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2. Ementa
Importância do planejamento de sistema de informação no contexto do desenvolvimento social,
econômico e educacional. Aspectos teóricos do planejamento: tipos de planos. Análise macro das
etapas dos sistemas de informação, destacando-se a qualidade nos serviços e produtos oferecidos e
o estudo das necessidades de informação da comunidade.
3. Objetivos
Formar uma visão atual sobre sistemas de informação e fornecer o instrumental capaz de viabilizar
soluções de planejamento dentro do ambiente de gestão da informação nas organizações;
permitindo ao aluno o acesso a aspectos teóricos (princípios e técnicas) e práticos relacionados à:
• Sistemas de Informação;
• Sistemas de Informação Bibliotecários;
• Planejamento aplicado à Sistemas de Informação;
• Gerenciamento de projetos de Sistemas de Informação.
Ao final do curso esperamos que o aluno esteja capacitado a compreender a principais
características de um sistema de informação, seus princípios fundamentais, arquitetura, modelos e
métodos de planejamento estratégico.
4. Programa
Módulo I: Sistemas de Informação
- Conceito de sistema
- Conceito de sistema de informação
- Sistemas de informação nas organizações sociais
Módulo II: Planejamento de Sistemas de Informação
- Conceitos de planejamento
- Planejamento estratégico
- Planejamento da gestão da informação
Módulo III: Gerenciamento de Projetos
- Gerenciamento estratégico da informação
- Projeto como resultado de planejamento de sistemas de informação
- Frameworks para o gerenciamento de projetos.
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6. Metodologia
Atividades Teóricas:
Atividades Práticas:

Exposições síncronas e assíncronas online.
Ocorrerão atividades relativas à criação de artefatos para a documentação
de sistemas de informação.
Pretende-se, na medida do possível, que os alunos realizem atividades em
grupos por meio de videoconferência. Serão trabalhados, também, listas de
exercícios e seminários, todos online.

7. Avaliação
Do Aluno:

Haverá 1 Trabalho em grupo ou individual (peso 70%) e vários
questionários (30%).
A frequência será computada considerando a participação em trabalhos e/ou
atividades que poderão ser síncronas e assíncronas.
Critério para aprovação: Frequência ≥ 75%, Média Final ≥ 5, S≥5.
Nota Final:
Menção Final:
9,0 ≤ NF ≤ 10,0
SS
7,0 ≤ NF < 9,0
MS
5,0 ≤ NF < 7,0
MM
3,0 ≤ NF < 5,0
MI
0 < NF < 3,0
II
A partir de 25% de faltas (ou NF = 0,0)
SR

Da Disciplina:

Semanas

1a3
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De acordo com o estabelecido pela UnB.

Atividade
- Exposição de conteúdo por
parte do professor.
- Apresentação do
Documento de Visão do
projeto proposto pelos alunos.
- Questionário para a
verificação do aprendizado.
- Fórum para a tirada de
dúvidas da etapa do trabalho.
- Exposição de conteúdo por
parte do professor.
- Apresentação do documento
do Backlog do Produto do
projeto proposto pelos alunos.
- Questionário para a
verificação do aprendizado.
- Fórum para a tirada de
dúvidas da etapa do trabalho.
- Exposição de conteúdo por
parte do professor.
- Apresentação das Histórias
do Usuário do projeto
proposto pelos alunos.
- Questionário para a
verificação do aprendizado.
- Fórum para a tirada de
dúvidas da etapa do trabalho.
- Exposição de conteúdo por
parte do professor.

Critério de Avaliação
Avaliação do
Documento de Visão
criado pelos alunos e dos
questionários.

Critério de Frequência
Entrega dos trabalhos,
respostas do
questionário e
participação no fórum.

Avaliação do Backlog do
Produto criado pelos
alunos e dos
questionários.

Entrega dos trabalhos,
respostas do
questionário e
participação no fórum.

Avaliação das Histórias
do Usuário criadas pelos
alunos e dos
questionários.

Entrega dos trabalhos,
respostas do
questionário e
participação no fórum.

Avaliação do Projeto
Completo criado pelos

Entrega dos trabalhos,
respostas do

10 a 12
(12 h/a)

13 a 15
(12 h/a)

- Apresentação do Projeto
Completo proposto pelos
alunos.
- Questionário para a
verificação do aprendizado.
- Fórum para a tirada de
dúvidas da etapa do trabalho.
Apresentação do Framework
PMBoK por parte do
professor.
- Questionário para a
verificação do aprendizado.
- Fórum para a tirada de
dúvidas.
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alunos e dos
questionários.

questionário e
participação no fórum.

Questionários

Respostas do
questionário e
participação no fórum.
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