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APRESENTAÇÃO 

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do UNINORTE foi criado em 

2008. 

O curso tem por objetivo principal promover a formação tanto teórica quanto prática 

em computação (e suas áreas afins), de forma que o aluno possa compreender o campo 

científico da computação, e ser capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o 

curso na solução de problemas da sociedade e no desenvolvimento de conhecimento e 

tecnologias que permitam a evolução da computação. 

Dessa forma, o curso provê não somente uma formação básica em conceitos 

fundamentais, mas também o aprofundamento e a especialização em matérias das áreas 

específicas da computação de acordo com o perfil desejado pelo aluno, abrangendo 

também o estudo dos aspectos profissionais, éticos e sociais da computação e de outras 

áreas do conhecimento relacionadas como, por exemplo, matemática, psicologia, 

economia, administração, direito e outras, tal como propõe as diretrizes propostas pela 

Comissão de Especialistas em Educação em Computação e Informática (CEEInf) do 

Ministério da Educação. 

Sendo assim, considerando que ainda não foram homologadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais específicas para o Curso de Ciência da Computação, o curso 

apresenta uma proposta pedagógica alicerçada pela política educacional vigente traçada 

pela Lei de Diretrizes e Bases – LDB (9.394, de 20 de dezembro de 1996) em sincronismo 

com as exigências de formação necessárias a realização do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), conforme portaria INEP nº 239 de 04 de agosto de 

2011, publicada em 05 de agosto de 2011. 

Para tanto, o curso é ministrado nos turnos vespertino e noturno, com duração 

mínima de 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos. Oferece a habilitação de Bacharel em 

Ciência da Computação, com carga horária total de 3.200 horas, sendo 3.000 horas para 

os conteúdos curriculares, 120 horas para a produção do Trabalho de conclusão de Curso 

(TCC) e 80 para obtenção das Atividades Complementares. 



 

 

Além disso, para uma melhor preparação profissional do aluno, o curso conta com 

prédios modernos e laboratórios específicos à área e com toda a estrutura de apoio 

oferecida pelo Centro Universitário do Norte: bibliotecas com amplo acervo, laboratórios de 

diversas áreas que propiciam ao aluno um ambiente acadêmico adequado a uma formação 

sólida, permitindo-lhe aplicar os conhecimentos adquiridos, durante o curso, na viabilização 

de soluções computacionais frente às necessidades da sociedade e no desenvolvimento 

de conhecimento e tecnologias que permitam a evolução da computação. 

Portanto, este Projeto Pedagógico é apresentado para proporcionar melhor 

entendimento das atividades previstas para o Curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação. 
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1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO – PEDAGÓGICA 

1.1 - CONTEXTO EDUCACIONAL 

A vocação do Centro Universitário do Norte (UNINORTE) está centrada em dois 

eixos básicos. Em que o primeiro responde à vocação da própria instituição universitária, 

ou seja, a indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão. O segundo responde à 

vocação da Amazônia: a proposta do desenvolvimento sustentável, convergindo o 

ensino, a produção do conhecimento e a extensão para essa finalidade.  

O Centro universitário do Norte/Uninorte iniciou suas atividades em 1998, com 

nome fantasia de Faculdades Objetivo, oriundo do Instituto Cultural de Ensino do 

Amazonas – ICESAM, com os cursos de Serviço Social e Comunicação Social. Em 

seguida, absorveu os cursos de Tecnologia em Processamento de Dados e Turismo do 

Instituto Manauara de Ensino Superior e, o curso de Administração com ênfase em 

Análise de Sistemas do Instituto Amazonense de Ensino Superior. Em 2004, após 

credenciamento, passou a se chamar Centro Universitário do Norte/UNINORTE e após 

quatro anos passou a integrar a rede global de ensino superior, Laureate International 

Universities (LIU). Atualmente, o Uninorte oferece mais de 50 (cinquenta) cursos/ 

habilitações/modalidades em nível de graduação (bacharelado, licenciatura e 

tecnológicos), atuando nas seguintes vertentes: Ciências Exatas e da Terra e 

Engenharia, Ciências Biológicas e da Saúde e Ciências Sociais e Humanas. Além dos 

cursos de graduação, também dispõe cursos de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu; nas modalidades: presencial e a distância, de acordo com a legislação do ensino 

superior brasileira. Desde sua implantação desenvolve cursos e atividades de extensão 

e de acordo com implantação e amadurecimento de seus cursos, também desenvolve 

atividades de pesquisa e de iniciação cientifica, conforme sua política institucional. 

Hoje, o UniNorte divide-se em 14 unidades acadêmicas localizadas no Centro da 

cidade de Manaus, dispondo também de outras instalações como o Núcleo de Práticas 

Jurídicas (NPJ), o Serviço de Psicologia Aplicada, o Centro de Experimentação Animal e 

as clínicas na área de Saúde, como Odontologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Farmácia, 
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Fisioterapia e Estética. No campo da cultura é dotado de um Espaço Cultural, um teatro 

e de uma Central de Empregabilidade entre outros.  

Com uma percepção muito atenta às necessidades do mercado e associada a 

responsabilidade social na formação de mão de obra de qualidade o UniNorte assume o 

compromisso em disponibilizar para a sociedade possibilidades diversas no campo das 

Tecnologias, haja vista que o  uso de recursos e serviços computacionais tornaram-se 

cada vez mais aplicados a muitos processos, antes manuais, dando vez à 

informatização e automatização e muito mais que isso, os recursos computacionais 

evoluíram de tal forma que ganharam notoriedade e ficaram conhecidos como campos 

de aplicação da Ciência Computação como Inteligência Artificial, Robótica, Pesquisa 

Operacional, Bancos de Dados, Redes de Computadores e outras. Tais recursos 

também se tornaram interessantes para ajudar na Educação como auxiliar pessoas com 

dificuldades de aprendizagem e até mesmo potencializar o aprendizado de outras. 

Com esta gama de campos de atuação, muitos profissionais de computação 

foram requeridos para tomar a frente de projetos com o objetivo de pesquisa e inovação, 

visando à solução de problemas de cunho real tanto de âmbito mercadológico quanto 

social. Com isso, cada vez mais o mercado, em suas diferentes áreas de atuação, abriu 

uma demanda por profissionais qualificados que atendam de forma satisfatória às 

necessidades tecnológicas locais e/ou globais. E com o intuito de atender essa demanda 

o curso de Bacharelado em Ciência da Computação do UNINORTE foi criado em 2008, 

mediante o ato legal de autorização Resolução CONSUNI 02/2007, publicado em 

06/08/2007, tendo como endereço de funcionamento a Rua Huascar de Figueiredo, 290, 

Centro, sendo oferecidas 100 vagas anuais. 

1.1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 O curso Bacharel em Ciência da Computação, mantida pela Sociedade de 

Desenvolvimento Cultural do Amazonas – SODECAM, CNPJ 63.692.180/0001-30, situada 

à rua Huascar de Figueiredo, 290 - Centro, Manaus - AM, Centro – CEP 69020-220. Foi 

reconhecido e sua renovação de reconhecimento pela Diário Oficial da União, Portaria nº 

793, de 14 de dezembro de 2016, com 100 vagas autorizadas. O curso está sendo 

ofertado nos horários vespertino e noturno, com carga horária de 3200 horas, sendo 80 

horas para horas complementares. 
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Ao longo dos anos está havendo um aumento de volume de informações 

disponíveis em ambientes digitais e a inegável influência exercida pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na sociedade contemporânea têm acarretado 

mudanças significativas no âmbito de atuação dos profissionais da informação.   

A Universidade do Norte entende que nos tempos atuais, em que milhões de 

informações são trocadas pelo mundo todo diariamente, é preciso oferecer conteúdos e 

métodos que estimulem a procura pelo caminho da ciência e de exatas, como é o caso 

da área de TIC. 

Dados da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação) apontam que o Brasil tem o sétimo maior mercado interno 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do mundo, representando 8% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do país, com faturamento de US$ 165,7 bilhões em 2010.  

Da mesma forma que o país deve saltar da sétima para a quinta maior economia 

durante esta década, acredita-se que a sua evolução de sétimo para quarto maior 

mercado interno de TIC no mundo também seja perfeitamente possível, já que a 

indústria brasileira tem porte, conhecimento técnico e capacidade inovadora suficiente 

para ocupar esse lugar. 

Segundo pesquisa do IDC (empresa líder em inteligência de mercado, consultoria 

e eventos nas indústrias de tecnologia da informação e telecomunicações), o país tem 

76 mil profissionais a menos do que o necessário no mercado de TIC cuja oferta será de 

mais de 276 mil vagas para quase 200 mil especialistas, até 2015. 

Neste contexto, os profissionais da informação têm grandes responsabilidades e 

desafios, desempenhando o importante papel de agentes sociais, atuando entre a 

informação e a desinformação, atuando em rotinas de tratamento da informação em 

termos de produção, organização, recuperação e disseminação, a partir da utilização de 

novas tecnologias e baseando-se em princípios éticos.   

1.2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

1.2.1 Políticas de Ensino de Graduação 
 

No Centro Universitário do Norte o ensino é visto como uma das dimensões 

que possibilita a democratização e o acesso ao conhecimento elaborado, 

transformando-o em ações práticas de intervenção no meio social e no mundo do 
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trabalho. Nesse contexto, o conhecimento aparece como mediação do poder e como 

ferramenta da criação de símbolos por meio de um processo de internacionalização 

técnica e política, deixando de ser mecânica, projetando o trabalho como sentido.  

