 1
13 4 21/09/2016

14 14 5 22/09/2016 1



14 6 23/09/2016
14 7 24/09/2016
14 1 25/09/2016
14 2 26/09/2016

15 15 3 27/09/2016 1
15 4 28/09/2016

16 16 5 29/09/2016 1
16 6 30/09/2016
16 7 01/10/2016
16 1 02/10/2016
16 2 03/10/2016

17 17 3 04/10/2016 1
17 4 05/10/2016

18 18 5 06/10/2016 1
18 6 07/10/2016
18 7 08/10/2016
18 1 09/10/2016
18 2 10/10/2016

19 19 3 11/10/2016 1
19 12/10/2016

20 20 5 13/10/2016 1
20 6 14/10/2016
20 7 15/10/2016
20 1 16/10/2016
20 2 17/10/2016

21 21 3 18/10/2016 1
21 4 19/10/2016

22 22 5 20/10/2016 1
22 6 21/10/2016
22 7 22/10/2016
22 1 23/10/2016
22 2 24/10/2016

23 23 3 25/10/2016 1
23 4 26/10/2016

24 24 5 27/10/2016 1
24 28/10/2016
24 7 29/10/2016
24 1 30/10/2016
24 2 31/10/2016

25 25 3 01/11/2016 1
25 02/11/2016

26 26 5 03/11/2016 1
26 6 04/11/2016
26 7 05/11/2016
26 1 06/11/2016
26 2 07/11/2016

27 27 3 08/11/2016 1
27 4 09/11/2016



28 28 5 10/11/2016 1
28 6 11/11/2016
28 7 12/11/2016
28 1 13/11/2016
28 14/11/2016
28 15/11/2016
28 4 16/11/2016

29 29 5 17/11/2016 1
29 6 18/11/2016
29 7 19/11/2016
29 1 20/11/2016
29 2 21/11/2016

30 30 3 22/11/2016 1
30 4 23/11/2016

31 31 5 24/11/2016 1
31 6 25/11/2016
31 7 26/11/2016
31 1 27/11/2016
31 2 28/11/2016

32 32 3 29/11/2016 1
32 4 30/11/2016

33 33 5 01/12/2016 1
33 6 02/12/2016
33 7 03/12/2016
33 1 04/12/2016
33 2 05/12/2016

34 34 3 06/12/2016 1
34 4 07/12/2016

35 35 5 08/12/2016 1
35 6 09/12/2016
35 7 10/12/2016
35 1 11/12/2016
35 2 12/12/2016

36 36 3 13/12/2016 1
36 4 14/12/2016
36 4 15/12/2016
36 6 16/12/2016
36 7 17/12/2016



Número aulObservação Seg Ter Qua Qui Sex
. <-- Inicie no domingo
. Aulas 3 5
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Passos para atualizar a planilha

1) Disciplinas
a)Tirar ou incluir as turmas extras. Para cadastrar, 
preencha a planilha 'Disciplina'
Garanta ordem alfabética
b) Incluir a disciplina na planilha horários (verifique  com 
cuidado as 
células que contém fórmulas) - Coloque a turma da 
disciplina após um traço. Exemplo: GSI011-S 
Garanta ordem alfabética
c) Verificar se os horários das disciplinas estão corretos
d) Verificar os nomes das disciplinas optativas

2) coloque em D2 o primeiro domingo antes do início do 
semestre

3) Garanta que toda coluna C tenha a fórmula que calcula 
o dia da semana, sendo 1 para domingo, 2 para segunda, 
etc. Exemplo para a coluna C2:
     =DIA.DA.SEMANA(D2)

4) Analisar o calendário acadêmico para verificar todos os 
feriados (marcar a célula em vermelho). 

5) Colocar como 0 o dia da semana em que ocorrer esses 
feriados

6) Analisar o calendário acadêmico e verificar dias que 
são letivos mas não há atividade em sala (e.g. Integra 
UFU, Vem pra UFU, FACOM TechWeek) e marcá-los em 
roxo. Identificar esses eventos na planilha G e verificar se 
estão aparecendo no plano de ensino.

7) Deixar explícito na planilha 'Visão'  as datas dos 
eventos do item acima

8) Trocar na coluna C os dias de semana de reposição de 
aulas (exemplo: segunda feira que é uma reposição de 
quinta deve-se trocar o 2 por 5). Marcar em amarelo 
esses dias

9) Testar com disciplinas em todos os dias da semana e 
ver se o número de aulas corresponde ao especificado no 
calendário acadêmico (exemplo: 17 segundas, 18 terças, 
etc)

10) Salvar tudo

11) Salvar como ODS. Abra o OpenOffice e selecione  a 
célula D6 da planilha visão. Vá ao menu Dados/Validade. 
Em seguida selecione na aba Critérios, campo Permitir, a 
opção "Intervalo de Células". Em seguida, no campo 
'Origem' pressione o botão de seleção de células e vá até 
a planilha Horários e selecione o intervalo com todos os 
códigos e nomes das disciplinas (ou seja, células AD:4 até 
AD:(linha final)

12) Repita 11 para a célula D7 da planilha Visao
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Integra UFU
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Passos para atualizar a planilha

1) Disciplinas
a)Tirar ou incluir as turmas extras. Para cadastrar, 
preencha a planilha 'Disciplina'
Garanta ordem alfabética
b) Incluir a disciplina na planilha horários (verifique  com 
cuidado as 
células que contém fórmulas) - Coloque a turma da 
disciplina após um traço. Exemplo: GSI011-S 
Garanta ordem alfabética
c) Verificar se os horários das disciplinas estão corretos
d) Verificar os nomes das disciplinas optativas

2) coloque em D2 o primeiro domingo antes do início do 
semestre

3) Garanta que toda coluna C tenha a fórmula que calcula 
o dia da semana, sendo 1 para domingo, 2 para segunda, 
etc. Exemplo para a coluna C2:
     =DIA.DA.SEMANA(D2)

4) Analisar o calendário acadêmico para verificar todos os 
feriados (marcar a célula em vermelho). 

5) Colocar como 0 o dia da semana em que ocorrer esses 
feriados

6) Analisar o calendário acadêmico e verificar dias que 
são letivos mas não há atividade em sala (e.g. Integra 
UFU, Vem pra UFU, FACOM TechWeek) e marcá-los em 
roxo. Identificar esses eventos na planilha G e verificar se 
estão aparecendo no plano de ensino.

7) Deixar explícito na planilha 'Visão'  as datas dos 
eventos do item acima

8) Trocar na coluna C os dias de semana de reposição de 
aulas (exemplo: segunda feira que é uma reposição de 
quinta deve-se trocar o 2 por 5). Marcar em amarelo 
esses dias

9) Testar com disciplinas em todos os dias da semana e 
ver se o número de aulas corresponde ao especificado no 
calendário acadêmico (exemplo: 17 segundas, 18 terças, 
etc)

10) Salvar tudo

11) Salvar como ODS. Abra o OpenOffice e selecione  a 
célula D6 da planilha visão. Vá ao menu Dados/Validade. 
Em seguida selecione na aba Critérios, campo Permitir, a 
opção "Intervalo de Células". Em seguida, no campo 
'Origem' pressione o botão de seleção de células e vá até 
a planilha Horários e selecione o intervalo com todos os 
códigos e nomes das disciplinas (ou seja, células AD:4 até 
AD:(linha final)

12) Repita 11 para a célula D7 da planilha Visao
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Passos para atualizar a planilha

1) Disciplinas
a)Tirar ou incluir as turmas extras. Para cadastrar, 
preencha a planilha 'Disciplina'
Garanta ordem alfabética
b) Incluir a disciplina na planilha horários (verifique  com 
cuidado as 
células que contém fórmulas) - Coloque a turma da 
disciplina após um traço. Exemplo: GSI011-S 
Garanta ordem alfabética
c) Verificar se os horários das disciplinas estão corretos
d) Verificar os nomes das disciplinas optativas

2) coloque em D2 o primeiro domingo antes do início do 
semestre

3) Garanta que toda coluna C tenha a fórmula que calcula 
o dia da semana, sendo 1 para domingo, 2 para segunda, 
etc. Exemplo para a coluna C2:
     =DIA.DA.SEMANA(D2)

4) Analisar o calendário acadêmico para verificar todos os 
feriados (marcar a célula em vermelho). 

5) Colocar como 0 o dia da semana em que ocorrer esses 
feriados

6) Analisar o calendário acadêmico e verificar dias que 
são letivos mas não há atividade em sala (e.g. Integra 
UFU, Vem pra UFU, FACOM TechWeek) e marcá-los em 
roxo. Identificar esses eventos na planilha G e verificar se 
estão aparecendo no plano de ensino.

7) Deixar explícito na planilha 'Visão'  as datas dos 
eventos do item acima

8) Trocar na coluna C os dias de semana de reposição de 
aulas (exemplo: segunda feira que é uma reposição de 
quinta deve-se trocar o 2 por 5). Marcar em amarelo 
esses dias

9) Testar com disciplinas em todos os dias da semana e 
ver se o número de aulas corresponde ao especificado no 
calendário acadêmico (exemplo: 17 segundas, 18 terças, 
etc)

10) Salvar tudo

11) Salvar como ODS. Abra o OpenOffice e selecione  a 
célula D6 da planilha visão. Vá ao menu Dados/Validade. 
Em seguida selecione na aba Critérios, campo Permitir, a 
opção "Intervalo de Células". Em seguida, no campo 
'Origem' pressione o botão de seleção de células e vá até 
a planilha Horários e selecione o intervalo com todos os 
códigos e nomes das disciplinas (ou seja, células AD:4 até 
AD:(linha final)

12) Repita 11 para a célula D7 da planilha Visao



Passos para atualizar a planilha

1) Disciplinas
a)Tirar ou incluir as turmas extras. Para cadastrar, 
preencha a planilha 'Disciplina'
Garanta ordem alfabética
b) Incluir a disciplina na planilha horários (verifique  com 
cuidado as 
células que contém fórmulas) - Coloque a turma da 
disciplina após um traço. Exemplo: GSI011-S 
Garanta ordem alfabética
c) Verificar se os horários das disciplinas estão corretos
d) Verificar os nomes das disciplinas optativas

2) coloque em D2 o primeiro domingo antes do início do 
semestre

3) Garanta que toda coluna C tenha a fórmula que calcula 
o dia da semana, sendo 1 para domingo, 2 para segunda, 
etc. Exemplo para a coluna C2:
     =DIA.DA.SEMANA(D2)

4) Analisar o calendário acadêmico para verificar todos os 
feriados (marcar a célula em vermelho). 

5) Colocar como 0 o dia da semana em que ocorrer esses 
feriados

6) Analisar o calendário acadêmico e verificar dias que 
são letivos mas não há atividade em sala (e.g. Integra 
UFU, Vem pra UFU, FACOM TechWeek) e marcá-los em 
roxo. Identificar esses eventos na planilha G e verificar se 
estão aparecendo no plano de ensino.

7) Deixar explícito na planilha 'Visão'  as datas dos 
eventos do item acima

8) Trocar na coluna C os dias de semana de reposição de 
aulas (exemplo: segunda feira que é uma reposição de 
quinta deve-se trocar o 2 por 5). Marcar em amarelo 
esses dias

9) Testar com disciplinas em todos os dias da semana e 
ver se o número de aulas corresponde ao especificado no 
calendário acadêmico (exemplo: 17 segundas, 18 terças, 
etc)

10) Salvar tudo

11) Salvar como ODS. Abra o OpenOffice e selecione  a 
célula D6 da planilha visão. Vá ao menu Dados/Validade. 
Em seguida selecione na aba Critérios, campo Permitir, a 
opção "Intervalo de Células". Em seguida, no campo 
'Origem' pressione o botão de seleção de células e vá até 
a planilha Horários e selecione o intervalo com todos os 
códigos e nomes das disciplinas (ou seja, células AD:4 até 
AD:(linha final)

