UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS/UFSM
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO (NOTURNO)
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Para operar adequadamente, o Curso de Sistemas de Informação – Bacharelado
(Noturno) conta com recursos humanos, materiais e infra-estrutura que atendem às
demandas didáticas e administrativas do Curso. Esses recursos já se encontram
disponíveis e são compartilhados com cursos do Centro de Educação Superior NorteRS/CESNORS.
1 - RECURSOS PARA ATIVIDADES DIDÁTICAS
1.1 - Área física e equipamentos
1.1.1 - Infra-estrutura de apoio didático
Salas de Aula
- 5 salas de aula com capacidade para 40 pessoas, uma com projetor multimídia
Laboratórios Gerais
- 4 salas para laboratório geral de computação com 20 computadores cada
- mobiliário para os laboratórios
- infra-estrutura de rede para os laboratórios de computação
- computadores servidores para atendimento aos laboratórios computação
Biblioteca
A biblioteca oferece pelo menos o número mínimo de livros adotados como
bibliografia básica de cada disciplina, de acordo com os parâmetros de avaliação do
MEC. Além disto, mantém um acervo com livros diversificados nas áreas de formação
tecnológica, humanística e complementar, suportando trabalhos extra-curriculares de
ensino, pesquisa ou extensão. Neste sentido, é importante a continuidade do acesso
via UFSM ao Portal de Periódicos da CAPES.
1.1.2 - Infra-estrutura de apoio geral
- 1 sala de reuniões
- gabinetes de trabalho para acomodar os professores, com computadores, ramais
telefônicos individuais e impressora coletiva
- sanitários masculinos e femininos
1.2 - Recursos humanos
1.2.1 - Corpo docente
Considerando a carga horária total do curso e a multiplicidade de áreas
envolvidas, e também considerando que a média de encargos didáticos em sala de aula
para um professor seja de 12 horas semanais, o curso de Sistemas de Informação conta
com 9 professores para ofertar suas disciplinas anualmente.
1.2.2 - Gestão do curso
- 1 professor coordenador (20h)

2 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
O Curso de Sistemas de Informação possui uma estrutura administrativa para
atender as suas necessidades relacionadas à administração da vida acadêmica
(coordenação do curso e apoio da SUGRAD – Secretaria Unificada de Graduação).
Particularmente, considerando a carga horária prática na estrutura curricular do
Curso de Sistemas de Informação, é importante manter a infra-estrutura de
equipamentos de informática bem constituída.
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