No intuito de garantir uma boa formação de nossos discentes o Centro 

Universitário do Norte - UNINORTE mantém seus cursos de graduação organizados 

academicamente em quatro áreas do conhecimento, no sentido de atender as 

demandas específicas com mais exatidão e assertividade, são estas as escolas: 

 

 Escola de Ciências Exatas e Tecnologia; 

 Escola de Ciências Humanas e Sociais; 

 Escola de Ciências da Saúde. 

 

Propõe-se nortear as políticas de ensino do Centro Universitário do Norte 

pelos seguintes conceitos: 

a) Práticas de ensino inclusivas 

Diante do fato de que o acesso à educação superior no Brasil ainda é 

privilégio de uma pequena parcela da população brasileira com idade entre 18 e 24 

anos, o Centro Universitário do Norte – UNINORTE tem o entendimento de que a 

inclusão e as políticas e práticas institucionais não se limitam à distribuição de bolsas. 

A inclusão passa também por abordagens pedagógicas postas em prática nas 

diversas formas de aula, nos princípios que norteiam a organização e implementação 

curricular, expressos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, nas mediações exercidas 

por todos os responsáveis aos atendimentos dos alunos, nas muitas atividades, projetos 

e programas que interligam e indissociam o ensino, a pesquisa e a extensão, nas 

dinâmicas que entrelaçam o acadêmico ao administrativo, numa vivência colegiada e 

democrática que exercita vida comunitária, nas parcerias estabelecidas para a 

concretização de nossos ideais acadêmicos, na cordialidade no trato e na vivência 

cotidiana da experiência de se trabalhar num Centro Universitário, no respeito às 

diferenças e na não-descriminalização de pessoas, entre outras. 

Desta forma temos: 

Uma organização de um currículo concebido como de qualidade, entendida 

como o não abrir mão do que é essencial e deve ser sólido na formação do profissional 

das áreas, é generalista, porque possibilita uma formação abrangente da problemática 
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que envolve os contextos micros e macros sociais onde se inserem a profissão, mas 

adensada e adequada à rapidez da atualidade e consoante com as melhores tendências 

internacionais contemporâneas de duração de cursos, numa sociedade prenhe de 

recursos e técnicas que interagem, complementam e dão dinâmica própria às 

aprendizagens significativas, em todos os campos do conhecimento. Hoje a resposta às 

exigências de uma formação mais rápida não é contraditória à constatação de que 

os(as) jovens adentram a universidade em idades cada vez mais tenras e de que 

necessitam maior tempo para amadurecer sua formação acadêmica. Ao contrário, 

garante que variáveis e esforços pessoais possam ser atendidos e aparecem como 

estratégias sensíveis para entender que o(a) aluno(a) trabalhador(a), que compõe 

também o Centro Universitário (que é particular e confessional), estuda à noite por falta 

de opção. Muitos(as) ainda têm responsabilidades familiares, devem ver suas 

necessidades respondidas como um direito que possuem a uma formação de igual 

qualidade que a dos(as) estudantes do diurno. 

Cada aluno tem o seu tempo de dedicação pessoal, e seu ritmo próprio de 

aprendizagem que é condicionado por diversos fatores pessoais, de ordem familiar e/ou 

profissional. Ao incluir disciplinas em EAD e/ou semipresenciais, bem como atividades 

de trabalho independente em locais e tempos diferenciados, o Centro Universitário do 

Norte tem em vista que está lidando com instrumentos pedagógicos capazes de 

flexibilizar o curso e garantir que os momentos de formação não sejam medidos apenas 

pela organização rígida de horários semanais de aula, nem pelo espaço propiciado 

apenas pela escola para que dê conta de suas atividades e estudos. 

b) Formação de cidadãos críticos, criativos e socialmente responsáveis 

A formação crítica não se completa sem uma reação propositiva. A reação à 

crítica deve ser traduzida numa alternativa, numa solução, numa proposta criativa de 

superação de uma situação-problema. O cidadão criativo atua em prol de estilos de vida 

sustentáveis. São cidadãos que buscam soluções alternativas para problemas comuns 

ao dia-a-dia, voltados para um padrão de bem-estar social, baseado em produtos e 

serviços sustentáveis, que viabilizem soluções eficientes e acessíveis para o cotidiano 

das pessoas. São práticas de inovação sociais sustentáveis aplicados ao cotidiano e 

propiciando novos modos de vida responsáveis. 

c) Uma comunidade de aprendizado contínuo 
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Uma comunidade de aprendizado contínuo assume o compromisso de se 

atualizar e renovar o conhecimento permanentemente. Estas práticas devem promover o 

contato com o egresso que não apenas retorna para buscar novos conhecimentos, mas 

também para compartilhar experiências e renovar as perspectivas de formação 

profissional e humana. Desta forma, os programas de extensão, a pós-graduação lato 

sensu e o stricto sensu são práticas estratégicas de aprendizado contínuo e de trocas 

entre alunos(as),egressos e sociedade. 

A educação continuada, na perspectiva proposta aqui, contribui com a 

especialização e inserção do egresso em práticas profissionais específicas e 

contextualizadas por demandas, às vezes temporárias do mercado. Desta forma, a 

instituição consegue uma inserção flexível de mercado impulsionando dinâmicas que 

são diferenciadas da graduação. 

Com base nos esclarecimentos que orientam a organização didático-

pedagógica, Centro Universitário do Norte estabelece as políticas de ensino: 

Manter os cursos com carga horária de modo a atender o mínimo exigido 

pelas diretrizes curriculares que orientam cada curso, deixando eventuais 

especializações para programas a serem desenvolvidos em cursos de pós-graduação 

lato sensu. 

Garantir que nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, haja lugar 

para a iniciação científica, a prática da monitoria, as atividades culturais e artísticas, os 

estágios curriculares e extracurriculares e a participação em projetos de extensão junto à 

comunidade acadêmica e à comunidade externa; 

Flexibilizar os currículos dos cursos de graduação de modo a conter 

pluralidade de linhas de pensamento, definir conteúdos teóricos básicos e práticas 

profissionalizantes essenciais para a constituição de competências e habilidades a 

serem desenvolvidas pelos alunos, na perspectiva do “aprender a aprender”; 

Definir procedimentos para o bom andamento das atividades como estágio, 

TCCs, monografias, exercício da monitoria, iniciação científica e demais atividades 

práticas que interagem a matriz do curso; 

Aprimorar ações de nivelamento de conteúdos que deveriam ter sido 

adquiridos pelos alunos no ensino médio, principalmente no que tange às competências 
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necessárias para a expressão escrita em língua portuguesa e fundamentos de 

matemática, cálculo, física, química e biologia; 

Elencar na organização curricular dos cursos de graduação, disciplina de 

formação sociocultural e ética de forma a sensibilizar os alunos sobre os acontecimentos 

de seu entorno social; 

Adotar estratégias didático-pedagógicas adequadas ao fomento da 

capacidade empreendedora do aluno; 

Incentivar o trabalho interdisciplinar; 

Manter o acompanhamento do aluno egressos dos cursos de graduação, 

vistos não só como um instrumento de avaliação dos resultados finais do processo de 

ensino-aprendizagem, como também de apoio para o prosseguimento dos estudos, na 

perspectiva da educação continuada; 

Manter políticas para renovação dos recursos materiais, equipamentos, 

laboratórios e bibliotecas de acordo com as necessidades demonstradas nos projetos 

pedagógicos dos cursos; 

Valorização dos recursos humanos, como diretriz fundamental na consecução 

dos objetivos de ensino; 

Manter os projetos pedagógicos dos cursos sempre atualizados a partir de 

suas avaliações internas e externas; 

Dar continuidade aos cursos de capacitação específicos para as áreas de 

didática e metodologia do ensino aos docentes; 

Adequar as matrizes às novas exigências sociais, econômicas e da demanda 

local do mercado de trabalho, observadas as diretrizes curriculares para cada curso de 

graduação; 

Estimular a prática de elaboração de recursos didáticos por meio do uso de 

novas tecnologias de comunicação e informação; 

Aprimorar os instrumentos de avaliação do desempenho escolar do corpo 

discente e da avaliação dos docentes pelos discentes, com o propósito de aperfeiçoar o 

programa de avaliação institucional; 

Aprimorar as ações integradoras das teorias e das práticas profissionais; 

Promover e integração entre os membros do colegiado do curso visando a 

unidade de trabalho, a partir da identificação de objetivos comuns; 
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Aprimorar e incentivar o uso adequado da biblioteca e dos laboratórios como 

meio de aprendizagem; 

Incentivar os programas de leitura para o corpo discente e docente. 

 

1.2.2 Política de Ensino de Pós-Graduação 
 

As políticas de Pós-graduação estão consubstanciadas em ações que 

possibilitem alcançar metas de qualidade no ensino e na educação continuada, na 

pesquisa, na capacitação de corpo docente e na qualificação de cursos. O 

estabelecimento das políticas de pós-graduação partiu de pressupostos básicos que 

norteiam as ações e o diagnóstico da situação da pós-graduação da UNINORTE. 