12) Repita 11 para a célula D7 da planilha Visao



Código Ementa Objetivos
FACOM3170 Objetivos Gerais: Iniciar o aluno em trabalho de pesquisa, estimulando sua capacidade investigativa e produtiva, contribuindo para sua formação básica, profissional e científica. Objetivos Específicos: Capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa para melhor compreender e expor determinados aspectos do aprendizado. Elaborar e desenvolver o primeiro momento de um Trabalho de Conclusão de Curso.
FACOM3180 Objetivos Gerais: Iniciar o aluno em trabalho de pesquisa, estimulando sua capacidade  investigativa e produtiva, contribuindo para sua formação básica, profissional e científica. Objetivos Específicos: Concluir o desenvolvimento do segundo e último momento do Trabalho de Conclusão de Curso. O aluno deve fazer uma apresentação oral pública sobre o trabalho de conclusão de curso.
GSI001 LevantamenDeterminar oportunidades empreendedoras em computação, utilizando técnicas de criatividade, negociação  e organização. Estudar a viabilidade inicial de um novo negócio.
GSI002 Noções de Ao final do curso o aluno será capaz de desenvolver programas em linguagens procedimentais, empregando adequadamente os recursos oferecidos por estas linguagens.
GSI003 Teoria gerAprender os conceitos de sistema do ponto de vista das organizações, percebendo como fornecer recursos de controle do ambiente através dos sistemas de informações; Compreender a importância, identificar e especificar as informações operacionais e gerenciais; Compreender o processo de criação de um sistema de informação baseado em computadores; Estudar fundamentos de modelagem de processos e dados. Compreender os conceitos fundamentais de gestão de projetos.
GSI004 O paradigmDesenvolver programas em linguagens funcionais, dominando os recursos oferecidos pelas mesmas, como também utilizar o Cálculo-Lambda que é o modelo matemático deste paradigma de linguagem.
GSI005 Lógica ProDominar os conceitos lógicos fundamentais de dedução e validade, correção e completude do Cálculo Proposicional e de Predicados de Primeira Ordem.
GSI006 Dados estrO principal objetivo desta disciplina é introduzir os conceitos de derivada e integral para funções reais e explorar suas inúmeras aplicações, como por exemplo, no esboço de gráficos e no cálculo de áreas, respectivamente. Preliminarmente introduziremos a noção de limite.
GSI007 Funções reO teorema de Weierstass e o teorema fundamental do cálculo são os principais resultados que estudaremos. Este primeiro garante que toda função contínua em um intervalo fechado e limitado assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Uma das suas conseqüências é o teorema do valor médio. O segundo relaciona a integral à derivada e fornece um método eficiente de cálculo. Além desses teoremas produzirem eficazes ferramentas de cálculo eles também são importantes pilares teóricos.
GSI008 Sistemas d
GSI009 A profissãInformar e despertar uma consciência crítica e responsável sobre os diversos aspectos associados aos impactos da Informática na sociedade, analisando as suas influências, positivas e negativas, do ponto de vista sócio-econômico, político, ecológico, etc. dentro de dimensões individual, regional, nacional e internacional.
GSI010 Resolução Ter completa noção sobre as características estruturais, sintaxe e lógica da linguagem PROLOG, devendo ainda estar apto a desenvolver programas aplicativos.
GSI011 Gerais: Aplicar algoritmos e estrutura de dados adequados à solução eficiente de problemas. Específicos: Discutir o custo computacional de algoritmos. Utilizar adequadamente solução iterativa e recursiva. Aplicar apropriadamente solução para problemas de busca. Aplicar apropriadamente solução para problemas de ordenação. Utilizar árvores e grafos. Conhecer as técnicas de coleta de lixo e hashing.
GSI012 AproximaçãO principal objetivo desta disciplina é introduzir os conceitos de aproximação de funções por polinômios, o uso de séries numéricas, as equações diferenciais ordinários e análise de Fourier e explorar suas aplicações.
GSI013 Visão geral 
GSI014 Indução e ReApresentar conceitos básicos da Matemática Discreta que são relevantes para o aprendizado da Ciência da Computação e desenvolver capacidade de  raciocínio formal rigoroso e habilidades analíticas. 
GSI015 IntroduçãAo final do curso o aluno será capaz de: 1. Analisar problemas computacionais e propor soluções utilizando conceitos de programação orientada a objetos, como classes, objetos, herança e polimorfismo. 2. Desenvolver programas em uma linguagem de programação orientada a objetos.
GSI016 Capacitar o aluno a utilizar princípios e ferramentas teóricas para modelar a semântica de uma aplicação com abordagem de banco de dados e a implementar sistemas de informação utilizando um gerenciador de banco de dados que inclua as principais tecnologias disponíveis na área, por exemplo, integridade referencial, controle concorrência, recuperação de falhas, funções,  gatilhos e objetos complexos.
GSI017 Conceitos Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de conhecer a linguagem estatística, construir e interpretar tabelas e gráficos, Calcular medidas descritivas e interpretá-las, conhecer as técnicas de probabilidade, identificar as técnicas de amostragem e sua utilização, aplicar testes comparativos entre grupos, trabalhar com correlação e análise de regressão, analisar e interpretar conjuntos de dados experimentais.
GSI018 História dDefinir conceitos básicos e avançados de sistemas operacionais proporcionando aos discentes um conhecimento abrangente sobre o tema. Ao final da disciplina, o discente estará apto a reconhecer as principais características existentes em sistemas operacionais, bem como ser capaz de escolher um sistema operacional adequado para determinados tipos de aplicações.
GSI019 Aspectos hFornecer uma visão geral do funcionamento de sistemas na Web e os protocolos envolvidos; Introduzir o paradigma da programação para a Internet, que possui uma lógica de construção de programas substancialmente diferente das demais; Conceituar as arquiteturas de 2, 3 e n camadas, apresentando as diferenças e, principalmente, as vantagens que elas oferecem; Qualificar profissionais para o desenvolvimento de aplicações voltadas para a Internet/Intranet e que sejam disponibilizadas através de um browser; Apresentar padrões de projeto para melhor estruturação dos sistemas na web; Apresentar as tecnologias mais empregadas no desenvolvimento de sistemas para web, inclusive com o uso de frameworks; Introduzir conceitos de segurança associados ao uso de sistemas na web.
GSI020 Após o curso o aluno estará apto a) Aplicar técnicas avançadas de análise e projeto empregadas no desenvolvimento de software, enfatizando formas de melhorar o reuso de software através do paradigma de Orientação a Objetos. Especificamente: - compreender o papel dos padrões na reutilização de colaborações entre classes e objetos em modelos conceituais e modelos de software; - projetar uma arquitetura de software usando padrões arquiteturais; - aplicar padrões de projeto, principalmente aqueles mais importantes no desenvolvimento de frameworks; - analisar os padrões de projeto mais apropriados ao software a ser desenvolvido; - compreender alguns padrões típicos de análise, i.e., modelos conceituais de objetos reutilizáveis; - compreender anti-padrões; - compreender os conceitos de frameworks e como eles permitem reutilizar a análise de problemas e o projeto de soluções, permitindo assim escrever aplicações relacionadas com eficácia; - analisar frameworks concretos; - compreender uma metodologia de desenvolvimento de frameworks; - desenvolver software usando as técnicas avançadas de análise e projeto de software.
GSI021 ArquiteturAo final do curso o aluno estará apto a escolher métodos e implementar algoritmos adequados à solução de problemas que envolvem a organização  de dados estruturados e armazenadas em disco e a recuperação de informações à partir destes dados, usando uma linguagem de consulta e técnicas de implementação de  sistemas de gerenciamento de bancos de dados
GSI022 - Juros SimA disciplina de Matemática Financeira e Análise de Investimentos visa dar ao aluno o conhecimento de métodos e conceitos a serem aplicados na área administrativa com o objetivo de desenvolver suas aplicações no reconhecimento, análise e solução de problemas organizacionais. O aluno deverá ser capaz de aplicar a matemática financeira como instrumento que auxiliam o processo decisório da escolha da melhor alternativa numa economia de escassez e orienta para uma análise mais clara nas áreas específicas e para tomada de decisões.
GSI023 Conceitos Abordar os princípios básicos da área de redes de computadores com uma ênfase nos conceitos de sistemas de computação, usando uma visão voltada para a Internet. Ao final do curso, o aluno deve ser capaz de identificar os principais elementos de um sistema distribuído operando em rede, analisar compromissos no desenvolvimento de soluções para problemas como contenção de recursos, controle de fluxo, roteamento e endereçamento, bem como descrever os princípios de operação da Internet com relação a esses fatores. 
GSI024 ConceitoAo final do curso o aluno estará apto a propor soluções para o problema de recuperar informações nos documentos da coleção que melhor atendam às necessidades do usuário, a partir de uma consulta formulada pelo próprio usuário e de uma coleção documentos não estruturados ou semi-estruturados, como  por exemplo uma base de dados em XML, de textos ou de imagens digitais. Além disso, o aluno será apto a avaliar a qualidade de sistemas de recuperação de informação por meio de medidas  propostas na literatura.
GSI025 Problemas O aluno ao final da disciplina estará apto a desenvolver as principais atividades no contexto de desenvolvimento de software. Para isto, primeiro é discutida a motivação para o uso de processos de desenvolvimento de software, bem como os modelos teóricos utilizados para descrever e construir processos. Posteriormente, são discutidas questões relacionadas a especificação e gerência de requisitos, modelagem conceitual e prototipação de sistemas de software. Tais questões relacionadas à análise de sistemas são complementadas com a apresentação dos principais tópicos relacionados ao projeto de software: projeto arquitetural, projeto orientado a objetos, reuso de software e projeto de interface com o usuário. São discutidas também linguagens de modelagem que serão necessárias para cada um dos tópicos cobertos pela disciplina.
GSI026 Conceitos Prover ao futuro profissional de Sistema de Informação os conhecimentos básicos de gestão empresarial, estruturas organizacionais e formas de administração, com avaliação de seu desempenho através do gerenciamento de indicadores financeiros, relativos a clientes e de qualidade e produtividade.
GSI027 Ao término da disciplina o aluno deve estar apto a corretamente aplicar os métodos, técnicas e ferramentas da pesquisa operacional na modelagem e solução de problemas relacionados a sistemas de informação. 
GSI028 IntroduçãoAo final da disciplina o estudante estará apto a: - Identificar as principais propriedades e modelos de sistemas distribuídos; - Compreender os componentes essenciais para a construção de sistemas distribuídos; - Entender os principais problemas e soluções inerentes aos sistemas distribuídos.
GSI029 Campo de aFornecer ao aluno instrumental básico sobre contabilidade de forma acessível e capaz de fornecer informações úteis à análise e interpretação das demonstrações contábeis, que possibilite o entendimento da linguagem contábil gerencial moderna.
GSI030 IntroduçãoAo final da disciplina o aluno estará apto a desenvolver as principais atividades relacionadas a verificação e validação de software e testes de software, bem como discutir as principais responsabilidades de um gerente de projetos no contexto de um processo de desenvolvimento de software. A disciplina objetiva ainda discutir temas relacionados a gerência de projetos, estimativas e métricas, melhoria de processos, projeto de interface com o usuário, aspectos de qualidade e documentação de software e a evolução desses sistemas. 
GSI031 Natureza Interpretar a natureza e o método das Ciências Econômicas bem como os conceitos de micro e macroeconomia com o intuito de tornar-se consciente da problemática econômica, dos resultados e repercussões econômicas de suas atividades na área de computação. 
GSI032 DefiniçãoPropiciar ao aluno o conhecimento do conceito de marketing, estimulando o seu raciocínio no sentido de entender toda sua filosofia mercadológica, possibilitando-o entender os principais variáveis mercadológicos envolvidos, bem como os seus conceitos pertinentes.
GSI033 Projetos dO caminho para a realização, tanto profissional quanto pessoal, é transformar uma idéia em um projeto que dê certo. Esta disciplina apresentará as técnicas necessárias para que isso aconteça. Dentre estas técnicas, serão ensinadas algumas que auxiliarão o aluno a: identificar demanda por um projeto, selecionar o melhor projeto a ser executado, planejar e executar projetos, calcular datas, gerenciar recursos, controlar a execução de projetos, lidar com conflitos, documentar e concluir um projeto com êxito.
GSI034 Identificar problemas do mundo real implementáveis computacionalmente, realizar a análise e projeto de soluções em software, de forma padronizada e eficiente, para resolvê-los.
GSI035 FundamentoAo término do curso o aluno estará apto a propor ações necessárias para dotar os sistemas de informação de mecanismos de segurança que permitam garantir a integridade e recuperação de informações armazenadas em meio eletrônico. Para tal devem ser desenvolvidas as habilidades:  - conhecimento dos fundamentos de auditoria de sistemas e TIC, conceitos e metodologias para planejar e realizar atividades regulares de mensuração e avaliação de processos, dados, sistemas, infra-estrutura e projetos de TIC; - capacidade de identificar evidências, causas e conseqüências de problemas encontrados; - capacidade de avaliar e recomendar ações de melhoria contínua, com ênfase em controles internos, qualidade e segurança da informação; - capacidade de descrever e tratar situações reais de trabalhos de auditoria no ambiente de TIC; - capacidade de fundamentar e apresentar conclusões em relatórios concisos e objetivos de auditoria; - capacidade de observar responsabilidades, atitudes e requisitos de ética e conduta do auditor de sistemas.
GSI036 EstruturaAdquirir uma visão da legislação aplicada à Computação através de noções gerais de Direito. Praticar a cidadania e a responsabilidade social. Avaliar a importância da segurança da informação e da aplicação de normas e leis nas atividades profissionais.  Desenvolver espírito crítico e de análise para o exercício da atividade profissional futura, em face da responsabilidade civil e penal, contratual e extracontratual, conhecendo as conseqüências jurídicas relacionadas ao descumprimento ou não da observação da legislação vigente.
GSI037 IntroduçãoApresentar ao aluno conceitos fundamentais da interação entre o usuário humano e o computador. Apresentar conceitos de usabilidade, dando ao aluno experiência no projeto e na avaliação de interfaces.
GSI038 Identificar problemas do mundo real implementáveis computacionalmente, realizar a análise e projeto de soluções em software, de forma padronizada e eficiente, para resolvê-los.
GSI058 FundamentoAo final do curso o aluno conhecerá os conceitos básicos sobre o processamento digital de imagens e será capaz de implementar vários recursos para processamento e análise de imagens monocromáticas e coloridas. 
GSI064 IntroduçãoCompreender os conceitos e técnicas envolvidos na resolução de problemas de característica
GSI072 Aspectos algorítmica, passíveis de implementação em computadores.
GSI077 Fornecer ao aluno conhecimento aprofundado sobre tópico(s) avançado(s) em redes de computadores.

