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A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), nos seus 54 anos de existência,
se destaca pelo pioneirismo (primeira Universidade Federal do interior do país),
pela gama de cursos oferecidos, excelência na formação dos indivíduos, proximidade
e  inserção  na  comunidade  do  seu  entorno,  bem  como  reconhecimento  nacional  e
internacional.  Possui uma estrutura que se constitui de onze Unidades, dentre
elas: o Centro de Artes e Letras (CAL), o Centro de Ciências da Saúde (CCS), o
Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE), o Centro de Ciências Rurais (CCR), o
Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH), o Centro de Educação (CE), o Centro de
Educação  Física  e  Desportos  (CEFD),  o  Centro  de  Tecnologia  (CT),  o  Centro  de
Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul (CESNORS), a Unidade Descentralizada
de Ensino Superior de Silveira Martins (UDESSM) e o Campus de Cachoeira do Sul.

 Estas unidades abrigam cursos de graduação e pós-graduação pertinentes à
especificidade de cada unidade. À UFSM se agregam também duas escolas de Ensino
Médio  e  Tecnológico  -  o  Colégio  Técnico  Industrial  e  o  Colégio  Politécnico,
localizados no Campus de Santa Maria.

A  instalação dos  campus da  Universidade Federal  de Santa  Maria teve  nos
municípios  de  Frederico  Westphalen  e  Palmeira  das  Missões  deu-se  por  meio  da
implantação do Centro de Educação Superior Norte – RS/UFSM – CESNORS. Frederico
Westphalen oferta, hoje, os Cursos de Agronomia, Comunicação Social – Habilitação
em  Jornalismo,  Comunicação  Social  –  Habilitação  em  Relações  Públicas  -  Ênfase
Multimídia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Sistemas de Informação.

Apoiada na política adotada pelo Ministério de Educação, de expansão das
Universidades  Federais  priorizando  a  interiorização  do  ensino  superior,  a
Universidade  Federal  de  Santa  Maria  decidiu  pela  instalação  do  seu  Campus  em
Frederico Westphalen, em razão de existir naquele município o Colégio Agrícola
vinculado  à  Instituição  (atualmente  em  processo  de  migração  para  a  Rede  de
Institutos Federais). 

Após  a  instalação  de  um  Centro  fora  da  Sede,  a  UFSM  aderiu  ao  REUNI,
proporcionando um grande salto no seu compromisso como instituição pública para com
a educação e a sociedade brasileira. O CESNORS, vinculado à UFSM, aderiu ao REUNI
consciente de sua “fragilidade”, mas sempre acreditando que este passo representava
um grande avanço na educação pública brasileira. Entre os cursos vinculados ao
REUNI, foi criado o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, que teve sua
primeira turma de ingressantes no segundo semestre de 2010.

No Programa REUNI, a Universidade, através da Pró-Reitoria de Graduação, teve
por objetivo reestruturar e ampliar seus espaços e seus fazeres como centro de
excelência em ensino, pesquisa e extensão, pretendendo impactar positivamente a
realidade local, regional, nacional e internacional. Desta forma, buscou colaborar
para  a  consolidação  de  um  Estado  democrático,  aprofundando  o  diálogo  com  a
sociedade  através  da  utilização  responsável  dos  recursos  e  da  expansão  de
oportunidades colocados à disposição desta Instituição pelo referido Programa.

As principais metas do REUNI compreendiam: ampliação da oferta de educação,
reestruturação  acadêmico-curricular,  renovação  pedagógica  da  educação  superior,
mobilidade intra e interinstitucional e o compromisso social da instituição.



A  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  –  UFSM  visando  o  desenvolvimento
sustentável  da  sociedade  brasileira  define,  através  do  seu  Projeto  Político
Pedagógico,  os  princípios  básicos  que  devem  nortear  as  atividades  de  ensino,
pesquisa e extensão da instituição. Com o mesmo intuito, neste documento, o Curso
de Graduação em Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno) também define os
princípios que devem nortear as atividades pedagógicas realizadas no Curso.

Enfim,  por  estar  em  estreita  consonância  com  o  atual  Projeto  Político
Pedagógico  da  UFSM  e  por  representar  um  importante  marco  na  realização  dos
objetivos educacionais da Instituição, sobretudo no que se refere ao seu caráter
comunitário e regional, o Projeto Pedagógico do Curso de Sistemas de Informação
(PPC-SIN) apresentado neste documento contribui com o projeto de modernização e
ampliação  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria,  especificamente,  na  formação
qualificada de recursos humanos na área da Computação.

Este projeto foi elaborado em atenção às normas e estruturas contidas no
documento que norteia os Projetos Pedagógicos (Resolução 017/2000) dos Cursos da
Universidade Federal de Santa Maria – Pró-Reitoria de Graduação e a Resolução
CNE/CES nº 11 de 11/03/2002, publicada no D.O.U. em 09/04/2002. Engloba o conjunto
de atividades vivenciadas pelo aluno no decorrer de sua formação, estimulando: a
prática dos princípios éticos e o respeito à dignidade humana; o desenvolvimento de
capacidades e habilidades que estimulem a participação solidária e co-responsável
no  contexto  social;  o  diálogo  que  permite  aos  indivíduos  e  grupos  sociais
compreender e expressar-se com liberdade; o domínio dos fundamentos científicos e
capacidade  criativa  para  aperfeiçoar  os  processos  tecnológicos  que  sustentam  o
desenvolvimento  econômico  e  social  e  o  aperfeiçoamento  de  habilidades  e
competências necessárias ao exercício profissional.

O Curso Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno) integra o Centro de
Educação Superior Norte-RS/UFSM, com sede na cidade de Frederico Westphalen. É
apoiado pela Secretaria Unificada de Graduação (SUGRAD) e Coordenação do Curso,
tendo um Colegiado como órgão deliberativo das atividades didático-pedagógicas. O
Departamento de Tecnologia da Informação (DTecInf) dá suporte ao Curso, por meio do
qual são disponibilizados laboratórios e áreas de campo para ensino e pesquisa. O
suporte à gestão acadêmica do curso também é dado pelo Colegiado do Curso e pelo
NDE – Núcleo Docente Estruturante.

As relações com a comunidade externa – Empresas Públicas e Privadas – são
desenvolvidas diretamente pela Coordenação do Curso ou por meio do Departamento de
Tecnologia da Informação e Direção do Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM.

O  Curso de  Sistemas de  Informação –  Bacharelado, do  Campus de  Frederico
Westphalen, iniciou suas atividades com a realização do Concurso Vestibular em
2010, noturno e com a oferta de 40 vagas por ano. 

Quadro 1 - Apresenta os dados gerais do Curso de Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno)

Denominação: Sistemas de Informação – Bacharelado
Regime Acadêmico: Módulo Semestral
Modalidade de Oferta: Presencial
Turno de Funcionamento: Noturno
Total de Vagas Anuais: 40 Vagas
Carga Horária: 3.000 horas
Integralização: 9 semestres e máximo 14 semestres
Local de Funcionamento:

Sede da Unidade do CESNORS de Frederico Westphalen – RS.

Linha Sete de Setembro s/n - BR386 Km 40



  Data:
       _____/_____/_____                        _____________________________
                                                    Coordenador do Curso
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