A Política de Ensino de Pós-graduação da UNINORTE se define através das 

seguintes diretrizes: 

 Desenvolvimento da pós-graduação, entendida como instrumento de 

preparação de pesquisadores, capazes de explicitar, em sua ação acadêmica, a 

indissociabilidade ensino, extensão e produção científica institucionalizada; 

 Efetivação de ações articuladas e parcerias com universidades e outras 

instituições de pesquisa nacionais, visando à cooperação científica, acadêmica, técnica 

e financeira, necessárias à qualificação dos programas interinstitucionais de pós-

graduação stricto sensu; 

 Oferta dos cursos de pós-graduação definida a partir das carências 

pedagógicas e técnicas do corpo docente e técnico-administrativo do Centro, 

especialmente quando desenvolvidos através de cursos de aperfeiçoamento e de 

especialização; 

 Sensibilização aos egressos dos cursos de pós-graduação sobre a 

necessidade de seu próprio aperfeiçoamento e comprometimento com o 

desenvolvimento da Região Amazônica, tornando-os aptos à promoção da pesquisa 

institucionalizada e do trabalho com a comunidade regional e nacional; 

 Acompanhamento, controle e avaliação permanentes dos programas de 

pós-graduação; Implantação da modalidade de educação a distância; e 

 Melhoria da qualidade da gestão do ensino de pós-graduação.  
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Também, é importante destacar que as políticas de pós-graduação devem 

perseguir a integração da graduação com a pós-graduação tendo em vista que este é 

um ponto de fundamental relevância para o desenvolvimento da educação em nível 

superior da UNINORTE. 

 

1.2.3. Políticas de Pesquisa e Extensão 

1.2.3.1. Iniciação Científica 

 
O Centro Universitário do Norte - UNINORTE em consonância com o que 

prescreve o Decreto no 4.914, de 11 de dezembro de 2003, no seu art. 20, que trata 

cumprimento do art. 207 da Constituição Federal da República Brasileira a respeito do 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, reconhece no 

desenvolvimento da investigação científica e tecnológica um valioso instrumental 

pedagógico e social para a consecução de seus objetivos educacionais. Por isso 

assume o compromisso de oferecer pesquisa na forma de Iniciação Cientifica, com o 

objetivo de desenvolver o espírito científico e a pesquisa entre os alunos da instituição. 

Entende que como benefício direto, tem-se um aluno em contato com as novas 

tecnologias e que aprende a buscar conhecimentos por conta própria. O discente 

aprende a lidar com cronogramas, trabalhar em equipe, melhorar seu raciocínio objetivo, 

buscar resultados, além de desenvolver textos científicos e apresentar trabalhos em 

eventos. 

A Iniciação Científica é um instrumento de formação que permite introduzir, na 

pesquisa cientifica, os estudantes de graduação potencialmente mais promissores. Os 

Programas de Iniciação Científica devem preparar não só melhores profissionais para o 

mercado de trabalho com também aprimorar a clientela de pós-graduação, 

proporcionando assim uma integração direta entre os cursos de graduação e pós-

graduação. 

Ao lado disso, possibilitam que novos conhecimentos, adquiridos por meio da 

pesquisa sistematizada, se disseminem nos cursos de graduação, contribuindo para que 

a universidade se envolva integralmente com o desenvolvimento das atividades 

científicas e propicie uma formação global aos seus alunos. 



                             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO – PPC                                 
 

   16 

  

A UNINORTE ao longo do quinquênio 2013-2017 pretende cumprir a seguinte 

linha de expansão, no que diz respeito a bolsas de Iniciação Cientifica (IC): 

 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

2013 2014 2015 2016 2017 

50 50 50 50 50 

 

Desta maneira, o desenvolvimento da Iniciação Cientifica no Centro 

Universitário do Norte - UNINORTE trará, como resultado desse processo, egressos 

mais bem preparados e cidadão mais críticos e conscientes, pois o espírito analítico-

crítico, a inovação de soluções, a engenhosidade e o empreendedorismo, entre outras, 

são qualidades importantes trabalhadas na pesquisa e também, no processo de 

formação do acadêmico por desenvolver características desejáveis como autoconfiança, 

liderança e versatilidade. 

 

1.2.3.2. Extensão 

 
As atividades de extensão na UNINORTE são responsabilidade da 

Coordenação de Extensão por meio de programas que acontecem todos os anos com o 

desenvolvimento de projetos específicos, respondendo às necessidades locais, todos 

em consonância com as propostas apresentadas pelas coordenações de cursos, e/ou 

representantes da sociedade. 

Com a visão ao aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e à 

formação de cidadãos capazes de pensar criticamente frente às exigências coletivas, as 

atividades de extensão são prioritariamente exercidas pelo corpo discente, sob a 

orientação e coordenação de seus professores. 

As atividades de extensão implicam na necessidade de uma articulação 

permanente entre a Coordenação de Extensão e os Coordenadores das Escolas da 

UNINORTE, representados ou não por professores com a função de apoio à 

coordenação junto à Extensão. Cabe às coordenações de cursos por meio de seu corpo 

docente e discente, a execução das ações que constam das propostas apresentadas e o 

cadastro das mesmas na Coordenação de Extensão. 
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As atividades de extensão da UNINORTE serão desenvolvidas por meio de: 

Núcleos Permanentes de Extensão – atividades exercidas pela comunidade 

acadêmica de forma localizada e contínua, junto a diversos segmentos da sociedade, 

com o objetivo de refletir e construir, conjuntamente, propostas de solução para as 

questões advindas da realidade social, priorizando os segmentos mais carentes da 

sociedade; 

Eventos de Extensão – atividades realizadas no cumprimento de programas 

específicos, oferecidos com o objetivo de produzir, sistematizar e divulgar 

conhecimentos tecnologias e bens culturais podendo desenvolver-se em nível 

universitário ou não. Os eventos de extensão compreendem: Ciclos de conferências; 

Seminários; Fóruns; Ciclos de palestras; Reuniões técnicas; Concertos; Festivais; 

Manifestações artísticas e culturais; Espetáculos; Oficinas; Simpósios; Jornadas; 

Mostras; Simulados; Minicurso; Preparatórios; Semanas; Serviço Comunitário; 

Excursões; Atividades Desportivas; Cinema Literário; Outros de natureza semelhante; 

O critério de frequência mínima para cursos e eventos de extensão está 

estabelecido em seus respectivos projetos, não podendo ser inferior a 75%. 

Cursos de Extensão – atividades programadas pelos cursos de Graduação e 

Pós-Graduação, visando socializar os conhecimentos produzidos na Instituição. Os 

cursos de extensão articulam a comunidade acadêmica com as necessidades concretas 

da sociedade, num confronto permanente entre a teoria e a prática, como pré-requisito e 

consequência dos diversos programas de extensão. 

A Política de Extensão do Centro Universitário do Norte se define através das 

seguintes diretrizes: 

 A extensão deve ser embasada nas áreas de concentração de seus 

programas com a clara identificação dos desejos da sociedade amazônica, de forma que

 as ações e transformações geradas visem o pleno desenvolvimento da Região; 

 As atividades de extensão, diversificadas em modalidades e meios, devem 

confluir para que escritórios técnicos, institutos, incubadoras, clínicas, laboratórios, 

agências prestadoras de serviços, órgãos complementares, possam favorecer o 

aprendizado prático dos estudantes e envolvê-los em projetos específicos; 

 As atividades de extensão, especialmente as de natureza desportiva, 

artística e cultural, devem visar à valorização e à estimulação da criação e difusão da 
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arte e da cultura, sendo base para o desenvolvimento de programas de ensino e para a 

produção do saber, recolhendo insumos para a contínua revisão do fazer acadêmico; 

 Para que a UNINORTE e a sociedade se articulem em busca do 

fortalecimento local, é fundamental que as atividades de extensão sejam divulgadas, 

inclusive sob a forma de cronograma de ações, de sorte que, internamente, delas 

participem os docentes, funcionários e discentes e, externamente, o meio em que se 

insere; 

Nesta perspectiva, a extensão da UNINORTE prioriza o estabelecimento de 

parcerias com segmentos da sociedade que, devido às forças políticas, econômicas e 

sociais numa dada conjuntura, despontem como sujeitos contribuintes para a 

transformação da sociedade. A extensão também prioriza como público alvo, segmentos 

da população excluída que não têm acesso aos conhecimentos científicos e técnicos 

necessários para equacionar problemas que dizem respeito às necessidades básicas 

para a sobrevivência humana, assim como a esfera da cultura que são relevantes para a 

autonomia e organização destes segmentos. 

A extensão da UNINORTE se desenvolve sob a forma de programas 

integrados ao ensino multiprofissional e internacionalidade, procurando mostrar ao aluno 

seu papel na sociedade em que se insere, bem como seu papel como cidadão do 

mundo. Para que a Extensão possa ser trabalhada de maneira global e produza 

resultados para o aluno, para o docente e para a comunidade, ela é baseada nos 

principais eixos temáticos: Solidariedade e Cidadania; Assistencial e de Saúde; Cultural 

e Esportivo e Educação Ambiental, Multiprofissionalidade e Internacionalização. O eixo 

Educativo foi excluído da lista pois a Coordenação de Extensão entende que todos os 

demais eixos devem possuir a Educação como alicerce para qualquer projeto, ação ou 

atividade. Pois se a Educação não for a base, o projeto, ação ou atividade precisará ser 

eternamente repetida em uma determinada comunidade, pois será reduzida a algo 

assistencialista resultando em poucos frutos imediatos, mas nenhum fruto duradouro. 

Mas os projetos com alicerce na Educação, produzirá agentes disseminadores dentro da 

própria comunidade e uma real e duradora transformação será produzida em 

decorrência do projeto, ação ou atividade executada.  

Solidariedade e Cidadania - As ações e projetos que integram esse eixo, 

procuram estabelecer valores sociais rígidos no que se refere à necessidade de o aluno 
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ser solidário e cidadão. Isso se estabelece por meio de projetos e ações educativos, nas 

quais os alunos passam a conhecer seu papel e função dentro da sociedade na qual 

estão inseridos e isso tende de despertar neles o desejo pelo voluntariado como 

ferramenta para agregar valores sociais e humanitários dentro da comunidade onde 

estiverem inseridos.  