Normas e aspectos de uma pesquisa. Estrutura e planejamento da pesquisa: Tema, formulação do problema, objetivos e justificativas. Hipóteses, Referencial teórico, Citações, Artigo, Monografia. Elaboração de projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Desenvolvimento da primeira parte do TCC.

Elaboração de trabalho monográfico, sob a orientação de um professor, sobre temática relevante à área de Sistemas de Informação, cuja aprovação se dará pelo aproveitamento na disciplina e por meio de defesa pública.

(Ao final do curso o aluno será capaz de) 1.      Operar com bases numéricas binárias, octal e hexadecimal (magnitude e sinal-magnitude); 2.      Representar números binários em ponto fixo ou em ponto flutuante; 3.      Reconhecer e trabalhar com códigos ASCII, BCD e Gray; 4.      Realizar convenções entre as diversas representações numéricas; 5.      Descrever os princípios da deteção e correção de erros; 6.      Aplicar a Álgebra de Boole a problemas de circuitos digitais; 7.      Reconhecer e utilizar portas lógicas; 8.      Simplificar funções lógicas; 9.      Projetar circuitos combinacionais; 10.  Analisar circuitos combinacionais; 11.  Reconhecer e utilizar os diversos tipos de latches e de flip-flops; 12.  Utilizar o modelo de uma Máquina Seqüencial no projeto de circuitos seqüenciais síncronos; 13.  Analisar circuitos seqüenciais síncronos; 14. Projetar e analisar circuitos seqüenciais assíncronos. 

Princípios de Análise de Algoritmos : Análise Empírica, Análise Matemática,  Análise Assintótica, Notação O, Recursão: Algoritmos recursivos,  Programação Dinâmica, Ordenação, Grafos, Árvores, Busca:  Texto, Linear, Binária, Árvore de busca binária (ABB), Balancemento de ABB, Hashing. Coleta de Lixo (garbage collection).

Compreender o hardware de um sistema computacional. Compreender o funcionamento dos vários módulos que compõem um sistema computacional. Desenvolver uma visão crítica sobre os requisitos de desempenho associados a um sistema computacional. Desenvolver a habilidade de programação em linguagem de baixo nível (assemby).

Arquitetura de um Sistema de Banco de Dados. Modelos Conceitual de Entidades e Relacionamentos. Modelo Relacional. Linguagem de Definição de Dados. Linguagens de Manipulação de Dados. Projeto de Banco de Dados: dependência funcional, chaves, normalização, visões. Transações, controle de concorrência e recuperação de falhas. Introdução a Modelo de Dados Orientado a Objetos. Introdução a  Banco de Dados Distribuídos. Implementação de Aplicações usando Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados: definição e manipulação de dados; linguagem procedural no servidor de banco de dados, linguagem SQL embutida em linguagens de programação.  Comunicação entre a aplicação (“front-end”) e o SGBD.

Padrões de análise. Projeto de software orientado a objetos. Arquitetura de software. Projeto detalhado de software. Princípios de projeto orientado a objetos. Tecnologia de componentes. Padrões arquiteturais. Padrões de projeto. Desenvolvimento de software orientado a aspectos. Tópicos avançados em projeto de software. 

Fundamentos da pesquisa operacional, Modelagem. Programação linear, método simplex, dualidade. Introdução à Teoria de Filas. Princípios básicos de simulação. Introdução a Processos de Decisão Markoviano. Análise de Decisões.

Apresentação de um problema a ser solucionado através do uso do computador; Especificação do software a ser implementado; Implementação do software especificado. Problemas e práticas recomendadas no desenvolvimento de software; visão geral do processo de desenvolvimento; planejamento e elaboração; análise e projeto; implementação.

Continuação da implementação do software especificado na disciplina Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 1. Problemas e práticas recomendadas no desenvolvimento de software; visão geral do processo de desenvolvimento; planejamento e elaboração; análise e projeto; implementação; testes; suporte ao desenvolvimento. Documentação, controle de versões e controle da distribuição das cópias do software.

Abordagem de tópicos avançados sobre Redes de Computadores: - Simulação de Redes; - Redes Sem Fio; - Redes Ópticas; - Redes Ambientes; - Serviços Web; - Gerenciamento de Redes; - Computação Autonômica; - Arquiteturas de Redes P2P; -Grades Computacionais; - Segurança em Redes TCP/IP.



GSI082 Entende-sCobrir um tema de computação com mais profundidade ou mesmo para abordar um assunto novo na área.  À medida que uma disciplina de tópicos especiais em computação se consagra em audiência e interesse, ela é incorporada ao currículo como optativa com ementa definida, recebendo código próprio.



Objetivos Gerais: Iniciar o aluno em trabalho de pesquisa, estimulando sua capacidade investigativa e produtiva, contribuindo para sua formação básica, profissional e científica. Objetivos Específicos: Capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa para melhor compreender e expor determinados aspectos do aprendizado. Elaborar e desenvolver o primeiro momento de um Trabalho de Conclusão de Curso.
Objetivos Gerais: Iniciar o aluno em trabalho de pesquisa, estimulando sua capacidade  investigativa e produtiva, contribuindo para sua formação básica, profissional e científica. Objetivos Específicos: Concluir o desenvolvimento do segundo e último momento do Trabalho de Conclusão de Curso. O aluno deve fazer uma apresentação oral pública sobre o trabalho de conclusão de curso.
Determinar oportunidades empreendedoras em computação, utilizando técnicas de criatividade, negociação  e organização. Estudar a viabilidade inicial de um novo negócio.
Ao final do curso o aluno será capaz de desenvolver programas em linguagens procedimentais, empregando adequadamente os recursos oferecidos por estas linguagens.
Aprender os conceitos de sistema do ponto de vista das organizações, percebendo como fornecer recursos de controle do ambiente através dos sistemas de informações; Compreender a importância, identificar e especificar as informações operacionais e gerenciais; Compreender o processo de criação de um sistema de informação baseado em computadores; Estudar fundamentos de modelagem de processos e dados. Compreender os conceitos fundamentais de gestão de projetos.
Desenvolver programas em linguagens funcionais, dominando os recursos oferecidos pelas mesmas, como também utilizar o Cálculo-Lambda que é o modelo matemático deste paradigma de linguagem.
Dominar os conceitos lógicos fundamentais de dedução e validade, correção e completude do Cálculo Proposicional e de Predicados de Primeira Ordem.
O principal objetivo desta disciplina é introduzir os conceitos de derivada e integral para funções reais e explorar suas inúmeras aplicações, como por exemplo, no esboço de gráficos e no cálculo de áreas, respectivamente. Preliminarmente introduziremos a noção de limite.
O teorema de Weierstass e o teorema fundamental do cálculo são os principais resultados que estudaremos. Este primeiro garante que toda função contínua em um intervalo fechado e limitado assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Uma das suas conseqüências é o teorema do valor médio. O segundo relaciona a integral à derivada e fornece um método eficiente de cálculo. Além desses teoremas produzirem eficazes ferramentas de cálculo eles também são importantes pilares teóricos.

Informar e despertar uma consciência crítica e responsável sobre os diversos aspectos associados aos impactos da Informática na sociedade, analisando as suas influências, positivas e negativas, do ponto de vista sócio-econômico, político, ecológico, etc. dentro de dimensões individual, regional, nacional e internacional.
Ter completa noção sobre as características estruturais, sintaxe e lógica da linguagem PROLOG, devendo ainda estar apto a desenvolver programas aplicativos.
Gerais: Aplicar algoritmos e estrutura de dados adequados à solução eficiente de problemas. Específicos: Discutir o custo computacional de algoritmos. Utilizar adequadamente solução iterativa e recursiva. Aplicar apropriadamente solução para problemas de busca. Aplicar apropriadamente solução para problemas de ordenação. Utilizar árvores e grafos. Conhecer as técnicas de coleta de lixo e hashing.
O principal objetivo desta disciplina é introduzir os conceitos de aproximação de funções por polinômios, o uso de séries numéricas, as equações diferenciais ordinários e análise de Fourier e explorar suas aplicações.

