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ESTRUTURA CURRICULAR

Considerando  as  estratégias  pedagógicas  do  Curso,  o  currículo  trabalha,
prioritariamente,  competências  gerais  que  permitem  ao  educando  desenvolver  a
consciência  da  atualização  continuada,  reforçando  o  conhecimento  autodidata,  a
criatividade, a experimentação de novas idéias, a criticidade e a reflexão, de
forma a atender aos objetivos do curso. 

A concepção da maioria dos currículos atuais é pluridisciplinar, ou seja,
baseado  em  disciplinas  isoladas.  Para  minimizar  este  problema  este  projeto
pedagógico  enfoca  a  multidisciplinaridade e  flexibilidade como  princípios
curriculares. 

A proposta é um modelo curricular que integra os seguintes pontos:

- centrados na aquisição de um conhecimento mais globalizado;

- voltados para interesses de mercado e a realidade;

- voltados para a tecnologia; e 

- voltados para a resolução de problemas. 

Procura-se, desta forma, uma matriz com alto grau de integração e coesão
curricular, tanto vertical quanto horizontal. A organização vertical aprofunda o
conhecimento  em  caráter  crescente  de  complexidade,  enquanto  que  a  organização
horizontal refere-se aos conteúdos que focalizam especialidades. 

O  tema  que  mantém  a  coesão  entre  as  disciplinas  é  a  INFORMÁTICA  COMO
ATIVIDADE MEIO que é tratada em seus variados ângulos em nível de abrangência e
profundidade, conforme sugerido nas diretrizes curriculares da área de informática
e computação. Esta organização assegura a coerência com ordenação de conteúdo, do
simples ao complexo, e competências a serem desenvolvidas. 

De forma a atender ao objetivo geral do Curso, bem como formar profissionais
de acordo com o perfil desejado, o currículo do Curso estabelece basicamente a
formação segundo três pontos a serem alcançados pelos egressos: (1) capacidade para
o desenvolvimento de projetos de sistemas de informação; (2) capacidade para o
desenvolvimento de produtos e serviços computacionais; e (3) capacidade de atenção
ao  caráter  ecológico,  social  e  ético.  Para  atender  cada  ponto,  a  estrutura
curricular  está  baseada  em  disciplinas  e  atividades  extracurriculares  que  se
relacionam em áreas de conhecimento, como apresentado na estrutura curricular a
seguir.

De acordo com as diretrizes curriculares, todo profissional em Sistemas de
Informação deve ter uma “formação básica”, a qual permeia qualquer objetivo a ser
alcançado. Neste sentido, e em sintonia com as diretrizes curriculares, o currículo
contém  eixos  de  disciplinas  básicas  em  Matemática,  Programação,  Fundamentos  da
Computação  e Gestão Empresarial. Com  os  eixos  da  formação  básica,  o  currículo
possibilita que o egresso compreenda o funcionamento dos computadores e a lógica de
desenvolvimento de programas, e adquira conhecimento geral sobre o contexto de sua
atuação:  o  ambiente  empresarial.  Adicionalmente,  o  currículo  também  trabalha  a
“formação tecnológica” e a “formação complementar e humanística”.



Para  satisfazer  os  principais  pontos  do  objetivo/perfil  do  Curso,  no
currículo,  a  formação  tecnológica  é  agrupada  em  duas  grandes  áreas  (eixos),
Tecnologias da Informação e Comunicação e Desenvolvimento de Software. A estrutura
curricular  aqui  apresentada  contém  apenas  o  conjunto  mínimo  de  disciplinas
obrigatórias para suprir estes dois eixos, devendo ser adicionado de disciplinas
complementares  (DCGs)  para  atingir  seu  objetivo.  Esta  formação  também  é
complementada com atividades extraclasse (ACGs), que visam possibilitar ao egresso
experiência  prática  de  atuação  profissional  e  consciência  do  seu  papel  na
sociedade, tais como projetos científicos e tecnológicos, estágios, monitorias,
cursos, trabalho de graduação, etc.