Assistencial e de Saúde: Participam desse eixo, ações voltadas para a 

prestação de serviços tanto para a comunidade interna quanto e/ou externa da 

Instituição, podendo inclusive gerar recursos para a mesma. Favorece o aprendizado 

prático dos alunos, envolvendo-os em projetos oferecidos ou contratados por terceiros, 

incluindo assessorias, consultorias e cooperação interinstitucional. Os projetos inseridos 

nas comunidades mostram, através da melhoria nos indicadores de saúde global, que a 

contrapartida da UNINORTE nessas comunidades produz frutos duradouros e que 

resultam na melhoria da qualidade de vida das populações atendidas por esses projetos. 

Cultural e Esportivo: O desenvolvimento cultural e esportivo de uma 

comunidade deve ser buscado pois são os principais meios de socialização do cidadão e 

uma ferramenta eficaz e comprovada para reduzir índices de criminalidade e aumentar o 

interesse por uma vida digna, por meio da educação e do trabalho. Assim, projetos 

inseridos nesse eixo procuram ampliar a participação e conhecimento da população 

sobre cultura e esportes, nas suas diferentes modalidades e áreas. 

Educação Ambiental: Os projetos dentro desse eixo procuram trabalhar as 

áreas de Conhecimento Ambiental, preservação ambiental e coleta seletiva. Trata-se de 

um assunto de forte impacto social e é altamente estimulado pela Coordenação de 

Extensão. Muitas comunidades ainda estão na etapa de sensibilização para o Meio 

Ambiente na qual estão inseridas, enquanto que outras precisam de ações e 

treinamentos sobre como modificar um cenário de destruição do meio ambiente para um 

cenário de preservação. Os projetos são adaptados aos cenários locais de cada 

comunidade.  

Multiprofissionalidade: A Coordenação de Extensão busca estimular a 

elaboração de projetos e atividades que envolva diversas áreas de conhecimento, de 

modo que a comunidade possa receber uma atenção mais globalizada. Para o aluno 

UNINORTE, essa experiência também é riquíssima pois permite conhecer outras 
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realidades diferentes da sua e apresentar uma visão muito mais global e menos limitada, 

à medida que participa de atividades multiprofissionais.  

Internacionalidade: Em um mundo onde o conhecimento é globalizado, não 

podemos restringir os projetos a ações locais, mas procurar ideias e comparar ideias 

com outras realidades mundiais. O aluno deve estar preparado para abordar 

comunidades com culturas diferentes da sua, além do incentivo em fazer amizades e 

buscar parcerias mundiais. Muito importante também mostrar para as comunidades 

idéias que já funcionam em outros locais, que possam ser determinantes para modificar 

uma determinada realidade local. Além disso, o aluno UNINORTE, como parte da rede 

mundial Laureate International Universities, poderá abrir um mundo de conhecimento 

que uma determinada comunidade jamais teria oportunidade de conhecer.  

1.2.4 Política de Responsabilidade Social 
  

No contexto mundial e contemporâneo, vem ocorrendo um 

redimensionamento das exigências das empresas/instituições em relação a sua inserção 

social e as suas responsabilidades frente às necessidades da sociedade em que estão 

inseridas. 

Responsabilidade Social é um conceito ainda amplo e que somente com o 

decorrer do tempo irá se definindo com maior consistência no âmbito, tanto das 

exigências legais, quanto nas modalidades institucionais. 

A partir de discussões sobre a questão do compromisso social e da 

identidade acadêmica, principalmente pelo viés da importância das ações intencionistas, 

tendo como parâmetro os princípios de sua missão institucional, a UNINORTE construirá 

sua política de Responsabilidade Social, visando à inclusão social e cidadania de seus 

discentes, docentes, funcionários e a sociedade em geral. 

A finalidade da implantação da política definida e, fundamentalmente, a 

promoção da inclusão social, do desenvolvimento econômico e social, da defesa do 

meio ambiente, da memória cultural e artística. Tais ações serão pautadas no 

comportamento ético e participativo dos processos de transformação social, 

oportunizando os benefícios do conhecimento acadêmico as ações de contribuição no 

enfrentamento das questões sociais e suas múltiplas configurações. 

A política de Responsabilidade Social da UNINORTE foi construída e é 

permanentemente repensada através da instauração de espaço de debates junto às 
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comunidades interna e externa. Sua institucionalização implica no trabalho de análise de 

indicadores sociais internos e externos, considerados como indicativos das ações a 

serem desenvolvidas nas dimensões de ensino e extensão. 

A UNINORTE define como dimensões de sua política de Responsabilidade 

Social a formação de profissionais, o desenvolvimento de programas de extensão, 

visando: 

 Compromisso com ações de inclusão social e promoção da cidadania; 

 Defesa do meio ambiente, especialmente onde suas unidades de ensino 

estão inseridas; 

 Compromisso com ações que promovam o desenvolvimento econômico 

sustentável; 

 Defesa da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

Para tanto foi preciso: programar a política de Responsabilidade Social 

definindo-a e adequando-a a legislação em vigor; considerar os impactos 

administrativos, financeiros e socioculturais desse processo; comprometer a comunidade 

acadêmica com a promoção da ética e do desenvolvimento sustentável, além das metas 

e ações pertinentes já mencionadas. 

Desta feita, o Centro Universitário do Norte - UNINORTE, responsável pela 

formação do indivíduo enquanto agente social, une sua missão educativa a ações 

voltadas para o bem-estar de seus clientes, funcionários e da sociedade através de 

projetos sociais, resgatando e valorizando a cidadania e a inclusão social. E nessa 

relação entre a educação e o compromisso com a ética e com a sociedade como um 

todo, que atua na: 

 Qualificação de profissionais; 

 Inclusão de pessoas com necessidades especiais em seu quadro de 

funcionários; 

 Ações sociais nas comunidades; 

 Trabalhos voltados às comunidades ribeirinhas; 

 Trabalhos de resgate e preservação do meio ambiente; 
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 Assessoria jurídica a comunidade; 

 Atendimento psicológico a comunidade; 

 Incentivo às atividades sócio culturais; 

 Atendimento odontológico a comunidade; 

 Bolsas de estudo para alunos de baixa renda através do PROUNI, FIES e 

Bolsa Universitária. 

1.2.5 Política de Acessibilidade 
 

Plano de Promoção de Acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e 

diferenciado para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 

transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação de tradutor 

de e interprete de Línguas Brasileiras de Sinais- LIBRAS. No que concerne o espaço 

físico, observa-se que a UNINORTE cumpre o que rege a Portaria do Ministério da 

Educação número 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe sobre os requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 

autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. 

Desta forma, propicia aos portadores de deficiência física e sensorial, 

condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de 

equipamentos e instalações em suas unidades de ensino, tendo como referência a 

Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da 

Acessibilidade de Pessoas com Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e 

Equipamentos Urbanos. 

Atualmente, a UNINORTE já está totalmente adaptada para propiciar 

condições de acesso aos portadores de necessidades físicas. Nesse sentido, trabalha 

na intenção de garantir a segurança e a confortabilidade dessas pessoas. Para elas, são 

asseguradas condições de acesso aos espaços de uso coletivo com eliminação de 

barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, elevadores, rampas com 

corrimãos, lavabos, bebedouros, instalações sanitárias adequadas com barras de apoio 

nas paredes e que permitam o acesso de cadeira de roda, bem como, vagas reservadas 
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nos estacionamentos próximos às salas de aula, aos ambientes utilizados nos cursos e 

ao local de trabalho. 

Para os alunos com deficiência auditiva, existe o compromisso formal da 

instituição de proporcionar, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do 

curso: 

 intérpretes de libras/língua portuguesa, especialmente quando da 

realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto 

escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno. 

 flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico. 

 Aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, 

(para ouso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado). 

 materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística dos surdos. 

Destaca-se ainda que como pressupõe o Decreto Presidencial número 

5.626/2005, a LIBRAS está inserida como disciplina obrigatória nos cursos de 

licenciatura, bem como disciplina optativa para os demais cursos de graduação.  

Para os alunos com deficiência visual é disponibilizado um aluno monitor, 

para ajudar no desenvolvimento do acadêmico dentro da IES e no curso escolhido. 

É importante destacar que a UNINORTE desenvolve ações permanentes de 

capacitação e preparação dos docentes para receber e acolher os discentes portadores 

de necessidades especiais. Neste caso, existe um acompanhamento por parte do 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) junto as coordenações dos cursos no que 

concerne a organização de atividades direcionadas para este objetivo. 

A Instituição está preocupada com a capacitação dos professores em 

estimulá-los ao constante processo de construção de competências, promovendo 

atividades de grupo e atendimento individualizado, visando ao aperfeiçoamento do 

atendimento aos alunos em todas as suas necessidades de aprendizagem e formação. 
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Como se pode observar o atendimento às pessoas com necessidades 

especiais não se restringe a esfera estrutural e técnica, mas foca principalmente a 

humana, pois se acredita que professores sensíveis e conscientes para essa questão, 

capacitados pedagogicamente para atuarem junto a esses alunos, fortalecem a 

Instituição a efetivar com qualidade o processo de inclusão, compreendendo-o em toda 

sua amplitude e complexidade. 

1.2.6 Política para a Educação em Direitos Humanos 
 

Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e 

universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, dizem 

respeito a um processo em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de 

direitos face às transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, históricos e 

políticos. 

O tema dos Direitos Humanos transcende a concepção de igualdade e traz a 

discussão do reconhecimento das diferenças e da luta contra qualquer forma de 

preconceito e discriminação. 

A UNINORTE entende que uma educação de qualidade, que valoriza a 

formação integral do ser humano, permite a emancipação e o resgate da cidadania, bem 

como os direitos humanos que devem ser respeitados pelo Estado e todos os cidadãos. 