Apresentar conceitos básicos da Matemática Discreta que são relevantes para o aprendizado da Ciência da Computação e desenvolver capacidade de  raciocínio formal rigoroso e habilidades analíticas. 
Ao final do curso o aluno será capaz de: 1. Analisar problemas computacionais e propor soluções utilizando conceitos de programação orientada a objetos, como classes, objetos, herança e polimorfismo. 2. Desenvolver programas em uma linguagem de programação orientada a objetos.
Capacitar o aluno a utilizar princípios e ferramentas teóricas para modelar a semântica de uma aplicação com abordagem de banco de dados e a implementar sistemas de informação utilizando um gerenciador de banco de dados que inclua as principais tecnologias disponíveis na área, por exemplo, integridade referencial, controle concorrência, recuperação de falhas, funções,  gatilhos e objetos complexos.
Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de conhecer a linguagem estatística, construir e interpretar tabelas e gráficos, Calcular medidas descritivas e interpretá-las, conhecer as técnicas de probabilidade, identificar as técnicas de amostragem e sua utilização, aplicar testes comparativos entre grupos, trabalhar com correlação e análise de regressão, analisar e interpretar conjuntos de dados experimentais.
Definir conceitos básicos e avançados de sistemas operacionais proporcionando aos discentes um conhecimento abrangente sobre o tema. Ao final da disciplina, o discente estará apto a reconhecer as principais características existentes em sistemas operacionais, bem como ser capaz de escolher um sistema operacional adequado para determinados tipos de aplicações.
Fornecer uma visão geral do funcionamento de sistemas na Web e os protocolos envolvidos; Introduzir o paradigma da programação para a Internet, que possui uma lógica de construção de programas substancialmente diferente das demais; Conceituar as arquiteturas de 2, 3 e n camadas, apresentando as diferenças e, principalmente, as vantagens que elas oferecem; Qualificar profissionais para o desenvolvimento de aplicações voltadas para a Internet/Intranet e que sejam disponibilizadas através de um browser; Apresentar padrões de projeto para melhor estruturação dos sistemas na web; Apresentar as tecnologias mais empregadas no desenvolvimento de sistemas para web, inclusive com o uso de frameworks; Introduzir conceitos de segurança associados ao uso de sistemas na web.
Após o curso o aluno estará apto a) Aplicar técnicas avançadas de análise e projeto empregadas no desenvolvimento de software, enfatizando formas de melhorar o reuso de software através do paradigma de Orientação a Objetos. Especificamente: - compreender o papel dos padrões na reutilização de colaborações entre classes e objetos em modelos conceituais e modelos de software; - projetar uma arquitetura de software usando padrões arquiteturais; - aplicar padrões de projeto, principalmente aqueles mais importantes no desenvolvimento de frameworks; - analisar os padrões de projeto mais apropriados ao software a ser desenvolvido; - compreender alguns padrões típicos de análise, i.e., modelos conceituais de objetos reutilizáveis; - compreender anti-padrões; - compreender os conceitos de frameworks e como eles permitem reutilizar a análise de problemas e o projeto de soluções, permitindo assim escrever aplicações relacionadas com eficácia; - analisar frameworks concretos; - compreender uma metodologia de desenvolvimento de frameworks; - desenvolver software usando as técnicas avançadas de análise e projeto de software.
Ao final do curso o aluno estará apto a escolher métodos e implementar algoritmos adequados à solução de problemas que envolvem a organização  de dados estruturados e armazenadas em disco e a recuperação de informações à partir destes dados, usando uma linguagem de consulta e técnicas de implementação de  sistemas de gerenciamento de bancos de dados
A disciplina de Matemática Financeira e Análise de Investimentos visa dar ao aluno o conhecimento de métodos e conceitos a serem aplicados na área administrativa com o objetivo de desenvolver suas aplicações no reconhecimento, análise e solução de problemas organizacionais. O aluno deverá ser capaz de aplicar a matemática financeira como instrumento que auxiliam o processo decisório da escolha da melhor alternativa numa economia de escassez e orienta para uma análise mais clara nas áreas específicas e para tomada de decisões.
Abordar os princípios básicos da área de redes de computadores com uma ênfase nos conceitos de sistemas de computação, usando uma visão voltada para a Internet. Ao final do curso, o aluno deve ser capaz de identificar os principais elementos de um sistema distribuído operando em rede, analisar compromissos no desenvolvimento de soluções para problemas como contenção de recursos, controle de fluxo, roteamento e endereçamento, bem como descrever os princípios de operação da Internet com relação a esses fatores. 
Ao final do curso o aluno estará apto a propor soluções para o problema de recuperar informações nos documentos da coleção que melhor atendam às necessidades do usuário, a partir de uma consulta formulada pelo próprio usuário e de uma coleção documentos não estruturados ou semi-estruturados, como  por exemplo uma base de dados em XML, de textos ou de imagens digitais. Além disso, o aluno será apto a avaliar a qualidade de sistemas de recuperação de informação por meio de medidas  propostas na literatura.
O aluno ao final da disciplina estará apto a desenvolver as principais atividades no contexto de desenvolvimento de software. Para isto, primeiro é discutida a motivação para o uso de processos de desenvolvimento de software, bem como os modelos teóricos utilizados para descrever e construir processos. Posteriormente, são discutidas questões relacionadas a especificação e gerência de requisitos, modelagem conceitual e prototipação de sistemas de software. Tais questões relacionadas à análise de sistemas são complementadas com a apresentação dos principais tópicos relacionados ao projeto de software: projeto arquitetural, projeto orientado a objetos, reuso de software e projeto de interface com o usuário. São discutidas também linguagens de modelagem que serão necessárias para cada um dos tópicos cobertos pela disciplina.
Prover ao futuro profissional de Sistema de Informação os conhecimentos básicos de gestão empresarial, estruturas organizacionais e formas de administração, com avaliação de seu desempenho através do gerenciamento de indicadores financeiros, relativos a clientes e de qualidade e produtividade.
Ao término da disciplina o aluno deve estar apto a corretamente aplicar os métodos, técnicas e ferramentas da pesquisa operacional na modelagem e solução de problemas relacionados a sistemas de informação. 
Ao final da disciplina o estudante estará apto a: - Identificar as principais propriedades e modelos de sistemas distribuídos; - Compreender os componentes essenciais para a construção de sistemas distribuídos; - Entender os principais problemas e soluções inerentes aos sistemas distribuídos.
Fornecer ao aluno instrumental básico sobre contabilidade de forma acessível e capaz de fornecer informações úteis à análise e interpretação das demonstrações contábeis, que possibilite o entendimento da linguagem contábil gerencial moderna.
Ao final da disciplina o aluno estará apto a desenvolver as principais atividades relacionadas a verificação e validação de software e testes de software, bem como discutir as principais responsabilidades de um gerente de projetos no contexto de um processo de desenvolvimento de software. A disciplina objetiva ainda discutir temas relacionados a gerência de projetos, estimativas e métricas, melhoria de processos, projeto de interface com o usuário, aspectos de qualidade e documentação de software e a evolução desses sistemas. 
Interpretar a natureza e o método das Ciências Econômicas bem como os conceitos de micro e macroeconomia com o intuito de tornar-se consciente da problemática econômica, dos resultados e repercussões econômicas de suas atividades na área de computação. 
Propiciar ao aluno o conhecimento do conceito de marketing, estimulando o seu raciocínio no sentido de entender toda sua filosofia mercadológica, possibilitando-o entender os principais variáveis mercadológicos envolvidos, bem como os seus conceitos pertinentes.
O caminho para a realização, tanto profissional quanto pessoal, é transformar uma idéia em um projeto que dê certo. Esta disciplina apresentará as técnicas necessárias para que isso aconteça. Dentre estas técnicas, serão ensinadas algumas que auxiliarão o aluno a: identificar demanda por um projeto, selecionar o melhor projeto a ser executado, planejar e executar projetos, calcular datas, gerenciar recursos, controlar a execução de projetos, lidar com conflitos, documentar e concluir um projeto com êxito.
Identificar problemas do mundo real implementáveis computacionalmente, realizar a análise e projeto de soluções em software, de forma padronizada e eficiente, para resolvê-los.
Ao término do curso o aluno estará apto a propor ações necessárias para dotar os sistemas de informação de mecanismos de segurança que permitam garantir a integridade e recuperação de informações armazenadas em meio eletrônico. Para tal devem ser desenvolvidas as habilidades:  - conhecimento dos fundamentos de auditoria de sistemas e TIC, conceitos e metodologias para planejar e realizar atividades regulares de mensuração e avaliação de processos, dados, sistemas, infra-estrutura e projetos de TIC; - capacidade de identificar evidências, causas e conseqüências de problemas encontrados; - capacidade de avaliar e recomendar ações de melhoria contínua, com ênfase em controles internos, qualidade e segurança da informação; - capacidade de descrever e tratar situações reais de trabalhos de auditoria no ambiente de TIC; - capacidade de fundamentar e apresentar conclusões em relatórios concisos e objetivos de auditoria; - capacidade de observar responsabilidades, atitudes e requisitos de ética e conduta do auditor de sistemas.
Adquirir uma visão da legislação aplicada à Computação através de noções gerais de Direito. Praticar a cidadania e a responsabilidade social. Avaliar a importância da segurança da informação e da aplicação de normas e leis nas atividades profissionais.  Desenvolver espírito crítico e de análise para o exercício da atividade profissional futura, em face da responsabilidade civil e penal, contratual e extracontratual, conhecendo as conseqüências jurídicas relacionadas ao descumprimento ou não da observação da legislação vigente.
Apresentar ao aluno conceitos fundamentais da interação entre o usuário humano e o computador. Apresentar conceitos de usabilidade, dando ao aluno experiência no projeto e na avaliação de interfaces.
Identificar problemas do mundo real implementáveis computacionalmente, realizar a análise e projeto de soluções em software, de forma padronizada e eficiente, para resolvê-los.
Ao final do curso o aluno conhecerá os conceitos básicos sobre o processamento digital de imagens e será capaz de implementar vários recursos para processamento e análise de imagens monocromáticas e coloridas. 
Compreender os conceitos e técnicas envolvidos na resolução de problemas de característica

Fornecer ao aluno conhecimento aprofundado sobre tópico(s) avançado(s) em redes de computadores.

(Ao final do curso o aluno será capaz de) 1.      Operar com bases numéricas binárias, octal e hexadecimal (magnitude e sinal-magnitude); 2.      Representar números binários em ponto fixo ou em ponto flutuante; 3.      Reconhecer e trabalhar com códigos ASCII, BCD e Gray; 4.      Realizar convenções entre as diversas representações numéricas; 5.      Descrever os princípios da deteção e correção de erros; 6.      Aplicar a Álgebra de Boole a problemas de circuitos digitais; 7.      Reconhecer e utilizar portas lógicas; 8.      Simplificar funções lógicas; 9.      Projetar circuitos combinacionais; 10.  Analisar circuitos combinacionais; 11.  Reconhecer e utilizar os diversos tipos de latches e de flip-flops; 12.  Utilizar o modelo de uma Máquina Seqüencial no projeto de circuitos seqüenciais síncronos; 13.  Analisar circuitos seqüenciais síncronos; 14. Projetar e analisar circuitos seqüenciais assíncronos. 

Compreender o hardware de um sistema computacional. Compreender o funcionamento dos vários módulos que compõem um sistema computacional. Desenvolver uma visão crítica sobre os requisitos de desempenho associados a um sistema computacional. Desenvolver a habilidade de programação em linguagem de baixo nível (assemby).



Cobrir um tema de computação com mais profundidade ou mesmo para abordar um assunto novo na área.  À medida que uma disciplina de tópicos especiais em computação se consagra em audiência e interesse, ela é incorporada ao currículo como optativa com ementa definida, recebendo código próprio.



Objetivos Gerais: Iniciar o aluno em trabalho de pesquisa, estimulando sua capacidade investigativa e produtiva, contribuindo para sua formação básica, profissional e científica. Objetivos Específicos: Capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa para melhor compreender e expor determinados aspectos do aprendizado. Elaborar e desenvolver o primeiro momento de um Trabalho de Conclusão de Curso.
Objetivos Gerais: Iniciar o aluno em trabalho de pesquisa, estimulando sua capacidade  investigativa e produtiva, contribuindo para sua formação básica, profissional e científica. Objetivos Específicos: Concluir o desenvolvimento do segundo e último momento do Trabalho de Conclusão de Curso. O aluno deve fazer uma apresentação oral pública sobre o trabalho de conclusão de curso.

Aprender os conceitos de sistema do ponto de vista das organizações, percebendo como fornecer recursos de controle do ambiente através dos sistemas de informações; Compreender a importância, identificar e especificar as informações operacionais e gerenciais; Compreender o processo de criação de um sistema de informação baseado em computadores; Estudar fundamentos de modelagem de processos e dados. Compreender os conceitos fundamentais de gestão de projetos.
Desenvolver programas em linguagens funcionais, dominando os recursos oferecidos pelas mesmas, como também utilizar o Cálculo-Lambda que é o modelo matemático deste paradigma de linguagem.

O principal objetivo desta disciplina é introduzir os conceitos de derivada e integral para funções reais e explorar suas inúmeras aplicações, como por exemplo, no esboço de gráficos e no cálculo de áreas, respectivamente. Preliminarmente introduziremos a noção de limite.
O teorema de Weierstass e o teorema fundamental do cálculo são os principais resultados que estudaremos. Este primeiro garante que toda função contínua em um intervalo fechado e limitado assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Uma das suas conseqüências é o teorema do valor médio. O segundo relaciona a integral à derivada e fornece um método eficiente de cálculo. Além desses teoremas produzirem eficazes ferramentas de cálculo eles também são importantes pilares teóricos.

Informar e despertar uma consciência crítica e responsável sobre os diversos aspectos associados aos impactos da Informática na sociedade, analisando as suas influências, positivas e negativas, do ponto de vista sócio-econômico, político, ecológico, etc. dentro de dimensões individual, regional, nacional e internacional.

Gerais: Aplicar algoritmos e estrutura de dados adequados à solução eficiente de problemas. Específicos: Discutir o custo computacional de algoritmos. Utilizar adequadamente solução iterativa e recursiva. Aplicar apropriadamente solução para problemas de busca. Aplicar apropriadamente solução para problemas de ordenação. Utilizar árvores e grafos. Conhecer as técnicas de coleta de lixo e hashing.
O principal objetivo desta disciplina é introduzir os conceitos de aproximação de funções por polinômios, o uso de séries numéricas, as equações diferenciais ordinários e análise de Fourier e explorar suas aplicações.

