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PLANO DE ENSINO  
 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

Disciplina: Administração da Tecnologia da Informação e Comunicação 

Código: CAD7222              Tipo da disciplina: obrigatória 

Pré-requisito: CAD7001 (Introd. a Administração) e CAD7213 (Organiz., Sist. e Métodos) 

Curso: Administração             Carga Horária: 72 horas 

Professor: Mário de Souza Almeida           Semestre: 2020-1 

E-mail: mario.almeida@ufsc.br             Turmas 06301 e 06316 (6º semestre) 

Carga horária síncrona: 8 horas-aula        Carga horária assíncrona: 64 horas-aula 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Capacitar os estudantes a administrarem os sistemas de informações e as tecnologias de 

informação e comunicação organizacionais, visando a obtenção de vantagem competitiva. 

 

EMENTA 

 

Tecnologias e Sistemas de Informação e Comunicação: características, impactos, 

planejamento, desenvolvimento, segurança e tendências. Internet, Redes Sociais e obtenção 

de competitividade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Sistemas; Administração das Informações; Tipos de sistemas de informações; Business 

Intelligence; Impactos organizacionais do uso da TI; E-Business; Impactos sociais do uso da 

TI; Inclusão Digital; Planejamento de TI; O processo de desenvolvimento de sistemas de 

informações; Segurança e confiabilidade; Auditoria de Sistemas de Informações; Aspectos 

jurídicos do uso da TI; Evolução e tendências para o futuro da tecnologia da informação; 

Administração da tecnologia de informação; Conquistando vantagem competitiva com os 

sistemas de informações; infraestrutura de TIC: hardware, software, dataware e peopleware; 

telecomunicações, internet e tecnologia sem fio; TIC e processo decisório; TIC e a gestão do 

conhecimento. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Todos os itens do conteúdo programático serão abordados por meio de leituras, aulas 

expositivas gravadas (vídeo-aulas), pesquisas, debates e seminários. Haverá também uma aula 

síncrona ministrada no reinício das aulas, primordialmente voltada a explicar o andamento das 

atividades até o final do semestre letivo. Essa aula será ministrada utilizando o Zoom, sendo 

que disponibilizarei o link no Moodle e enviarei por e-mail a todos os alunos. 

A frequência e a avaliação serão registradas a partir da realização das atividades associadas a 

cada uma das aulas, por exemplo, mediante o acesso às gravações dos seminários e demais 

materiais no Moodle, ou entrega das atividades solicitadas. 

 

 
O horário para atendimento  individual  aos alunos será 

agendado por e-mail. 

mailto:almeida@ufsc.br


 

 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Socioeconômico 

Departamento de Ciências da Administração 

 

 

CRONOGRAMA 
 

04/03/20 – Apresentação da disciplina; Formação de equipes; Teoria Geral dos Sistemas 

(Aula síncrona – presencial);  

09/03/20 – *1 Administração Estratégica das Informações (Aula síncrona – presencial); 

11/03/20 – *1 Tipos de Sistemas de Informações (Aula síncrona – presencial); 

31/08/20 – Aula síncrona às 10h10 e às 20h20, para explicar a retomada das atividades; 

utilizaremos o Zoom, com link disponibilizado no Moodle e enviado por e-mail – não haverá 

atividade avaliativa, e o conteúdo (gravação ou síntese) ficará disponível no Moodle; 

02/09/20 – *1 CRM e Funil de Vendas; 

07/09/20 – Feriado da Independência; 

09/09/20 – *1 Business Intelligence; 

14/09/20 – *1 Impactos Organizacionais do uso das TICs; 

16/09/20 – *1 E-Business; 

21/09/20 – Aplicação de questionários junto a empresas; 

23/09/20 – *1 Impactos Sociais do uso das TICs; 

28/09/20 – *1 Inclusão Digital; 

30/09/20 – *1 Planejamento da Tecnologia de Informações e Comunicações; 

05/10/20 – *1 Processo de Desenvolvimento de Sistemas de Informações; 

07/10/20 – *1 Segurança e Confiabilidade das TICs; 

12/10/20 – Feriado de Nossa Senhora Aparecida; 

14/10/20 – *1 Aspectos Jurídicos relacionados às TICs; 

19/10/20 – *1 Tendências para o futuro da Tecnologia de Informação e Comunicação; 

21/10/20 – Administração da Tecnologia de Informação e Comunicação; 

26/10/20 – *2 Configurações e preços de equipamentos e sistemas; 

28/10/20 – *2 Planilhas Eletrônicas – Controle de finanças pessoais; 

02/11/20 – Feriado de Finados; 

04/11/20 – Gestão do Conhecimento para tomada de decisão; 

09/11/20 – Gestão do Conhecimento para tomada de decisão; 

11/11/20 – *2 Universidade Corporativa; 

16/11/20 – *2 Educação a distância – MOOC; 

18/11/20 – *2 Educação a distância – Universidade; 

23/11/20 – *2 Criação de site; 

25/11/20 – *2 Ferramentas do Google para a competitividade; 

30/11/20 – *2 Uso competitivo de rede social – Twitter; 

02/12/20 – *2 Uso competitivo de rede social – YouTube; 

07/12/20 – *2 Uso competitivo de rede social – Instagram; 

09/12/20 – *2 Uso competitivo de rede social – Facebook; 

14/12/20 – *2 Uso competitivo de rede social – LinkedIn; 

16/12/20 – *2 Fórmula de Lançamento; 

18/12/20 – Entrega da Atividade de Recuperação 

19/12/20 – Fechamento e entrega das notas 

 

COMPOSIÇÃO DA NOTA 
 

 Seminário 1 – 30% (nas datas que constam no cronograma; haverá desconto de 10% 

na nota se atrasar até 24 horas, e depois disso será atribuída nota zero); 

 Seminário 2 – 30% (mesmas regras do Seminário 1); 



 

 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Socioeconômico 

Departamento de Ciências da Administração 

 

 

 Atividades individuais sobre o aproveitamento dos conteúdos ministrados – 30% (a 

cada aula será aplicado um breve questionário ou será requerido o desenvolvimento de 

um relatório apresentando a forma como tal conteúdo será utilizado em seu trabalho 

(todas c/ pesos iguais). 

 Aplicação de questionário na empresa (individual) – 10% a 20% (1 a 3 empresas) 

 

INSTRUÇÕES 

 

Serão formadas 13 equipes, e cada uma deverá escolher um tema identificado com “*1” e um 

tema identificado com “*2”. 

Os seminários identificados com “*1” deverão ser compostos de um caso prático 

preferencialmente de uma organização situada na Grande Florianópolis. 

Os seminários identificados com “*2” compreenderão a apresentação de abordagens teórica e 

prática. 

Em todos os seminários as equipes deverão disponibilizar no Moodle um vídeo com a 

apresentação, e os arquivos com os slides utilizados, vídeos adicionais apresentados e um 

texto com o resumo daquilo que apresentou, para que os colegas possam consultar. 

 

BIBLIOGRAFIA  BÁSICA 

 

ALMEIDA, Mário de Souza. Administração de Sistemas de Informações. Florianópolis: 
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Prentice Hall, 2007. 
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O’BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet. 

São Paulo: Saraiva, 2003. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 

estratégicas, táticas, operacionais. São Paulo: Atlas, 2007. 



 

 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Socioeconômico 

Departamento de Ciências da Administração 

 

 

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação: uma 

abordagem gerencial. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 

TURBAN, Efraim; RAINER JR., R. Kelly; POTTER, Richard E. Administração de 

tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 