É pela educação que superamos as desigualdades sociais. 

Nesse contexto, a UNINORTE em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

e Projetos Pedagógicos de Cursos, realiza a inserção dos conhecimentos concernentes 

à Educação em Direitos Humanos na organização dos seus currículos da seguinte 

forma: 

I – pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente; 

II – como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no 

currículo escolar; 

III – de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e 

disciplinaridade; 

IV – sendo componente curricular obrigatório para os cursos de formação de 

professores. 
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Além do assunto estar incluso na organização dos currículos, o tema é 

abordado a partir de metodologias ativas, participativas, de diferentes linguagens. 

Sendo a educação um processo contínuo e permanente, a UNINORTE 

entende que ela não se limita apenas aos conhecimentos transmitidos pelos 

componentes curriculares. O estudos dos Direitos Humanos e a formação de valores 

como respeito, cidadania, ética, a preocupação com o meio ambiente, a diversidade são 

adquiridos também através das diversas relações sociais. Por isso, em suas ações de 

extensão, a UNINORTE, desenvolve atividades voltadas para a promoção de Direitos 

Humanos, em diálogo com os segmentos sociais em situação de exclusão social e 

violação de direitos, assim como com os movimentos sociais e a gestão pública. 

 

1.2.7 Política da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

 

A cidadania entendida como a prática do direito ao acesso aos mesmos bens 

e serviços comuns a todos os cidadãos. E o espaço para desenvolvimento do ser 

humano em todas as suas dimensões: econômicas, sociais, religiosas, dentre outras, 

exige exercício diário moldado pela ética nas relações sociais.  

As desigualdades e discriminações para com a população negra é herança 

cultural do tempo do Brasil colônia, a qual precisa ser definitivamente superada, partindo 

de ponto comum de formação social coletivo: a escola. Por isso, a função mediadora do 

Estado, implica o estabelecimento de sistemas de ensino democrático que promovam o 

livre acesso de todos os seus cidadãos, prioritariamente, das classes economicamente 

desfavorecidas ou historicamente marginalizadas. Observando a diversidade social, 

étnico-racial, o Conselho Nacional de Educação (CNE) interpretou as determinações da 

Lei no. 10.639/2003 que introduziu, na Lei no. 9.394/1996 das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, e determinou a obrigatoriedade do ensino de história e cultura Afro-

Brasileira e Africana na matriz curricular do ensino no Brasil.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, nos termos do Parecer CNE/CP no. 3/2004 e da respectiva 

Resolução CNE/CP no. 1/2004 estabelecem a educação com foco nas relações étnico-

raciais como um núcleo dos projetos pedagógicos das instituições de ensino de 

diferentes graus. 
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Nesse contexto, os Projetos Pedagógicos dos Cursos do Centro Universitário 

do Norte - UNINORTE incluem em seus conteúdos de disciplinas e em atividades 

curriculares que ministram o estímulo a reflexão sobre as relações étnico-raciais. Com 

esta estratégia se entende que as questões inerentes a essa temática poderão ser 

enriquecidas de modo interdisciplinar de modo que se possa contribuir com a formação 

de cidadãos com posturas transformadas em nível social, promovendo a valorização e 

práticas éticas e solidárias. 

No processo de ensino-aprendizagem a abordagem de temas relacionados às 

relações étnico-raciais favorece a superação de conceitos arraigados pelo empirismo: 

ditos populares, charges, etc., ou fomentados por radicalismos: religiosos, de gênero, de 

procedência, uma vez que através da: 

 

[...] educação das relações étnico-raciais tem por alvo a formação 
de cidadãos, mulheres e homens empenhados em promover 
condições de igualdade no exercício de direitos sociais, políticos, 
econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios aos 
diferentes pertencimentos étnico-raciais e sociais. Em outras 
palavras, persegue o objetivo precípuo de desencadear 
aprendizagens e ensinos em que se efetive participação no espaço 
público. (SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Aprender, 
ensinar e relações étnico-raciais no Brasil.) p.2. Disponível em 
revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/download/.../
2092.pdf Acesso em: 16 julho 2015. 

 

Para que a sociedade consolide essas premissas há necessidade do 

despertar da “consciência política e histórica da diversidade; fortalecimento de 

identidades e de direitos; ações de combate ao racismo e a discriminações”. 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

A formação social brasileira tem origem em diferentes grupos étnico-raciais – 

indígenas, africanos, europeus, asiáticos. Essa diversidade na matriz genealógica 

permitiu o multiculturalismo, e este fomentou uma cultura multicor com traços físicos e 

místicos próprios. Apreender essa complexidade é ponto fundamental para uma cultura 

de tolerância, respeito e paz. Por isso, a Resolução CNE/CP n°. 1/2004 atua no sentido 

de promover, valorizar a identidade, cultura e história dos afro-brasileiros, a partir da 

garantia do reconhecimento e da igualdade entre as raízes africanas da nação brasileira, 

ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. 
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1.2.8 Políticas de Educação Ambiental 
 

A partir do domínio sobre o fogo, a humanidade, aperfeiçoou seus métodos 

para domínio sobre a natureza. Esse ponto comum a classe homo sapiens é o ponto 

central de uma história de subjugação que transforma o ambiente natural e seus 

compostos em recursos naturais. Essa habilidade, aperfeiçoada pelo trabalho, estimulou 

o desenvolvimento de novas habilidades e novas competências garantindo a 

perpetuação da espécie na Terra. 

Atualmente, tem-se uma sociedade baseada no consumo. Diuturnamente, 

novos produtos para novas necessidades são criados pelo sistema produtivo. Esse 

processo, muitas vezes, não respeitando a dinâmica natural de regeneração da 

natureza, ameaça a continuidade da vida como um todo no planeta. 

Nesse contexto, Estados, instituições e setores organizados da sociedade 

buscam a superação da chamada “cultura de risco” cuja causa e efeito condiz ao 

instituto subjetivo: desejo humano. Para Santos: 

 

 

[...] atualmente, as empresas hegemônicas produzem o 
consumidor antes mesmo de produzir os produtos. Um dado 
essencial do entendimento do consumo é que a produção do 
consumidor, hoje, precede à produção dos bens e dos serviços. 
Então, na cadeia causal, a chamada autonomia da produção cede 
lugar ao despotismo do consumo [...]. O consumo é o grande 
emoliente, produtor ou encorajador de imobilismos. Ele é, também, 
um veículo de narcisismos, por meio dos seus estímulos estéticos, 
morais, sociais; e aparece como o grande fundamentalismo do 
nosso tempo, porque alcança e envolve toda gente. (SANTOS, 
Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 
consciência universal. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. P. 
48;49) 

 

A UNINORTE guiada pela sua missão institucional busca responder 

positivamente à construção de uma consciência ambiental que promova “aquisição de 

valores, competências e habilidades que lhe permitam o exercício da cidadania com 



                             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO – PPC                                 
 

   28 

  

melhores condições de empregabilidade, tendo como eixo norteador a busca de um 

modelo de desenvolvimento sustentável”. 

Nesse contexto, a UNINORTE em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

e Projetos Pedagógicos de Cursos, realiza a inserção dos conhecimentos concernentes 

à Educação Ambiental na organização dos seus currículos da seguinte forma: 

I – pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente 

e a sustentabilidade socioambiental; 

II – como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 

III – pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 

curriculares. 

Nesse sentido, o Centro Universitário do Norte – UNINORTE realiza ações de 

ensino e extensão, assumindo o compromisso ético com a premissa ambiental. 

 

1.2.9 Política de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista  
 

A Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo os 

autistas, oficialmente, como pessoas com deficiência, assegurando o direito a todas as 

políticas de inclusão do país, entre elas, as de educação. 

O Transtorno do Espectro Autista aparece, geralmente, nos três primeiros 

anos de vida, comprometendo as habilidades de comunicação e interação social. O 

Transtorno do Espectro Autista é definido pela presença de déficits persistentes na 

comunicação e interação social em múltiplos contextos. Este transtorno faz parte do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a 

proposta pedagógica da escola regular para atender às necessidades educacionais 

especiais de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e de altas 

habilidades/superdotação.  A educação especial atende às especificidades dos alunos 

com deficiência e orienta a organização de redes de apoio a formação continuada, a 

identificação de recursos, aos serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas.  

Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que 

apresentam alterações qualitativas das interações sócias recíprocas e na comunicação, 



                             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO – PPC                                 
 

   29 

  

um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo, incluindo-se 

nesse grupo os alunos com autismo. 

Na UNINORTE ao se inscrever, o candidato assinala que possui algum tipo 

de deficiência. E, durante a realização do vestibular, o candidato tem à sua disposição 

serviços como salas especiais, acesso às salas de aula, professor ledor, provas 

ampliadas e prorrogação para o término da prova. 

A UNINORTE desenvolve uma política para o atendimento aos alunos com 

deficiência, através do Núcleo de Apoio Psicopedagógico de cada Escola, Diretoria de 

Recursos Humanos e juntamente ao Serviço Aplicado de Psicologia, composto por 

pedagogos, psicopedagogos que de forma interdisciplinar desenvolvem ações referentes 

às questões que envolvam o aluno com necessidades especiais. 

Entre as ações desenvolvidas destacam-se: 

 Suporte pedagógico ao professor, quando necessário; 

 Reestruturação do ambiente já existente, facilitando o acesso; 

 Organização de cursos de capacitação dirigidos a professores e 

funcionários; 

 Estimular e envolver a questão junto à comunidade acadêmica (corpo 

discente, corpo docente e administrativo), apoiando projetos de iniciação científica, 

cursos de extensão sobre a temática. 