Apresentar conceitos básicos da Matemática Discreta que são relevantes para o aprendizado da Ciência da Computação e desenvolver capacidade de  raciocínio formal rigoroso e habilidades analíticas. 
Ao final do curso o aluno será capaz de: 1. Analisar problemas computacionais e propor soluções utilizando conceitos de programação orientada a objetos, como classes, objetos, herança e polimorfismo. 2. Desenvolver programas em uma linguagem de programação orientada a objetos.
Capacitar o aluno a utilizar princípios e ferramentas teóricas para modelar a semântica de uma aplicação com abordagem de banco de dados e a implementar sistemas de informação utilizando um gerenciador de banco de dados que inclua as principais tecnologias disponíveis na área, por exemplo, integridade referencial, controle concorrência, recuperação de falhas, funções,  gatilhos e objetos complexos.
Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de conhecer a linguagem estatística, construir e interpretar tabelas e gráficos, Calcular medidas descritivas e interpretá-las, conhecer as técnicas de probabilidade, identificar as técnicas de amostragem e sua utilização, aplicar testes comparativos entre grupos, trabalhar com correlação e análise de regressão, analisar e interpretar conjuntos de dados experimentais.
Definir conceitos básicos e avançados de sistemas operacionais proporcionando aos discentes um conhecimento abrangente sobre o tema. Ao final da disciplina, o discente estará apto a reconhecer as principais características existentes em sistemas operacionais, bem como ser capaz de escolher um sistema operacional adequado para determinados tipos de aplicações.
Fornecer uma visão geral do funcionamento de sistemas na Web e os protocolos envolvidos; Introduzir o paradigma da programação para a Internet, que possui uma lógica de construção de programas substancialmente diferente das demais; Conceituar as arquiteturas de 2, 3 e n camadas, apresentando as diferenças e, principalmente, as vantagens que elas oferecem; Qualificar profissionais para o desenvolvimento de aplicações voltadas para a Internet/Intranet e que sejam disponibilizadas através de um browser; Apresentar padrões de projeto para melhor estruturação dos sistemas na web; Apresentar as tecnologias mais empregadas no desenvolvimento de sistemas para web, inclusive com o uso de frameworks; Introduzir conceitos de segurança associados ao uso de sistemas na web.
Após o curso o aluno estará apto a) Aplicar técnicas avançadas de análise e projeto empregadas no desenvolvimento de software, enfatizando formas de melhorar o reuso de software através do paradigma de Orientação a Objetos. Especificamente: - compreender o papel dos padrões na reutilização de colaborações entre classes e objetos em modelos conceituais e modelos de software; - projetar uma arquitetura de software usando padrões arquiteturais; - aplicar padrões de projeto, principalmente aqueles mais importantes no desenvolvimento de frameworks; - analisar os padrões de projeto mais apropriados ao software a ser desenvolvido; - compreender alguns padrões típicos de análise, i.e., modelos conceituais de objetos reutilizáveis; - compreender anti-padrões; - compreender os conceitos de frameworks e como eles permitem reutilizar a análise de problemas e o projeto de soluções, permitindo assim escrever aplicações relacionadas com eficácia; - analisar frameworks concretos; - compreender uma metodologia de desenvolvimento de frameworks; - desenvolver software usando as técnicas avançadas de análise e projeto de software.
Ao final do curso o aluno estará apto a escolher métodos e implementar algoritmos adequados à solução de problemas que envolvem a organização  de dados estruturados e armazenadas em disco e a recuperação de informações à partir destes dados, usando uma linguagem de consulta e técnicas de implementação de  sistemas de gerenciamento de bancos de dados
A disciplina de Matemática Financeira e Análise de Investimentos visa dar ao aluno o conhecimento de métodos e conceitos a serem aplicados na área administrativa com o objetivo de desenvolver suas aplicações no reconhecimento, análise e solução de problemas organizacionais. O aluno deverá ser capaz de aplicar a matemática financeira como instrumento que auxiliam o processo decisório da escolha da melhor alternativa numa economia de escassez e orienta para uma análise mais clara nas áreas específicas e para tomada de decisões.
Abordar os princípios básicos da área de redes de computadores com uma ênfase nos conceitos de sistemas de computação, usando uma visão voltada para a Internet. Ao final do curso, o aluno deve ser capaz de identificar os principais elementos de um sistema distribuído operando em rede, analisar compromissos no desenvolvimento de soluções para problemas como contenção de recursos, controle de fluxo, roteamento e endereçamento, bem como descrever os princípios de operação da Internet com relação a esses fatores. 
Ao final do curso o aluno estará apto a propor soluções para o problema de recuperar informações nos documentos da coleção que melhor atendam às necessidades do usuário, a partir de uma consulta formulada pelo próprio usuário e de uma coleção documentos não estruturados ou semi-estruturados, como  por exemplo uma base de dados em XML, de textos ou de imagens digitais. Além disso, o aluno será apto a avaliar a qualidade de sistemas de recuperação de informação por meio de medidas  propostas na literatura.
O aluno ao final da disciplina estará apto a desenvolver as principais atividades no contexto de desenvolvimento de software. Para isto, primeiro é discutida a motivação para o uso de processos de desenvolvimento de software, bem como os modelos teóricos utilizados para descrever e construir processos. Posteriormente, são discutidas questões relacionadas a especificação e gerência de requisitos, modelagem conceitual e prototipação de sistemas de software. Tais questões relacionadas à análise de sistemas são complementadas com a apresentação dos principais tópicos relacionados ao projeto de software: projeto arquitetural, projeto orientado a objetos, reuso de software e projeto de interface com o usuário. São discutidas também linguagens de modelagem que serão necessárias para cada um dos tópicos cobertos pela disciplina.
Prover ao futuro profissional de Sistema de Informação os conhecimentos básicos de gestão empresarial, estruturas organizacionais e formas de administração, com avaliação de seu desempenho através do gerenciamento de indicadores financeiros, relativos a clientes e de qualidade e produtividade.
Ao término da disciplina o aluno deve estar apto a corretamente aplicar os métodos, técnicas e ferramentas da pesquisa operacional na modelagem e solução de problemas relacionados a sistemas de informação. 
Ao final da disciplina o estudante estará apto a: - Identificar as principais propriedades e modelos de sistemas distribuídos; - Compreender os componentes essenciais para a construção de sistemas distribuídos; - Entender os principais problemas e soluções inerentes aos sistemas distribuídos.
Fornecer ao aluno instrumental básico sobre contabilidade de forma acessível e capaz de fornecer informações úteis à análise e interpretação das demonstrações contábeis, que possibilite o entendimento da linguagem contábil gerencial moderna.
Ao final da disciplina o aluno estará apto a desenvolver as principais atividades relacionadas a verificação e validação de software e testes de software, bem como discutir as principais responsabilidades de um gerente de projetos no contexto de um processo de desenvolvimento de software. A disciplina objetiva ainda discutir temas relacionados a gerência de projetos, estimativas e métricas, melhoria de processos, projeto de interface com o usuário, aspectos de qualidade e documentação de software e a evolução desses sistemas. 
Interpretar a natureza e o método das Ciências Econômicas bem como os conceitos de micro e macroeconomia com o intuito de tornar-se consciente da problemática econômica, dos resultados e repercussões econômicas de suas atividades na área de computação. 
Propiciar ao aluno o conhecimento do conceito de marketing, estimulando o seu raciocínio no sentido de entender toda sua filosofia mercadológica, possibilitando-o entender os principais variáveis mercadológicos envolvidos, bem como os seus conceitos pertinentes.
O caminho para a realização, tanto profissional quanto pessoal, é transformar uma idéia em um projeto que dê certo. Esta disciplina apresentará as técnicas necessárias para que isso aconteça. Dentre estas técnicas, serão ensinadas algumas que auxiliarão o aluno a: identificar demanda por um projeto, selecionar o melhor projeto a ser executado, planejar e executar projetos, calcular datas, gerenciar recursos, controlar a execução de projetos, lidar com conflitos, documentar e concluir um projeto com êxito.
Identificar problemas do mundo real implementáveis computacionalmente, realizar a análise e projeto de soluções em software, de forma padronizada e eficiente, para resolvê-los.
Ao término do curso o aluno estará apto a propor ações necessárias para dotar os sistemas de informação de mecanismos de segurança que permitam garantir a integridade e recuperação de informações armazenadas em meio eletrônico. Para tal devem ser desenvolvidas as habilidades:  - conhecimento dos fundamentos de auditoria de sistemas e TIC, conceitos e metodologias para planejar e realizar atividades regulares de mensuração e avaliação de processos, dados, sistemas, infra-estrutura e projetos de TIC; - capacidade de identificar evidências, causas e conseqüências de problemas encontrados; - capacidade de avaliar e recomendar ações de melhoria contínua, com ênfase em controles internos, qualidade e segurança da informação; - capacidade de descrever e tratar situações reais de trabalhos de auditoria no ambiente de TIC; - capacidade de fundamentar e apresentar conclusões em relatórios concisos e objetivos de auditoria; - capacidade de observar responsabilidades, atitudes e requisitos de ética e conduta do auditor de sistemas.
Adquirir uma visão da legislação aplicada à Computação através de noções gerais de Direito. Praticar a cidadania e a responsabilidade social. Avaliar a importância da segurança da informação e da aplicação de normas e leis nas atividades profissionais.  Desenvolver espírito crítico e de análise para o exercício da atividade profissional futura, em face da responsabilidade civil e penal, contratual e extracontratual, conhecendo as conseqüências jurídicas relacionadas ao descumprimento ou não da observação da legislação vigente.
Apresentar ao aluno conceitos fundamentais da interação entre o usuário humano e o computador. Apresentar conceitos de usabilidade, dando ao aluno experiência no projeto e na avaliação de interfaces.
Identificar problemas do mundo real implementáveis computacionalmente, realizar a análise e projeto de soluções em software, de forma padronizada e eficiente, para resolvê-los.
Ao final do curso o aluno conhecerá os conceitos básicos sobre o processamento digital de imagens e será capaz de implementar vários recursos para processamento e análise de imagens monocromáticas e coloridas. 

(Ao final do curso o aluno será capaz de) 1.      Operar com bases numéricas binárias, octal e hexadecimal (magnitude e sinal-magnitude); 2.      Representar números binários em ponto fixo ou em ponto flutuante; 3.      Reconhecer e trabalhar com códigos ASCII, BCD e Gray; 4.      Realizar convenções entre as diversas representações numéricas; 5.      Descrever os princípios da deteção e correção de erros; 6.      Aplicar a Álgebra de Boole a problemas de circuitos digitais; 7.      Reconhecer e utilizar portas lógicas; 8.      Simplificar funções lógicas; 9.      Projetar circuitos combinacionais; 10.  Analisar circuitos combinacionais; 11.  Reconhecer e utilizar os diversos tipos de latches e de flip-flops; 12.  Utilizar o modelo de uma Máquina Seqüencial no projeto de circuitos seqüenciais síncronos; 13.  Analisar circuitos seqüenciais síncronos; 14. Projetar e analisar circuitos seqüenciais assíncronos. 

Compreender o hardware de um sistema computacional. Compreender o funcionamento dos vários módulos que compõem um sistema computacional. Desenvolver uma visão crítica sobre os requisitos de desempenho associados a um sistema computacional. Desenvolver a habilidade de programação em linguagem de baixo nível (assemby).



Cobrir um tema de computação com mais profundidade ou mesmo para abordar um assunto novo na área.  À medida que uma disciplina de tópicos especiais em computação se consagra em audiência e interesse, ela é incorporada ao currículo como optativa com ementa definida, recebendo código próprio.



Objetivos Gerais: Iniciar o aluno em trabalho de pesquisa, estimulando sua capacidade investigativa e produtiva, contribuindo para sua formação básica, profissional e científica. Objetivos Específicos: Capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa para melhor compreender e expor determinados aspectos do aprendizado. Elaborar e desenvolver o primeiro momento de um Trabalho de Conclusão de Curso.
Objetivos Gerais: Iniciar o aluno em trabalho de pesquisa, estimulando sua capacidade  investigativa e produtiva, contribuindo para sua formação básica, profissional e científica. Objetivos Específicos: Concluir o desenvolvimento do segundo e último momento do Trabalho de Conclusão de Curso. O aluno deve fazer uma apresentação oral pública sobre o trabalho de conclusão de curso.

Aprender os conceitos de sistema do ponto de vista das organizações, percebendo como fornecer recursos de controle do ambiente através dos sistemas de informações; Compreender a importância, identificar e especificar as informações operacionais e gerenciais; Compreender o processo de criação de um sistema de informação baseado em computadores; Estudar fundamentos de modelagem de processos e dados. Compreender os conceitos fundamentais de gestão de projetos.

O teorema de Weierstass e o teorema fundamental do cálculo são os principais resultados que estudaremos. Este primeiro garante que toda função contínua em um intervalo fechado e limitado assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Uma das suas conseqüências é o teorema do valor médio. O segundo relaciona a integral à derivada e fornece um método eficiente de cálculo. Além desses teoremas produzirem eficazes ferramentas de cálculo eles também são importantes pilares teóricos.

Informar e despertar uma consciência crítica e responsável sobre os diversos aspectos associados aos impactos da Informática na sociedade, analisando as suas influências, positivas e negativas, do ponto de vista sócio-econômico, político, ecológico, etc. dentro de dimensões individual, regional, nacional e internacional.

Gerais: Aplicar algoritmos e estrutura de dados adequados à solução eficiente de problemas. Específicos: Discutir o custo computacional de algoritmos. Utilizar adequadamente solução iterativa e recursiva. Aplicar apropriadamente solução para problemas de busca. Aplicar apropriadamente solução para problemas de ordenação. Utilizar árvores e grafos. Conhecer as técnicas de coleta de lixo e hashing.