Similar  aos  primeiros  pontos  do  objetivo/perfil  do  curso,  o  terceiro,
capacidade  de  atenção  ao  caráter  ecológico,  social  e  ético,  está  diluído  no
currículo de forma mais sutil, mas não com menos atenção. Por constituir-se de um
curso tecnológico numa universidade organizada por departamentos didáticos, incluir
disciplinas inteiras de ética, filosofia ou ciências sociais, poderia afastar o
Curso  do  seu  objetivo  ao  invés  de  aproximar.  Mesmo  assim,  o  currículo  inclui
disciplinas que discutem a relação computação/sociedade e os seus aspectos éticos
(“Sistemas  de  Informação”,  “Computadores  e  Sociedade”,  “Empreendedorismo").
Complementarmente, do primeiro ao último semestre o Curso propicia ao aluno a
reflexão sobre seu papel como profissional na sociedade brasileira. Esta reflexão é
estimulada  através  de:  eventos  periódicos,  tal  como  ciclos  de  palestras  em
Informática onde os alunos são ouvintes e/ou painelistas; discussões em grupos de
pesquisa e desenvolvimento, onde o trabalho colaborativo e cooperativo os força a
repensar sua atuação profissional; viagens para participação em eventos, onde além
da técnica os alunos trocam experiências com profissionais e acadêmicos de outras
instituições; e outras atividades de cunho complementar.

Na  tabela  de  áreas/disciplinas  apresenta-se  o  elenco  de  disciplinas
obrigatórias agrupadas de acordo com as áreas de formação/conhecimento propostas
nas diretrizes curriculares. Estas disciplinas foram escolhidas para contemplar de
forma abrangente e profunda todas as matérias imprescindíveis à implementação de um
currículo de Sistemas de Informação segundo as diretrizes curriculares.

Observa-se que, com este conjunto de disciplinas, mantém-se uma relação de
integração  entre  as  áreas  do  curso,  de  modo  que  o  aluno  possa  perceber  o
desenvolvimento de um trabalho coeso do grupo de professores, apesar da autonomia
disciplinar docente. A disciplina de Projeto de Software visam integrar vários
conhecimentos adquiridos em etapas anteriores e usá-los para definir e implementar
um protótipo de produto/serviço que tenha requisitos de utilidade e usabilidade.

Dando ênfase à flexibilização curricular, o curso não estabelece a exigência
de pré-requisitos para suas disciplinas. Apenas define uma seqüência aconselhada
para sua consecução, conforme apresentado na seqüência aconselhada por semestre.

Disciplinas complementares. As disciplinas complementares compõem a primeira
parte flexível do currículo do Curso, podendo ser extintas e criadas pelo Colegiado
sem a necessidade de reforma curricular. A sistemática destas disciplinas segue o
que  preconiza  a  Resolução  nº 027/99  da  UFSM,  que  regulamenta  as  Disciplinas
Complementares de Graduação – DCGs. Na definição das regras de DCGs, o Colegiado
deve levar em conta a complementação dos eixos estabelecidos pelo Curso, bem como
considerar a evolução tecnológica da área de Computação/Sistemas de Informação.
Deste modo, o curso poderá evoluir dinamicamente seu currículo para atender as
exigências  do  mercado  de  trabalho,  formando  profissionais  competitivos  e
responsáveis. As normas para 
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realização de DCGs, bem como a listas de disciplinas aceitas com base em oferta
própria e na oferta de cursos das áreas similares: Computação e Administração, são
definidas pelo Colegiado.

Atividades  complementares.  As  atividades  complementares  compõem  a  segunda
parte  flexível  do  currículo  do  curso.  A  sistemática  de  aproveitamento  destas
atividades  segue  a  Resolução  nº  22/99  da  UFSM,  que  regulamenta  as  Atividades
Complementares de Graduação – ACGs, a qual considera como atividades complementares
todas as atividades pertinentes e úteis para a formação humana e profissional do
acadêmico. O Colegiado do Curso deve elencar as atividades pertinentes ao Curso e
estabelecer os respectivos limites de cargas horárias para efeito de contabilização
como ACG.

Para  a  integralização  curricular,  o  curso  Sistemas  de  Informação  –
Bacharelado (Noturno) prevê 3000 horas, sendo divididas em:

- 2520 horas em disciplinas da parte fixa (37 disciplinas);
- 480 horas na parte flexível, subdivida em:
  - 240 horas em disciplinas complementares de graduação (DCG);
  - 240 horas em atividades complementares (ACG). 

A  seguir  são  apresentados  detalhes  sobre  os  conteúdos  das  diretrizes
curriculares,  a  seqüência  aconselhada,  mais  detalhes  sobre  a  integralização
curricular, as considerações relevantes, bem como é detalhado (nome, carga horária,
objetivo, conteúdo programático e bibliografia) de cada disciplina obrigatória que
compõem o Curso. 
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