1.2.10 Política de defesa da memória cultural, da produção artística e do 
patrimônio cultural 
 

O Centro Universitário do Norte - UNINORTE, sempre contemplou a 

responsabilidade social e o estímulo à cultura em seus valores, especialmente no que se 

refere à sua contribuição para a inclusão, o desenvolvimento econômico e social, a 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. As atividades artística e cultural, a defesa do patrimônio artístico e a difusão das 

produções discentes são sustentadas por uma política institucional que contempla: 

 A valorização da produção artística e cultural como atividade acadêmica; 

 A ampliação das ações de expressão artística e cultural no ambiente 

interno da Instituição e em sua comunidade externa; 

 O incentivo à produção cultural sustentável; 

 A promoção de eventos artísticos e culturais abertos à comunidade; 
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 A cooperação, por meio dos órgãos de promoção à cultura da Instituição 

no processo de desenvolvimento educacional e cultural; 

 O desenvolvimento de estratégias para a produção, distribuição e difusão 

da produção artística; 

 O estímulo aos docentes e aos estudantes para participação em concursos 

culturais e artísticos internos e externos; 

 A promoção e a divulgação de conhecimentos artísticos e culturais que 

constituem patrimônio da humanidade, com a comunicação do saber por meio do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 A ampliação das ações em defesa do meio ambiente e do patrimônio 

cultural. 

 A hospedagem de ações que fortaleçam o compromisso com a 

preservação da memória histórica e do patrimônio cultural. 

As ações propostas pelas Escolas são planejadas e implantadas pelas 

coordenações de curso com a colaboração de suas respectivas equipes de docentes, de 

forma coerente com a organização curricular dos cursos que contemplam, em maior ou 

menor grau, a formação artística e cultural. As propostas são elaboradas visando 

proporcionar aos discentes possibilidades de transposição de conhecimentos para as 

práticas desenvolvidas, motivando o envolvimento e a participação em todas as etapas 

de execução. 

 

1.2.11 Política de Internacionalização 
O Centro Universitário do Norte - UNINORTE, sempre contemplou a 

responsabilidade social e o estímulo à cultura em seus valores, especialmente no que se 

refere à sua contribuição para a inclusão, o desenvolvimento econômico e social, a 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. As atividades artística e cultural, a defesa do patrimônio artístico e a difusão das 

produções discentes são sustentadas por uma política institucional que contempla: 

A UNINORTE entende como fundamental que seu aluno e professor receba 

uma capacitação internacional. Isso deve-se não somente ao fato de pertencer à Rede 

Laureate International Universities, como também por compreender as exigências do 

mercado que busca por profissionais globalizados e com uma visão internacional 
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desenvolvida. Assim sendo, considerando-se um currículo que premia competências e 

habilidades de maneira geral, as disciplinas são ensinadas de modo a mostrar a 

realidade mundial dentro de sua área de atuação. 

Mas a UNINORTE não se limita a mostrar a importância da 

internacionalização na sala de aula. Ela procura contemplar o aluno com as diversas 

oportunidades internacionais que ser membro da Rede Laureate International 

Universities pode oferecer: diversos cursos, diversas oportunidades de mobilidade 

internacional, transmissão de diversos eventos internacionais, dentre outras 

oportunidades. Os alunos são estimulados a buscar a internacionalização também fora 

da sala de aula, por meio da oferta de cursos de inglês e de diversos convênios 

internacionais com outras universidades da rede. A importância dada à 

internacionalização não se limita ao corpo discente, sendo estendida também aos 

professores e demais colaboradores, por meio de premiação, imersão e diversos 

mecanismos de incentivo ao aprendizado do Inglês.  

Como explicado acima, diversas são as iniciativas de internacionalização 

ofertada a nossos alunos. Em detalhe podemos destacar: 

 Laureate English Program: O Programa de inglês oferecido na Uninorte 

envolve diversas categorias. Por meio da parceria com a Cambridge University Press, 

oferecemos o curso semi-presencialTouchstone, onde os alunos têm a oportunidade de 

aprender o idioma com aulas presenciais com professores altamente qualificados. Além 

disso, a plataforma Cambridge LMS permite ao aluno aprofundar os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula.  

 Intercâmbios Estudantis: os alunos são estimulados a participar de 

intercâmbios e diversas parcerias foram firmadas com Universidades da rede para que o 

aluno possa estudar por um ou dois períodos, pagando a mesma mensalidade paga na 

UNINORTE. Em outras Instituições, o aluno recebe um grande desconto para realizar o 

intercâmbio estudantil. Além de adquirir proficiência em um idioma e conhecer uma 

cultura totalmente distinta, o intercâmbio estudantil permite ao aluno cursar disciplinas 

na Instituição destino que, após sua aprovação, poderá gerar equivalências na 

UNINORTE. Para isso, o aluno cursará disciplinas que foram previamente avaliadas pelo 

coordenador do curso. 
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 Transmissão de eventos internacionais: diversos eventos são transmitidos 

ao vivo para nossos alunos. Entendemos que as transmissões são muito importantes 

pois podemos alcançar um grande público, com um custo baixo. Para muitos alunos 

essa é a única forma de participar de um evento internacional. Por isso, valorizamos 

muito esse tipo de iniciativa e incentivamos nossos professores, permitindo que seus 

alunos possam conhecer grandes nomes de suas áreas, sem que tenham que viajar 

para isso. 

 Aulas internacionais virtuais: são incentivadas as aulas internacionais, 

onde professores de outros países, atuando em diferentes realidades possam 

compartilhar o conhecimento deles e trocar experiências com nossos alunos. Esse tipo 

de atividade é extremamente incentivada dentro da UNINORTE pois os alunos podem 

conhecer um pouco mais sobre a realidade de suas futuras profissões em outras 

regiões, podem receber uma diferente perspectiva sobre um determinado assunto 

ministrado e, em última instância, aprimorarem o idioma, quando essas aulas forem 

realizadas em outro idioma.  

 Diversos concursos de Bolsas e Participação em Programas de Bolsas de 

Intercâmbio. Por acreditar que os intercâmbios devam ser parte ativa da formação dos 

estudantes, participamos de diversos concursos de bolsas de estudos internacionais. 

Possuímos uma parceria muito profícua com o Santander Universidades, por meio do 

qual diversas bolsas são ofertadas a nossos estudantes. Além disso, somos 

credenciados no Programa Ciências sem Fronteiras da CNPq. Procuramos aumentar 

constantemente nossas parcerias para incentivar nossos alunos nos programas de 

intercâmbios. 

 Cursos de desenvolvimento acadêmico. Os professores da UNINORTE 

são estimulados ao aperfeiçoamento constante. Para isso, diversos cursos e 

certificações gratuitas são fornecidos para que melhorar o desempenho de nosso corpo 

docente. Os cursos são oferecidos online, auto-instrutivos ou com instrutores renomados 

que irão avaliar as atividades do docente. Os cursos são oferecidos em Português, 

Inglês e Espanhol. Por meio desses cursos, os professores aumentam sua rede de 

relacionamento dentro da rede Laureate, dentro e fora do Brasil. 



                             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO – PPC                                 
 

   33 

  

1.3 - OBJETIVOS DO CURSO 

1.3.1  OBJETIVO GERAL 

 

Os objetivos do curso foram alicerçados nos parâmetros contidos na proposta de 

Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação e Informática resultado das 

discussões realizadas no âmbito da Sociedade Brasileira de Computação, através do 

Workshop de Educação em Computação (WEI/98), das discussões realizadas no 

Seminário dos Consultores do SESu/MEC (Belo Horizonte, agosto/1998), e das 

discussões realizadas nas Escolas Regionais de Computação. Além disso, apresenta 

uma proposta pedagógica alicerçada pela política educacional vigente traçada pela Lei 

de Diretrizes e Bases – LDB (9.394, de 20 de dezembro de 1996) em sincronismo com 

as exigências de formação necessárias a realização do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), conforme portaria INEP  nº 239 de 04 de agosto 

de 2011, publicada em 05 de agosto de 2011. 

Sendo assim, o propósito principal do curso é assegurar uma formação teórica e 

prática de qualidade, buscando formar um bacharel pleno, capacitado para atuar nas 

áreas industriais, comerciais, educacionais, governamentais e de consultoria, bem como 

em outras áreas do conhecimento humano que necessitem de soluções tecnológicas, 

dotado de competências técnico-científicas e sociais para transformar conhecimentos 

científicos em inovações tecnológicas, considerando os aspectos regionais, político-

econômicos e culturais que permeiam a vocação do curso. 

Além disso, procura possibilitar a construção de um aprendizado que dimensiona 

o ensino, a pesquisa e a extensão como formas de construção ativa do saber que 

emerge da realidade, desenvolvendo no acadêmico a habilidade de compreender e 

identificar soluções contextualizadas da área de informática. 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS SÃO: 

1. Dar ao aluno uma formação em Ciências, a fim de que este possa ser capaz de 

compreender os fundamentos do conhecimento científico, e contribuir 

construtivamente para a pesquisa e desenvolvimento na área de Computação, 

colaborando para o avanço dessa área no Brasil e mais especificamente na região 

Norte do país. 
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2. Propiciar ao corpo discente o domínio do conhecimento e das ferramentas 

adequadas para o exercício profissional seja no setor industrial, governamental, 

comercial ou educacional. 

3. Permitir que o egresso esteja preparado ao surgimento de novas tecnologias e 

métodos, sendo capaz de compreendê-los e utilizá-los em seu exercício 

profissional.  

4. Formar profissional competente que possa atender às necessidades da sociedade 

moderna, construindo soluções computacionalmente viáveis e eficientes, 

envolvendo as mais variadas áreas da computação e integrando conhecimentos 

multidisciplinares. 