Ao final do curso o aluno será capaz de: 1. Analisar problemas computacionais e propor soluções utilizando conceitos de programação orientada a objetos, como classes, objetos, herança e polimorfismo. 2. Desenvolver programas em uma linguagem de programação orientada a objetos.
Capacitar o aluno a utilizar princípios e ferramentas teóricas para modelar a semântica de uma aplicação com abordagem de banco de dados e a implementar sistemas de informação utilizando um gerenciador de banco de dados que inclua as principais tecnologias disponíveis na área, por exemplo, integridade referencial, controle concorrência, recuperação de falhas, funções,  gatilhos e objetos complexos.
Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de conhecer a linguagem estatística, construir e interpretar tabelas e gráficos, Calcular medidas descritivas e interpretá-las, conhecer as técnicas de probabilidade, identificar as técnicas de amostragem e sua utilização, aplicar testes comparativos entre grupos, trabalhar com correlação e análise de regressão, analisar e interpretar conjuntos de dados experimentais.
Definir conceitos básicos e avançados de sistemas operacionais proporcionando aos discentes um conhecimento abrangente sobre o tema. Ao final da disciplina, o discente estará apto a reconhecer as principais características existentes em sistemas operacionais, bem como ser capaz de escolher um sistema operacional adequado para determinados tipos de aplicações.
Fornecer uma visão geral do funcionamento de sistemas na Web e os protocolos envolvidos; Introduzir o paradigma da programação para a Internet, que possui uma lógica de construção de programas substancialmente diferente das demais; Conceituar as arquiteturas de 2, 3 e n camadas, apresentando as diferenças e, principalmente, as vantagens que elas oferecem; Qualificar profissionais para o desenvolvimento de aplicações voltadas para a Internet/Intranet e que sejam disponibilizadas através de um browser; Apresentar padrões de projeto para melhor estruturação dos sistemas na web; Apresentar as tecnologias mais empregadas no desenvolvimento de sistemas para web, inclusive com o uso de frameworks; Introduzir conceitos de segurança associados ao uso de sistemas na web.
Após o curso o aluno estará apto a) Aplicar técnicas avançadas de análise e projeto empregadas no desenvolvimento de software, enfatizando formas de melhorar o reuso de software através do paradigma de Orientação a Objetos. Especificamente: - compreender o papel dos padrões na reutilização de colaborações entre classes e objetos em modelos conceituais e modelos de software; - projetar uma arquitetura de software usando padrões arquiteturais; - aplicar padrões de projeto, principalmente aqueles mais importantes no desenvolvimento de frameworks; - analisar os padrões de projeto mais apropriados ao software a ser desenvolvido; - compreender alguns padrões típicos de análise, i.e., modelos conceituais de objetos reutilizáveis; - compreender anti-padrões; - compreender os conceitos de frameworks e como eles permitem reutilizar a análise de problemas e o projeto de soluções, permitindo assim escrever aplicações relacionadas com eficácia; - analisar frameworks concretos; - compreender uma metodologia de desenvolvimento de frameworks; - desenvolver software usando as técnicas avançadas de análise e projeto de software.
Ao final do curso o aluno estará apto a escolher métodos e implementar algoritmos adequados à solução de problemas que envolvem a organização  de dados estruturados e armazenadas em disco e a recuperação de informações à partir destes dados, usando uma linguagem de consulta e técnicas de implementação de  sistemas de gerenciamento de bancos de dados
A disciplina de Matemática Financeira e Análise de Investimentos visa dar ao aluno o conhecimento de métodos e conceitos a serem aplicados na área administrativa com o objetivo de desenvolver suas aplicações no reconhecimento, análise e solução de problemas organizacionais. O aluno deverá ser capaz de aplicar a matemática financeira como instrumento que auxiliam o processo decisório da escolha da melhor alternativa numa economia de escassez e orienta para uma análise mais clara nas áreas específicas e para tomada de decisões.
Abordar os princípios básicos da área de redes de computadores com uma ênfase nos conceitos de sistemas de computação, usando uma visão voltada para a Internet. Ao final do curso, o aluno deve ser capaz de identificar os principais elementos de um sistema distribuído operando em rede, analisar compromissos no desenvolvimento de soluções para problemas como contenção de recursos, controle de fluxo, roteamento e endereçamento, bem como descrever os princípios de operação da Internet com relação a esses fatores. 
Ao final do curso o aluno estará apto a propor soluções para o problema de recuperar informações nos documentos da coleção que melhor atendam às necessidades do usuário, a partir de uma consulta formulada pelo próprio usuário e de uma coleção documentos não estruturados ou semi-estruturados, como  por exemplo uma base de dados em XML, de textos ou de imagens digitais. Além disso, o aluno será apto a avaliar a qualidade de sistemas de recuperação de informação por meio de medidas  propostas na literatura.
O aluno ao final da disciplina estará apto a desenvolver as principais atividades no contexto de desenvolvimento de software. Para isto, primeiro é discutida a motivação para o uso de processos de desenvolvimento de software, bem como os modelos teóricos utilizados para descrever e construir processos. Posteriormente, são discutidas questões relacionadas a especificação e gerência de requisitos, modelagem conceitual e prototipação de sistemas de software. Tais questões relacionadas à análise de sistemas são complementadas com a apresentação dos principais tópicos relacionados ao projeto de software: projeto arquitetural, projeto orientado a objetos, reuso de software e projeto de interface com o usuário. São discutidas também linguagens de modelagem que serão necessárias para cada um dos tópicos cobertos pela disciplina.
Prover ao futuro profissional de Sistema de Informação os conhecimentos básicos de gestão empresarial, estruturas organizacionais e formas de administração, com avaliação de seu desempenho através do gerenciamento de indicadores financeiros, relativos a clientes e de qualidade e produtividade.

Ao final da disciplina o estudante estará apto a: - Identificar as principais propriedades e modelos de sistemas distribuídos; - Compreender os componentes essenciais para a construção de sistemas distribuídos; - Entender os principais problemas e soluções inerentes aos sistemas distribuídos.

Ao final da disciplina o aluno estará apto a desenvolver as principais atividades relacionadas a verificação e validação de software e testes de software, bem como discutir as principais responsabilidades de um gerente de projetos no contexto de um processo de desenvolvimento de software. A disciplina objetiva ainda discutir temas relacionados a gerência de projetos, estimativas e métricas, melhoria de processos, projeto de interface com o usuário, aspectos de qualidade e documentação de software e a evolução desses sistemas. 
Interpretar a natureza e o método das Ciências Econômicas bem como os conceitos de micro e macroeconomia com o intuito de tornar-se consciente da problemática econômica, dos resultados e repercussões econômicas de suas atividades na área de computação. 
Propiciar ao aluno o conhecimento do conceito de marketing, estimulando o seu raciocínio no sentido de entender toda sua filosofia mercadológica, possibilitando-o entender os principais variáveis mercadológicos envolvidos, bem como os seus conceitos pertinentes.
O caminho para a realização, tanto profissional quanto pessoal, é transformar uma idéia em um projeto que dê certo. Esta disciplina apresentará as técnicas necessárias para que isso aconteça. Dentre estas técnicas, serão ensinadas algumas que auxiliarão o aluno a: identificar demanda por um projeto, selecionar o melhor projeto a ser executado, planejar e executar projetos, calcular datas, gerenciar recursos, controlar a execução de projetos, lidar com conflitos, documentar e concluir um projeto com êxito.

Ao término do curso o aluno estará apto a propor ações necessárias para dotar os sistemas de informação de mecanismos de segurança que permitam garantir a integridade e recuperação de informações armazenadas em meio eletrônico. Para tal devem ser desenvolvidas as habilidades:  - conhecimento dos fundamentos de auditoria de sistemas e TIC, conceitos e metodologias para planejar e realizar atividades regulares de mensuração e avaliação de processos, dados, sistemas, infra-estrutura e projetos de TIC; - capacidade de identificar evidências, causas e conseqüências de problemas encontrados; - capacidade de avaliar e recomendar ações de melhoria contínua, com ênfase em controles internos, qualidade e segurança da informação; - capacidade de descrever e tratar situações reais de trabalhos de auditoria no ambiente de TIC; - capacidade de fundamentar e apresentar conclusões em relatórios concisos e objetivos de auditoria; - capacidade de observar responsabilidades, atitudes e requisitos de ética e conduta do auditor de sistemas.
Adquirir uma visão da legislação aplicada à Computação através de noções gerais de Direito. Praticar a cidadania e a responsabilidade social. Avaliar a importância da segurança da informação e da aplicação de normas e leis nas atividades profissionais.  Desenvolver espírito crítico e de análise para o exercício da atividade profissional futura, em face da responsabilidade civil e penal, contratual e extracontratual, conhecendo as conseqüências jurídicas relacionadas ao descumprimento ou não da observação da legislação vigente.

(Ao final do curso o aluno será capaz de) 1.      Operar com bases numéricas binárias, octal e hexadecimal (magnitude e sinal-magnitude); 2.      Representar números binários em ponto fixo ou em ponto flutuante; 3.      Reconhecer e trabalhar com códigos ASCII, BCD e Gray; 4.      Realizar convenções entre as diversas representações numéricas; 5.      Descrever os princípios da deteção e correção de erros; 6.      Aplicar a Álgebra de Boole a problemas de circuitos digitais; 7.      Reconhecer e utilizar portas lógicas; 8.      Simplificar funções lógicas; 9.      Projetar circuitos combinacionais; 10.  Analisar circuitos combinacionais; 11.  Reconhecer e utilizar os diversos tipos de latches e de flip-flops; 12.  Utilizar o modelo de uma Máquina Seqüencial no projeto de circuitos seqüenciais síncronos; 13.  Analisar circuitos seqüenciais síncronos; 14. Projetar e analisar circuitos seqüenciais assíncronos. 

Compreender o hardware de um sistema computacional. Compreender o funcionamento dos vários módulos que compõem um sistema computacional. Desenvolver uma visão crítica sobre os requisitos de desempenho associados a um sistema computacional. Desenvolver a habilidade de programação em linguagem de baixo nível (assemby).



Cobrir um tema de computação com mais profundidade ou mesmo para abordar um assunto novo na área.  À medida que uma disciplina de tópicos especiais em computação se consagra em audiência e interesse, ela é incorporada ao currículo como optativa com ementa definida, recebendo código próprio.



Objetivos Gerais: Iniciar o aluno em trabalho de pesquisa, estimulando sua capacidade investigativa e produtiva, contribuindo para sua formação básica, profissional e científica. Objetivos Específicos: Capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa para melhor compreender e expor determinados aspectos do aprendizado. Elaborar e desenvolver o primeiro momento de um Trabalho de Conclusão de Curso.
Objetivos Gerais: Iniciar o aluno em trabalho de pesquisa, estimulando sua capacidade  investigativa e produtiva, contribuindo para sua formação básica, profissional e científica. Objetivos Específicos: Concluir o desenvolvimento do segundo e último momento do Trabalho de Conclusão de Curso. O aluno deve fazer uma apresentação oral pública sobre o trabalho de conclusão de curso.

Aprender os conceitos de sistema do ponto de vista das organizações, percebendo como fornecer recursos de controle do ambiente através dos sistemas de informações; Compreender a importância, identificar e especificar as informações operacionais e gerenciais; Compreender o processo de criação de um sistema de informação baseado em computadores; Estudar fundamentos de modelagem de processos e dados. Compreender os conceitos fundamentais de gestão de projetos.

O teorema de Weierstass e o teorema fundamental do cálculo são os principais resultados que estudaremos. Este primeiro garante que toda função contínua em um intervalo fechado e limitado assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Uma das suas conseqüências é o teorema do valor médio. O segundo relaciona a integral à derivada e fornece um método eficiente de cálculo. Além desses teoremas produzirem eficazes ferramentas de cálculo eles também são importantes pilares teóricos.

Gerais: Aplicar algoritmos e estrutura de dados adequados à solução eficiente de problemas. Específicos: Discutir o custo computacional de algoritmos. Utilizar adequadamente solução iterativa e recursiva. Aplicar apropriadamente solução para problemas de busca. Aplicar apropriadamente solução para problemas de ordenação. Utilizar árvores e grafos. Conhecer as técnicas de coleta de lixo e hashing.

Capacitar o aluno a utilizar princípios e ferramentas teóricas para modelar a semântica de uma aplicação com abordagem de banco de dados e a implementar sistemas de informação utilizando um gerenciador de banco de dados que inclua as principais tecnologias disponíveis na área, por exemplo, integridade referencial, controle concorrência, recuperação de falhas, funções,  gatilhos e objetos complexos.
Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de conhecer a linguagem estatística, construir e interpretar tabelas e gráficos, Calcular medidas descritivas e interpretá-las, conhecer as técnicas de probabilidade, identificar as técnicas de amostragem e sua utilização, aplicar testes comparativos entre grupos, trabalhar com correlação e análise de regressão, analisar e interpretar conjuntos de dados experimentais.
Definir conceitos básicos e avançados de sistemas operacionais proporcionando aos discentes um conhecimento abrangente sobre o tema. Ao final da disciplina, o discente estará apto a reconhecer as principais características existentes em sistemas operacionais, bem como ser capaz de escolher um sistema operacional adequado para determinados tipos de aplicações.
Fornecer uma visão geral do funcionamento de sistemas na Web e os protocolos envolvidos; Introduzir o paradigma da programação para a Internet, que possui uma lógica de construção de programas substancialmente diferente das demais; Conceituar as arquiteturas de 2, 3 e n camadas, apresentando as diferenças e, principalmente, as vantagens que elas oferecem; Qualificar profissionais para o desenvolvimento de aplicações voltadas para a Internet/Intranet e que sejam disponibilizadas através de um browser; Apresentar padrões de projeto para melhor estruturação dos sistemas na web; Apresentar as tecnologias mais empregadas no desenvolvimento de sistemas para web, inclusive com o uso de frameworks; Introduzir conceitos de segurança associados ao uso de sistemas na web.
Após o curso o aluno estará apto a) Aplicar técnicas avançadas de análise e projeto empregadas no desenvolvimento de software, enfatizando formas de melhorar o reuso de software através do paradigma de Orientação a Objetos. Especificamente: - compreender o papel dos padrões na reutilização de colaborações entre classes e objetos em modelos conceituais e modelos de software; - projetar uma arquitetura de software usando padrões arquiteturais; - aplicar padrões de projeto, principalmente aqueles mais importantes no desenvolvimento de frameworks; - analisar os padrões de projeto mais apropriados ao software a ser desenvolvido; - compreender alguns padrões típicos de análise, i.e., modelos conceituais de objetos reutilizáveis; - compreender anti-padrões; - compreender os conceitos de frameworks e como eles permitem reutilizar a análise de problemas e o projeto de soluções, permitindo assim escrever aplicações relacionadas com eficácia; - analisar frameworks concretos; - compreender uma metodologia de desenvolvimento de frameworks; - desenvolver software usando as técnicas avançadas de análise e projeto de software.

