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Ementa
Fundamentos de Sistemas de Informação: conceitos e tipos de sistemas de informação; dimensões tecnológica, organizacional e gerencial dos
sistemas de informação; abordagens de estudo dos sistemas de informação; aspectos éticos e legais da atuação em sistemas de informação.
Sistemas de informação transacionais: conceito, finalidade, exemplos de sistemas transacionais das funções empresariais básicas. Sistemas de
informação de suporte ao processo decisório tático e estratégico. Tecnologias de informação aplicadas a sistemas de informação de suporte ao
processo decisório tático e estratégico: conceitos e aplicações

1.

Objetivo geral
Ao término da disciplina o aluno será capaz de caracterizar os fundamentos da área de sistemas de informação e atuar no processo de
soluções de problemas organizacionais que abranjam sistemas de informação levando em conta as dimensões organizacionais, tecnológicas e
humanas intervenientes na situação-problema.

1.

Objetivo específico
- Conceituar sistema de informação em termos de seus objetivos e componentes.
- Relacionar os diferentes tipos de sistemas de informação aos níveis decisórios e funções empresariais básicas.
- Caracterizar as três dimensões dos sistemas de informação.
- Caracterizar as abordagens de estudo de sistemas de informação e abordar as razões pelas quais a abordagem sócio-técnica é vantajosa em
relação às demais.
- Conceituar sistemas de informação transacionais.
- Caracterizar os Sistemas de Informação Gerencial
- Caracterizar os Sistemas de Informação de Suporte à Decisão
- Caracterizar os Sistemas de Informação de Suporte à Decisão em Grupo
- Caracterizar os Sistemas de Informação ao Executivo
- Caracterizar as ferramentas de automação de escritório, groupware, datawarehouse, datamining, OLAP que podem ser empregados no
suporte ao processo de decisório
- Introduzir os alunos no processo de criação para o desenvolvimento de um sistema de informação e gerenciamento de projetos.

1.

Conteúdo programático
1. Os sistemas de informação empresariais na sua carreira
2. E-business global e colaboração
3. Conquistando vantagem competitiva com os sistemas de informação
4. Questões éticas e sociais nos sistemas de informação

1.

5. Infraestrutura de TI: hardware e software
6. Fundamentos da inteligência de negócios: gestão da informação e de banco de dados
7. Telecomunicações, internet e tecnologia sem fio
8. Segurança em sistemas de informação

2.

9. Conquistando excelência operacional e intimidade com o cliente: aplicações integradas
10. Comércio eletrônico: mercados e mercadorias digitais
11. Aprimorando a tomada de decisão e a gestão do conhecimento

3.

12. Como desenvolver sistemas de informação e gerenciar projetos4.

Metodologia
Aulas expositivas, aula dialogada, atividades em laboratório, trabalhos individuais e em grupo. Até 20% da carga horária poderá ser
desenvolvida à distância.

1.

Sistema de avaliação
Provas escritas (individual)
Participação efetiva nas aulas (individual).
Produção e apresentação de trabalhos teórico-práticos (em grupo);

Observação:
- A média das notas de avaliações individuais terá um peso 3 na média final
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- A média das notas de trabalhos em equipe terá um peso 4 na média final
- A média das notas de trabalhos individuais e de exercícios terá um peso 3 na média final
- Cada falta não justificada em aulas normais acarretará descontos na média final
- Quando em apresentação de trabalhos em equipe a falta não justificada também diminui a nota da equipe.
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