5. Formar profissional com uma postura proativa, capaz de conceber e implementar 

projetos empreendedores que venham a contribuir para atender as necessidades 

da área e possibilitar uma utilização mais racional da computação pela sociedade. 

6. Formar profissional consciente da necessidade de permanente atualização para 

acompanhar e se adaptar às constantes evoluções da área de computação. 

7. Formar o bacharel em Ciência da Computação como um profissional preocupado 

em exercer sua profissão pautada em elevados padrões de ética e moral, 

compreendendo o contexto social no qual está inserido e a legislação específica 

da área. 

1.4 - PERFIL DO EGRESSO  

O egresso do Curso de Bacharel em Ciência da Computação é caracterizado pela 

formação do profissional que possui: 

 Formação básica dos aspectos teóricos e práticos das matérias elementares e 

tecnológicas da Ciência da Computação; 

 Formação especializada em uma ou mais áreas da Ciência da Computação; 

 Maturidade de raciocínio para entender e aplicar os modelos matemáticos 

utilizados na representação de problemas da área; 

 Formação complementar que o torne apto a atuar no mercado de trabalho em 

áreas multidisciplinares; 

 Capacidade para atuar no mercado de trabalho nas diversas áreas tecnológicas 

da computação; 
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 Conhecimento dos fundamentos teóricos da computação, e da aplicação desses 

fundamentos na influência da prática profissional; 

 Capacidade para ingressar em programas de pós-graduação em Ciência da 

Computação ou áreas afins; 

 Capacidade para analisar, projetar, implementar e gerenciar projetos de software; 

 Conhecimento da estrutura dos sistemas de computação e os processos 

envolvidos na sua construção; 

 Capacidade empreendedora com compreensão do processo tecnológico; 

 Capacidade gestora, a qual é sempre uma vertente de mercado de trabalho, uma 

vez que nessa área é muito comum o trabalho em equipe e a escolha de um líder 

de equipe para cada projeto a ser desenvolvido, sendo necessários profissionais 

com habilidades para gerenciar recursos humanos e tecnológicos;  

 Capacidade para realizar pesquisas de forma a contribuir com a inovação 

científico-tecnológica e com o desenvolvimento da sociedade; e 

   Capacidade de abstração de realidades para propor soluções computacionais 

que viabilizem as necessidades de membros da sociedade. 

Portanto, o perfil desejado desse egresso é o bacharel capaz de produzir projetos 

que envolvam sistemas de informações visuais, culturais e tecnológicas de forma 

contextualizada, observando-se a especificidade e aplicabilidade dos conhecimentos 

adquiridos de acordo com cada realidade proposta. 

Sendo assim, é desejado que o ingressante do curso de Bacharelado em Ciência 

da Computação possua uma predisposição e aptidão para a área que, somados às 

competências e habilidades adquiridas durante o curso, torne-o um profissional apto a 

atuar no mercado. Tais competências e habilidades desse perfil são destacadas a 

seguir: 

1.4.1 - Competências e Habilidades Gerais 
 

1. Ter compreensão do mundo e da sociedade em função de uma boa base 

humanística; 

2. Compreender os fatos essenciais, os conceitos, os princípios e as teorias 

relacionadas à Ciência da Computação para projetar e desenvolver sistemas 

computacionais e suas aplicações; 
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3. Saber se comunicar bem de forma oral e escrita, com destaque para o uso 

correto da língua portuguesa suficiente para a leitura e escrita de documentos 

técnicos na área; 

4. Desenvolver soluções criativas e inovadoras para problemas e situações da 

vida profissional; 

5. Identificar os aspectos de negócios no processo de gerenciamento de um 

projeto; 

6. Desenvolver o autodidatismo para acompanhar a evolução da tecnologia 

frente aos surgimentos de novas linguagens, paradigmas e metodologias; 

7. Identificar e analisar requisitos e especificações para problemas específicos e 

planejar estratégias para suas soluções; 

8. Especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação, 

empregando teorias, práticas e ferramentas adequadas; 

9. Empregar metodologias que visem garantir critérios de qualidade ao longo de 

todas as etapas de desenvolvimento de uma solução computacional; 

10. Ser produtivo apesar das pressões psicológicas e técnicas; 

11. Estabelecer relações, comparações e contrastes em diferentes situações, em 

busca de escolhas valorativas, avaliando as consequências da realidade 

observada; 

12. Saber se relacionar em diferentes ambientes, respeitando as diferenças 

individuais dos grupos em que atua; 

13. Ser capaz de usar os novos mecanismos tecnológicos de comunicação; e 

14. Ser um profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em 

que vive. 

1.4.2 - Competências e Habilidades Específicas 
 

 Distinguir aspectos teóricos, científicos e tecnológicos relacionados à área de 

computação; 

 Operar equipamentos computacionais e sistemas de software; 

 Analisar, projetar, desenvolver, implementar, validar e gerenciar qualquer 

projeto de software;  

 Projetar e desenvolver sistemas que integrem hardware e software; 

 Avaliar prazos, custos e riscos em projetos de software; 
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 Identificar, analisar e documentar oportunidades, problemas e necessidades 

passíveis de solução via computação, e para empreender na concretização 

desta solução;  

 Pesquisar e viabilizar soluções de software para várias áreas de 

conhecimento e aplicação; 

 Aplicar de forma eficiente princípios de gerenciamento, organização e busca 

de informações; 

 Identificar necessidade e projetar soluções computacionais que contemplem 

meios de comunicação tecnológicos; 

 Desenvolver programas eficientes e eficazes; 

 Ser empreendedor e ser capaz de gerar negócios na área; e 

 Saber liderar e ser liderado, sabendo trabalhar em grupo, com equipes 

multidisciplinares e respeito às hierarquias; 

1.4.3 - Áreas de atuação do egresso 

As funções que o egresso do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação 

poderá exercer no mercado de trabalho são: 

 Pesquisador; 

 Analista de sistemas; 

 Projetista/Arquiteto de Software; 

 Engenheiro de Software; 

 Analista de teste de software; 

 Programador de sistemas; 

 Projetista de Banco de Dados; 

 Empreendedor; 

 Gerente de projetos de software; 

 Profissional da carreira acadêmica; 

 Gerente de qualidade de software; 
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 Desenvolvedor nas diferentes áreas tecnológicas da computação (redes, bancos 

de dados, sistemas embarcados, realidade virtual, sistemas distribuídos, sistemas 

operacionais etc); e 

 Profissional da área de Redes de Computadores. 

1.5  PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 
Como previsto na resolução CNE/CES no11, de 11 de março de 2002, e 

contemplado no Projeto Pedagógico do Curso de Ciência da Computação, o egresso é 

um profissional de formação generalista. 

A demanda por profissionais da Ciência de Computação é crescente, em 

decorrência da informatização dos mais variados tipos de produtos e serviços 

disponibilizados no mercado. Em decorrência dessa demanda, a possibilidade de 

atuação desses profissionais é extremamente diversificada. No progresso de sua 

carreira profissional, agregando experiências práticas e aperfeiçoamentos realizados, o 

Cientista em Computação está capacitado a assumir funções em diferentes níveis dentro 

das organizações, seja de execução, gerenciamento ou de direção, para as quais 

seguem algumas atividades e responsabilidades técnicas inerentes à função: 

 Desenvolvimento de métodos e ferramentas para a engenharia de software; 

 Planejamento e controle de qualidade de software; 

 Desenvolvimento e manutenção de sistemas de software; 

 Planejamento de capacidade e projeto de redes, sistemas de telecomunicações e 

sistemas distribuídos; 

 Pesquisa e desenvolvimento de novas aplicações, produtos e serviços 

informatizados; 

 Projeto, desenvolvimento e implementação de sistemas para dispositivos móveis; 

 Desenvolvimento e manutenção de métodos e técnicas de automação e controle; 

 Especificação, projeto, implementação e avaliação de arquiteturas digitais, 

sistemas embarcados e controladores; 

 Projeto, analise e implementação de circuitos elétricos e eletrônicos; e 
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 Ensino e pesquisa. 

 O egresso estará habilitado a exercer funções em empresas públicas ou privadas, 

na indústria, comércio e prestação de serviços de engenharia, exercendo cargos de 

diretor, administrador, gerente, projetista, coordenador, engenheiro, pesquisador, 

professor, dentre outros. Além disso, deverá ser capaz de comunicar-se com clientes, 

fornecedores, empregadores, proprietários, governo e demais colaboradores das 

organizações. 

O egresso do Curso de Engenharia da Computação deverá ser um profissional 

apto a trabalhar em equipe, solucionar problemas, sendo ético e zelando pelo social. 

Além disso, deverá atuar nos aspectos de relacionamento Homem - Meio Ambiente e 

seus efeitos na cultura, no desenvolvimento socioeconômico e na qualidade de vida. O 

perfil do egresso deverá ser compatível com a realidade do mercado de trabalho atual e 

as perspectivas para o futuro. Deve ser um profissional apto a trabalhar em equipe, 

capaz de solucionar problemas, sendo ético e zelando pelas questões sociais que se 

apresentem no seu fazer profissional. 

Em suas atividades, considera a ética, a segurança, a legislação e os impactos 

ambientais. A estrutura curricular do curso, definida neste projeto, considera que o 

profissional egresso do curso é prioritariamente um Engenheiro da Computação, cuja 

formação se complementa com a Pós-Graduação. No entanto, cabe ao curso associar 

uma base científica e tecnológica, capaz de desenvolver novas vocações para os 

estudos avançados, inclusive, proporcionar a identificação e o aprimoramento científico 

dos potenciais pesquisadores entre seus alunos, integrando-os em atividades de 

iniciação científica ou em projetos orientados. 