A disciplina de Matemática Financeira e Análise de Investimentos visa dar ao aluno o conhecimento de métodos e conceitos a serem aplicados na área administrativa com o objetivo de desenvolver suas aplicações no reconhecimento, análise e solução de problemas organizacionais. O aluno deverá ser capaz de aplicar a matemática financeira como instrumento que auxiliam o processo decisório da escolha da melhor alternativa numa economia de escassez e orienta para uma análise mais clara nas áreas específicas e para tomada de decisões.
Abordar os princípios básicos da área de redes de computadores com uma ênfase nos conceitos de sistemas de computação, usando uma visão voltada para a Internet. Ao final do curso, o aluno deve ser capaz de identificar os principais elementos de um sistema distribuído operando em rede, analisar compromissos no desenvolvimento de soluções para problemas como contenção de recursos, controle de fluxo, roteamento e endereçamento, bem como descrever os princípios de operação da Internet com relação a esses fatores. 
Ao final do curso o aluno estará apto a propor soluções para o problema de recuperar informações nos documentos da coleção que melhor atendam às necessidades do usuário, a partir de uma consulta formulada pelo próprio usuário e de uma coleção documentos não estruturados ou semi-estruturados, como  por exemplo uma base de dados em XML, de textos ou de imagens digitais. Além disso, o aluno será apto a avaliar a qualidade de sistemas de recuperação de informação por meio de medidas  propostas na literatura.
O aluno ao final da disciplina estará apto a desenvolver as principais atividades no contexto de desenvolvimento de software. Para isto, primeiro é discutida a motivação para o uso de processos de desenvolvimento de software, bem como os modelos teóricos utilizados para descrever e construir processos. Posteriormente, são discutidas questões relacionadas a especificação e gerência de requisitos, modelagem conceitual e prototipação de sistemas de software. Tais questões relacionadas à análise de sistemas são complementadas com a apresentação dos principais tópicos relacionados ao projeto de software: projeto arquitetural, projeto orientado a objetos, reuso de software e projeto de interface com o usuário. São discutidas também linguagens de modelagem que serão necessárias para cada um dos tópicos cobertos pela disciplina.

Ao final da disciplina o aluno estará apto a desenvolver as principais atividades relacionadas a verificação e validação de software e testes de software, bem como discutir as principais responsabilidades de um gerente de projetos no contexto de um processo de desenvolvimento de software. A disciplina objetiva ainda discutir temas relacionados a gerência de projetos, estimativas e métricas, melhoria de processos, projeto de interface com o usuário, aspectos de qualidade e documentação de software e a evolução desses sistemas. 

O caminho para a realização, tanto profissional quanto pessoal, é transformar uma idéia em um projeto que dê certo. Esta disciplina apresentará as técnicas necessárias para que isso aconteça. Dentre estas técnicas, serão ensinadas algumas que auxiliarão o aluno a: identificar demanda por um projeto, selecionar o melhor projeto a ser executado, planejar e executar projetos, calcular datas, gerenciar recursos, controlar a execução de projetos, lidar com conflitos, documentar e concluir um projeto com êxito.

Ao término do curso o aluno estará apto a propor ações necessárias para dotar os sistemas de informação de mecanismos de segurança que permitam garantir a integridade e recuperação de informações armazenadas em meio eletrônico. Para tal devem ser desenvolvidas as habilidades:  - conhecimento dos fundamentos de auditoria de sistemas e TIC, conceitos e metodologias para planejar e realizar atividades regulares de mensuração e avaliação de processos, dados, sistemas, infra-estrutura e projetos de TIC; - capacidade de identificar evidências, causas e conseqüências de problemas encontrados; - capacidade de avaliar e recomendar ações de melhoria contínua, com ênfase em controles internos, qualidade e segurança da informação; - capacidade de descrever e tratar situações reais de trabalhos de auditoria no ambiente de TIC; - capacidade de fundamentar e apresentar conclusões em relatórios concisos e objetivos de auditoria; - capacidade de observar responsabilidades, atitudes e requisitos de ética e conduta do auditor de sistemas.
Adquirir uma visão da legislação aplicada à Computação através de noções gerais de Direito. Praticar a cidadania e a responsabilidade social. Avaliar a importância da segurança da informação e da aplicação de normas e leis nas atividades profissionais.  Desenvolver espírito crítico e de análise para o exercício da atividade profissional futura, em face da responsabilidade civil e penal, contratual e extracontratual, conhecendo as conseqüências jurídicas relacionadas ao descumprimento ou não da observação da legislação vigente.

(Ao final do curso o aluno será capaz de) 1.      Operar com bases numéricas binárias, octal e hexadecimal (magnitude e sinal-magnitude); 2.      Representar números binários em ponto fixo ou em ponto flutuante; 3.      Reconhecer e trabalhar com códigos ASCII, BCD e Gray; 4.      Realizar convenções entre as diversas representações numéricas; 5.      Descrever os princípios da deteção e correção de erros; 6.      Aplicar a Álgebra de Boole a problemas de circuitos digitais; 7.      Reconhecer e utilizar portas lógicas; 8.      Simplificar funções lógicas; 9.      Projetar circuitos combinacionais; 10.  Analisar circuitos combinacionais; 11.  Reconhecer e utilizar os diversos tipos de latches e de flip-flops; 12.  Utilizar o modelo de uma Máquina Seqüencial no projeto de circuitos seqüenciais síncronos; 13.  Analisar circuitos seqüenciais síncronos; 14. Projetar e analisar circuitos seqüenciais assíncronos. 



O teorema de Weierstass e o teorema fundamental do cálculo são os principais resultados que estudaremos. Este primeiro garante que toda função contínua em um intervalo fechado e limitado assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Uma das suas conseqüências é o teorema do valor médio. O segundo relaciona a integral à derivada e fornece um método eficiente de cálculo. Além desses teoremas produzirem eficazes ferramentas de cálculo eles também são importantes pilares teóricos.

Fornecer uma visão geral do funcionamento de sistemas na Web e os protocolos envolvidos; Introduzir o paradigma da programação para a Internet, que possui uma lógica de construção de programas substancialmente diferente das demais; Conceituar as arquiteturas de 2, 3 e n camadas, apresentando as diferenças e, principalmente, as vantagens que elas oferecem; Qualificar profissionais para o desenvolvimento de aplicações voltadas para a Internet/Intranet e que sejam disponibilizadas através de um browser; Apresentar padrões de projeto para melhor estruturação dos sistemas na web; Apresentar as tecnologias mais empregadas no desenvolvimento de sistemas para web, inclusive com o uso de frameworks; Introduzir conceitos de segurança associados ao uso de sistemas na web.
Após o curso o aluno estará apto a) Aplicar técnicas avançadas de análise e projeto empregadas no desenvolvimento de software, enfatizando formas de melhorar o reuso de software através do paradigma de Orientação a Objetos. Especificamente: - compreender o papel dos padrões na reutilização de colaborações entre classes e objetos em modelos conceituais e modelos de software; - projetar uma arquitetura de software usando padrões arquiteturais; - aplicar padrões de projeto, principalmente aqueles mais importantes no desenvolvimento de frameworks; - analisar os padrões de projeto mais apropriados ao software a ser desenvolvido; - compreender alguns padrões típicos de análise, i.e., modelos conceituais de objetos reutilizáveis; - compreender anti-padrões; - compreender os conceitos de frameworks e como eles permitem reutilizar a análise de problemas e o projeto de soluções, permitindo assim escrever aplicações relacionadas com eficácia; - analisar frameworks concretos; - compreender uma metodologia de desenvolvimento de frameworks; - desenvolver software usando as técnicas avançadas de análise e projeto de software.

A disciplina de Matemática Financeira e Análise de Investimentos visa dar ao aluno o conhecimento de métodos e conceitos a serem aplicados na área administrativa com o objetivo de desenvolver suas aplicações no reconhecimento, análise e solução de problemas organizacionais. O aluno deverá ser capaz de aplicar a matemática financeira como instrumento que auxiliam o processo decisório da escolha da melhor alternativa numa economia de escassez e orienta para uma análise mais clara nas áreas específicas e para tomada de decisões.
Abordar os princípios básicos da área de redes de computadores com uma ênfase nos conceitos de sistemas de computação, usando uma visão voltada para a Internet. Ao final do curso, o aluno deve ser capaz de identificar os principais elementos de um sistema distribuído operando em rede, analisar compromissos no desenvolvimento de soluções para problemas como contenção de recursos, controle de fluxo, roteamento e endereçamento, bem como descrever os princípios de operação da Internet com relação a esses fatores. 
Ao final do curso o aluno estará apto a propor soluções para o problema de recuperar informações nos documentos da coleção que melhor atendam às necessidades do usuário, a partir de uma consulta formulada pelo próprio usuário e de uma coleção documentos não estruturados ou semi-estruturados, como  por exemplo uma base de dados em XML, de textos ou de imagens digitais. Além disso, o aluno será apto a avaliar a qualidade de sistemas de recuperação de informação por meio de medidas  propostas na literatura.
O aluno ao final da disciplina estará apto a desenvolver as principais atividades no contexto de desenvolvimento de software. Para isto, primeiro é discutida a motivação para o uso de processos de desenvolvimento de software, bem como os modelos teóricos utilizados para descrever e construir processos. Posteriormente, são discutidas questões relacionadas a especificação e gerência de requisitos, modelagem conceitual e prototipação de sistemas de software. Tais questões relacionadas à análise de sistemas são complementadas com a apresentação dos principais tópicos relacionados ao projeto de software: projeto arquitetural, projeto orientado a objetos, reuso de software e projeto de interface com o usuário. São discutidas também linguagens de modelagem que serão necessárias para cada um dos tópicos cobertos pela disciplina.

Ao final da disciplina o aluno estará apto a desenvolver as principais atividades relacionadas a verificação e validação de software e testes de software, bem como discutir as principais responsabilidades de um gerente de projetos no contexto de um processo de desenvolvimento de software. A disciplina objetiva ainda discutir temas relacionados a gerência de projetos, estimativas e métricas, melhoria de processos, projeto de interface com o usuário, aspectos de qualidade e documentação de software e a evolução desses sistemas. 

O caminho para a realização, tanto profissional quanto pessoal, é transformar uma idéia em um projeto que dê certo. Esta disciplina apresentará as técnicas necessárias para que isso aconteça. Dentre estas técnicas, serão ensinadas algumas que auxiliarão o aluno a: identificar demanda por um projeto, selecionar o melhor projeto a ser executado, planejar e executar projetos, calcular datas, gerenciar recursos, controlar a execução de projetos, lidar com conflitos, documentar e concluir um projeto com êxito.

Ao término do curso o aluno estará apto a propor ações necessárias para dotar os sistemas de informação de mecanismos de segurança que permitam garantir a integridade e recuperação de informações armazenadas em meio eletrônico. Para tal devem ser desenvolvidas as habilidades:  - conhecimento dos fundamentos de auditoria de sistemas e TIC, conceitos e metodologias para planejar e realizar atividades regulares de mensuração e avaliação de processos, dados, sistemas, infra-estrutura e projetos de TIC; - capacidade de identificar evidências, causas e conseqüências de problemas encontrados; - capacidade de avaliar e recomendar ações de melhoria contínua, com ênfase em controles internos, qualidade e segurança da informação; - capacidade de descrever e tratar situações reais de trabalhos de auditoria no ambiente de TIC; - capacidade de fundamentar e apresentar conclusões em relatórios concisos e objetivos de auditoria; - capacidade de observar responsabilidades, atitudes e requisitos de ética e conduta do auditor de sistemas.
Adquirir uma visão da legislação aplicada à Computação através de noções gerais de Direito. Praticar a cidadania e a responsabilidade social. Avaliar a importância da segurança da informação e da aplicação de normas e leis nas atividades profissionais.  Desenvolver espírito crítico e de análise para o exercício da atividade profissional futura, em face da responsabilidade civil e penal, contratual e extracontratual, conhecendo as conseqüências jurídicas relacionadas ao descumprimento ou não da observação da legislação vigente.

(Ao final do curso o aluno será capaz de) 1.      Operar com bases numéricas binárias, octal e hexadecimal (magnitude e sinal-magnitude); 2.      Representar números binários em ponto fixo ou em ponto flutuante; 3.      Reconhecer e trabalhar com códigos ASCII, BCD e Gray; 4.      Realizar convenções entre as diversas representações numéricas; 5.      Descrever os princípios da deteção e correção de erros; 6.      Aplicar a Álgebra de Boole a problemas de circuitos digitais; 7.      Reconhecer e utilizar portas lógicas; 8.      Simplificar funções lógicas; 9.      Projetar circuitos combinacionais; 10.  Analisar circuitos combinacionais; 11.  Reconhecer e utilizar os diversos tipos de latches e de flip-flops; 12.  Utilizar o modelo de uma Máquina Seqüencial no projeto de circuitos seqüenciais síncronos; 13.  Analisar circuitos seqüenciais síncronos; 14. Projetar e analisar circuitos seqüenciais assíncronos. 



Fornecer uma visão geral do funcionamento de sistemas na Web e os protocolos envolvidos; Introduzir o paradigma da programação para a Internet, que possui uma lógica de construção de programas substancialmente diferente das demais; Conceituar as arquiteturas de 2, 3 e n camadas, apresentando as diferenças e, principalmente, as vantagens que elas oferecem; Qualificar profissionais para o desenvolvimento de aplicações voltadas para a Internet/Intranet e que sejam disponibilizadas através de um browser; Apresentar padrões de projeto para melhor estruturação dos sistemas na web; Apresentar as tecnologias mais empregadas no desenvolvimento de sistemas para web, inclusive com o uso de frameworks; Introduzir conceitos de segurança associados ao uso de sistemas na web.
Após o curso o aluno estará apto a) Aplicar técnicas avançadas de análise e projeto empregadas no desenvolvimento de software, enfatizando formas de melhorar o reuso de software através do paradigma de Orientação a Objetos. Especificamente: - compreender o papel dos padrões na reutilização de colaborações entre classes e objetos em modelos conceituais e modelos de software; - projetar uma arquitetura de software usando padrões arquiteturais; - aplicar padrões de projeto, principalmente aqueles mais importantes no desenvolvimento de frameworks; - analisar os padrões de projeto mais apropriados ao software a ser desenvolvido; - compreender alguns padrões típicos de análise, i.e., modelos conceituais de objetos reutilizáveis; - compreender anti-padrões; - compreender os conceitos de frameworks e como eles permitem reutilizar a análise de problemas e o projeto de soluções, permitindo assim escrever aplicações relacionadas com eficácia; - analisar frameworks concretos; - compreender uma metodologia de desenvolvimento de frameworks; - desenvolver software usando as técnicas avançadas de análise e projeto de software.

A disciplina de Matemática Financeira e Análise de Investimentos visa dar ao aluno o conhecimento de métodos e conceitos a serem aplicados na área administrativa com o objetivo de desenvolver suas aplicações no reconhecimento, análise e solução de problemas organizacionais. O aluno deverá ser capaz de aplicar a matemática financeira como instrumento que auxiliam o processo decisório da escolha da melhor alternativa numa economia de escassez e orienta para uma análise mais clara nas áreas específicas e para tomada de decisões.

O aluno ao final da disciplina estará apto a desenvolver as principais atividades no contexto de desenvolvimento de software. Para isto, primeiro é discutida a motivação para o uso de processos de desenvolvimento de software, bem como os modelos teóricos utilizados para descrever e construir processos. Posteriormente, são discutidas questões relacionadas a especificação e gerência de requisitos, modelagem conceitual e prototipação de sistemas de software. Tais questões relacionadas à análise de sistemas são complementadas com a apresentação dos principais tópicos relacionados ao projeto de software: projeto arquitetural, projeto orientado a objetos, reuso de software e projeto de interface com o usuário. São discutidas também linguagens de modelagem que serão necessárias para cada um dos tópicos cobertos pela disciplina.

Ao término do curso o aluno estará apto a propor ações necessárias para dotar os sistemas de informação de mecanismos de segurança que permitam garantir a integridade e recuperação de informações armazenadas em meio eletrônico. Para tal devem ser desenvolvidas as habilidades:  - conhecimento dos fundamentos de auditoria de sistemas e TIC, conceitos e metodologias para planejar e realizar atividades regulares de mensuração e avaliação de processos, dados, sistemas, infra-estrutura e projetos de TIC; - capacidade de identificar evidências, causas e conseqüências de problemas encontrados; - capacidade de avaliar e recomendar ações de melhoria contínua, com ênfase em controles internos, qualidade e segurança da informação; - capacidade de descrever e tratar situações reais de trabalhos de auditoria no ambiente de TIC; - capacidade de fundamentar e apresentar conclusões em relatórios concisos e objetivos de auditoria; - capacidade de observar responsabilidades, atitudes e requisitos de ética e conduta do auditor de sistemas.

(Ao final do curso o aluno será capaz de) 1.      Operar com bases numéricas binárias, octal e hexadecimal (magnitude e sinal-magnitude); 2.      Representar números binários em ponto fixo ou em ponto flutuante; 3.      Reconhecer e trabalhar com códigos ASCII, BCD e Gray; 4.      Realizar convenções entre as diversas representações numéricas; 5.      Descrever os princípios da deteção e correção de erros; 6.      Aplicar a Álgebra de Boole a problemas de circuitos digitais; 7.      Reconhecer e utilizar portas lógicas; 8.      Simplificar funções lógicas; 9.      Projetar circuitos combinacionais; 10.  Analisar circuitos combinacionais; 11.  Reconhecer e utilizar os diversos tipos de latches e de flip-flops; 12.  Utilizar o modelo de uma Máquina Seqüencial no projeto de circuitos seqüenciais síncronos; 13.  Analisar circuitos seqüenciais síncronos; 14. Projetar e analisar circuitos seqüenciais assíncronos. 



Fornecer uma visão geral do funcionamento de sistemas na Web e os protocolos envolvidos; Introduzir o paradigma da programação para a Internet, que possui uma lógica de construção de programas substancialmente diferente das demais; Conceituar as arquiteturas de 2, 3 e n camadas, apresentando as diferenças e, principalmente, as vantagens que elas oferecem; Qualificar profissionais para o desenvolvimento de aplicações voltadas para a Internet/Intranet e que sejam disponibilizadas através de um browser; Apresentar padrões de projeto para melhor estruturação dos sistemas na web; Apresentar as tecnologias mais empregadas no desenvolvimento de sistemas para web, inclusive com o uso de frameworks; Introduzir conceitos de segurança associados ao uso de sistemas na web.
Após o curso o aluno estará apto a) Aplicar técnicas avançadas de análise e projeto empregadas no desenvolvimento de software, enfatizando formas de melhorar o reuso de software através do paradigma de Orientação a Objetos. Especificamente: - compreender o papel dos padrões na reutilização de colaborações entre classes e objetos em modelos conceituais e modelos de software; - projetar uma arquitetura de software usando padrões arquiteturais; - aplicar padrões de projeto, principalmente aqueles mais importantes no desenvolvimento de frameworks; - analisar os padrões de projeto mais apropriados ao software a ser desenvolvido; - compreender alguns padrões típicos de análise, i.e., modelos conceituais de objetos reutilizáveis; - compreender anti-padrões; - compreender os conceitos de frameworks e como eles permitem reutilizar a análise de problemas e o projeto de soluções, permitindo assim escrever aplicações relacionadas com eficácia; - analisar frameworks concretos; - compreender uma metodologia de desenvolvimento de frameworks; - desenvolver software usando as técnicas avançadas de análise e projeto de software.

O aluno ao final da disciplina estará apto a desenvolver as principais atividades no contexto de desenvolvimento de software. Para isto, primeiro é discutida a motivação para o uso de processos de desenvolvimento de software, bem como os modelos teóricos utilizados para descrever e construir processos. Posteriormente, são discutidas questões relacionadas a especificação e gerência de requisitos, modelagem conceitual e prototipação de sistemas de software. Tais questões relacionadas à análise de sistemas são complementadas com a apresentação dos principais tópicos relacionados ao projeto de software: projeto arquitetural, projeto orientado a objetos, reuso de software e projeto de interface com o usuário. São discutidas também linguagens de modelagem que serão necessárias para cada um dos tópicos cobertos pela disciplina.

Ao término do curso o aluno estará apto a propor ações necessárias para dotar os sistemas de informação de mecanismos de segurança que permitam garantir a integridade e recuperação de informações armazenadas em meio eletrônico. Para tal devem ser desenvolvidas as habilidades:  - conhecimento dos fundamentos de auditoria de sistemas e TIC, conceitos e metodologias para planejar e realizar atividades regulares de mensuração e avaliação de processos, dados, sistemas, infra-estrutura e projetos de TIC; - capacidade de identificar evidências, causas e conseqüências de problemas encontrados; - capacidade de avaliar e recomendar ações de melhoria contínua, com ênfase em controles internos, qualidade e segurança da informação; - capacidade de descrever e tratar situações reais de trabalhos de auditoria no ambiente de TIC; - capacidade de fundamentar e apresentar conclusões em relatórios concisos e objetivos de auditoria; - capacidade de observar responsabilidades, atitudes e requisitos de ética e conduta do auditor de sistemas.

(Ao final do curso o aluno será capaz de) 1.      Operar com bases numéricas binárias, octal e hexadecimal (magnitude e sinal-magnitude); 2.      Representar números binários em ponto fixo ou em ponto flutuante; 3.      Reconhecer e trabalhar com códigos ASCII, BCD e Gray; 4.      Realizar convenções entre as diversas representações numéricas; 5.      Descrever os princípios da deteção e correção de erros; 6.      Aplicar a Álgebra de Boole a problemas de circuitos digitais; 7.      Reconhecer e utilizar portas lógicas; 8.      Simplificar funções lógicas; 9.      Projetar circuitos combinacionais; 10.  Analisar circuitos combinacionais; 11.  Reconhecer e utilizar os diversos tipos de latches e de flip-flops; 12.  Utilizar o modelo de uma Máquina Seqüencial no projeto de circuitos seqüenciais síncronos; 13.  Analisar circuitos seqüenciais síncronos; 14. Projetar e analisar circuitos seqüenciais assíncronos. 



Fornecer uma visão geral do funcionamento de sistemas na Web e os protocolos envolvidos; Introduzir o paradigma da programação para a Internet, que possui uma lógica de construção de programas substancialmente diferente das demais; Conceituar as arquiteturas de 2, 3 e n camadas, apresentando as diferenças e, principalmente, as vantagens que elas oferecem; Qualificar profissionais para o desenvolvimento de aplicações voltadas para a Internet/Intranet e que sejam disponibilizadas através de um browser; Apresentar padrões de projeto para melhor estruturação dos sistemas na web; Apresentar as tecnologias mais empregadas no desenvolvimento de sistemas para web, inclusive com o uso de frameworks; Introduzir conceitos de segurança associados ao uso de sistemas na web.
Após o curso o aluno estará apto a) Aplicar técnicas avançadas de análise e projeto empregadas no desenvolvimento de software, enfatizando formas de melhorar o reuso de software através do paradigma de Orientação a Objetos. Especificamente: - compreender o papel dos padrões na reutilização de colaborações entre classes e objetos em modelos conceituais e modelos de software; - projetar uma arquitetura de software usando padrões arquiteturais; - aplicar padrões de projeto, principalmente aqueles mais importantes no desenvolvimento de frameworks; - analisar os padrões de projeto mais apropriados ao software a ser desenvolvido; - compreender alguns padrões típicos de análise, i.e., modelos conceituais de objetos reutilizáveis; - compreender anti-padrões; - compreender os conceitos de frameworks e como eles permitem reutilizar a análise de problemas e o projeto de soluções, permitindo assim escrever aplicações relacionadas com eficácia; - analisar frameworks concretos; - compreender uma metodologia de desenvolvimento de frameworks; - desenvolver software usando as técnicas avançadas de análise e projeto de software.

O aluno ao final da disciplina estará apto a desenvolver as principais atividades no contexto de desenvolvimento de software. Para isto, primeiro é discutida a motivação para o uso de processos de desenvolvimento de software, bem como os modelos teóricos utilizados para descrever e construir processos. Posteriormente, são discutidas questões relacionadas a especificação e gerência de requisitos, modelagem conceitual e prototipação de sistemas de software. Tais questões relacionadas à análise de sistemas são complementadas com a apresentação dos principais tópicos relacionados ao projeto de software: projeto arquitetural, projeto orientado a objetos, reuso de software e projeto de interface com o usuário. São discutidas também linguagens de modelagem que serão necessárias para cada um dos tópicos cobertos pela disciplina.

Ao término do curso o aluno estará apto a propor ações necessárias para dotar os sistemas de informação de mecanismos de segurança que permitam garantir a integridade e recuperação de informações armazenadas em meio eletrônico. Para tal devem ser desenvolvidas as habilidades:  - conhecimento dos fundamentos de auditoria de sistemas e TIC, conceitos e metodologias para planejar e realizar atividades regulares de mensuração e avaliação de processos, dados, sistemas, infra-estrutura e projetos de TIC; - capacidade de identificar evidências, causas e conseqüências de problemas encontrados; - capacidade de avaliar e recomendar ações de melhoria contínua, com ênfase em controles internos, qualidade e segurança da informação; - capacidade de descrever e tratar situações reais de trabalhos de auditoria no ambiente de TIC; - capacidade de fundamentar e apresentar conclusões em relatórios concisos e objetivos de auditoria; - capacidade de observar responsabilidades, atitudes e requisitos de ética e conduta do auditor de sistemas.

(Ao final do curso o aluno será capaz de) 1.      Operar com bases numéricas binárias, octal e hexadecimal (magnitude e sinal-magnitude); 2.      Representar números binários em ponto fixo ou em ponto flutuante; 3.      Reconhecer e trabalhar com códigos ASCII, BCD e Gray; 4.      Realizar convenções entre as diversas representações numéricas; 5.      Descrever os princípios da deteção e correção de erros; 6.      Aplicar a Álgebra de Boole a problemas de circuitos digitais; 7.      Reconhecer e utilizar portas lógicas; 8.      Simplificar funções lógicas; 9.      Projetar circuitos combinacionais; 10.  Analisar circuitos combinacionais; 11.  Reconhecer e utilizar os diversos tipos de latches e de flip-flops; 12.  Utilizar o modelo de uma Máquina Seqüencial no projeto de circuitos seqüenciais síncronos; 13.  Analisar circuitos seqüenciais síncronos; 14. Projetar e analisar circuitos seqüenciais assíncronos. 
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