 

1.5.1 Competências e Habilidades 
 

As competências e habilidades entendidas como essenciais, a serem 

desenvolvidas no decorrer do Curso Superior em Engenharia da Computação para 

atender o perfil profissional, têm como referência as indicadas na Resolução CNE/CES 

no11, de 11 de março de 2002. 

 

1.5.2 Competências e Habilidades 
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O estudante, a partir da sólida formação básica recebida, deverá 

adquirir/desenvolver a habilidade no equacionamento de problemas que envolvam a 

Engenharia da Computação como exposto abaixo: 

 Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

engenharia; 

 Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

 Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

 Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de Engenharia 

da Computação; 

 Identificar, formular e resolver problemas de Engenharia da Computação; 

 Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

 Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas de computação; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 Atuar em equipes multidisciplinares, de modo a transitar pelas diversas áreas do 

conhecimento fronteiriço das Engenharias, sabendo diferenciá-las; 

 Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional; 

 Avaliar o impacto das atividades da Engenharia da Computação no contexto 

social e ambiental, buscando promover o bem estar do ser humano; 

 Avaliar a viabilidade econômica de projetos de sistemas computacionais; 

 Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

 

1.5.2.1 Competências e Habilidades Específicas 

 Possuir sólida formação em Engenharia, a qual é de fundamental importância 

para a resolução de muitos problemas computacionais, ou seja, ter ciência dos 

limites da ação do homem em sua Interação com o meio ambiente; 

 Adquirir/desenvolver competência na criação e utilização de modelos aplicados a 

dispositivos e sistemas computacionais; 
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 Ser capaz de realizar projetos computacionais, propondo medidas corretivas e 

preventivas através da aplicação de normas, técnicas e legislação em 

conformidade com os aspectos ambientais; 

 Estar habilitado a atuar na coordenação, planejamento, construção de sistemas 

na área de Engenharia da Computação; 

 Ser capaz de enfrentar situações novas na área, analisando-as e relacionando-

as com outras anteriormente conhecidas; 

 Adaptar-se às mudanças do mundo contemporâneo, bem como ser agente de 

mudanças; 

 Ser capaz de compreender os métodos de produção, comunicação e 

transmissão articulada dos saberes, visando à integração entre ensino, pesquisa 

e extensão; 

 Ser capaz de obter um espírito empreendedor: postura proativa e 

empreendedora. 

1.5.3 Políticas Institucionais no âmbito do curso 

A Política de ensino do Centro Universitário do Norte tem como diretriz 

fundamental a valorização dos recursos humanos para obter êxito nos objetivos 

educacionais, disponibilizando e incentivando a formação contínua dos profissionais e 

numa visão crítica da realidade regional e com o plano de carreira docente. 

O Uninorte disponibiliza cursos que atendem as demandas da sociedade local e 

regional, com corpo docente altamente qualificado, o curso Ciência da Computação 

disponibiliza para seus acadêmicos um corpo docente com mais de 80% de Mestres e 

Doutores.  

Quanto ao desenvolvimento metodológico a visão do Centro Universitário do 

Norte é por metodologias diversificas de aplicação didático-pedagógica decididas pelos 

Colegiados de curso. Os programas de ensino são atualizados permanentemente, 

mediante estudos e discussões em âmbito de Colegiado do curso. 

Para a permanência dos objetivos da Instituição de Ensino e o compromisso com 

a excelência no ensino superior já comprovado, os cursos passam por avaliações 

permanentes, assim como seus projetos e estruturas curriculares. 
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Os cursos disponibilizados pelo UniNorte proporcionam promoção e a integração 

das diferentes áreas do conhecimento, e entre membros de colegiados visando a 

unidade de trabalho, a partir de objetivos comuns.  

Atualizações permanentes da biblioteca, de equipamentos e recursos de 

multimídia e laboratórios, a análise de formas alternativas de ingresso e a melhoria da 

qualidade da Gestão de ensino complementam a Política Institucional do Centro 

Universitário do Norte para os cursos disponibilizados. 

1.6  CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

 O currículo do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação abrange uma 

sequência de disciplinas e atividades ordenadas por semestre, incluindo as disciplinas 

que representam o desdobramento dos conteúdos contemplados para realização do 

exame do ENADE (Exame Nacional de Desempenho do Estudante) alinhado às 

sugestões descritas pela SBC (Sociedade Brasileira de Computação) mediante o 

Currículo de Referência da SBC para Cursos de graduação em Computação (10 de 

agosto de 1996). 

1.6.1 - Estrutura Curricular 
 

Período 

Matriz 2017 

Código Disciplinas CH 

1
º 

P
e

rí
o

d
o

 

I92C080 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 80 

B01C080 ÁLGEBRA LINEAR 80 

O91A040 ÉTICA, COMP. E SOC. 40 

J52A040 FUNDAMENTOS DE COMP. 40 

B04C080 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 80 

Z21B080 COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL    80 

TOTAL: 400 

2
º 

P
e

rí
o

d
o

 O97A080 CIRCUITOS DIGITAIS 80 

Z88C080 MATEMÁTICA DISCRETA 80 

Z35C080 LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO 80 

C91C080 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 80 

TOTAL: 320 

3
º 

P
e

rí
o

d
o

 V20C080 ORG.E ARQ. DE COMPUTADORES 80 

NOVA ALGORITMOS E EST. DE DADOS BÁSICAS   80 

O93A040 PARAD. LINGUAG. DE PROGRAMAÇÃO 40 

D04D080 LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS 80 

B62C080 METODOLOGIA CIENTÍFICA 80 

TOTAL: 360 
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4
º 

P
e

rí
o

d
o

 

Z44C080 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 80 

A26C080 ANÁLISE DE SISTEMAS 80 

092A080 ALG. E ESTRUT. DE DADOS AVANÇADAS 80 

A84C080 SISTEMAS OPERACIONAIS  80 

Z40B040 TEORIA DOS GRAFOS 40 

Z23B080 ANTROPOLOGIA E CULTURA  80 

TOTAL: 440 

5
º 

P
e

rí
o

d
o

 

L67B040 PROJ. DE INTERFACE HOMEM-COMPUTADOR 40 

L66B080 PROJETO DE SISTEMAS 80 

U47C080 MODELAGEM E PROJETO DE BANCO DE DADOS 80 

D08D080 COMPILADORES 80 

J17C080 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB 80 

J10C080 GERÊNCIA DE PROJETOS 80 

TOTAL: 440 

6
º 

P
e

rí
o

d
o

 

A46C080 ENGENHARIA DE SOFTWARE 80 

O96A080 PROGRAMAÇÃO E GERÊNCIA DE BD 80 

J14C040 QUALIDADE DE SOFTWARE 40 

D05D080 PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS  80 

A83C080 REDES DE COMPUTADORES    80 

Z24B080 DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL  80 

TOTAL: 440 

 7
º 

P
e

rí
o

d
o

 

O98A080 COMP. GRÁFICA E PROC. DE IMAGENS 80 

L69B080 PROGRAMAÇÃO AVANÇADA DE SISTEMAS 80 

D10D080 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 80 

DCI0009 
OPTATIVA - LIBRAS - U28A040 
                    TOP. SEL. EM REDES - C99B040 40 

DCI0012 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 40 

H09C080 EMPREENDEDORISMO 80 

TOTAL:     400 

8
o

 P
e

rí
o

d
o

 C97B040 TÓPICOS SEL. EM BANCOS DE DADOS 40 

DCI0013 TOPICOS ESPECIAIS INTEGRADORES  80 

I77D040 TOPICOS ESPECIAIS PROGRAMAÇÃO 40 

DCI0008 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 80 

Z25B080 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 80 

TOTAL: 320 

 

 

 

Resumo CH 

TOTAL DE C.H. DE DISCIPLINAS: 3120 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 80 

 C.H. HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 3200 
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1.6.2 - Considerações sobre o Currículo 

A Coordenação e o Núcleo Docente Estruturante do curso definiu a estrutura 

curricular do curso de Ciência da Computação em consonância com a política 

educacional vigente traçada pela Lei de Diretrizes e Bases – LDB (9.394, de 20 de 

dezembro de 1996) em sincronismo com as exigências de formação necessárias a 

realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), conforme 

portaria INEP  nº 239 de 04 de agosto de 2011, publicada em 05 de agosto de 2011. e 

com a Resolução CNE/CES nº 2/2007, que propõe carga horária mínima para os cursos 

de Ciência da Computação, na modalidade presencial de 3.000 horas, aliado ao Parecer 

CNE/CES nº 8/2007, que dispõe sobre o limite mínimo para integralização de 4(quatro) 

anos para os cursos de Ciência da Computação.  

O Curso é ministrado nos turnos vespertino e noturno, com duração mínima de 8 

(oito) semestres - 4 (quatro) anos, e oferece a titulação de bacharel em Ciência da 

Computação, com carga horária total de 3.000 horas, com 2.760 horas para os 

conteúdos curriculares, 120 horas para a produção do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) e 120 horas para obtenção das Atividades Complementares. 

1.10.2.1 - Hora Aula x Hora de Relógio  

O curso de Ciência da Computação do Centro Universitário do Norte – UNINORTE 

define o cumprimento da carga horária total dos seus cursos, conforme dispõe a 

Resolução nº 3, de 2 de julho de 2007 – CNE/CES, por meio de efetivo trabalho 

discente, na forma de Atividades Integradoras, que comporão a carga horária das 

disciplinas. 

Constituem Atividades Integradoras aquelas que, sob a orientação docente, 

desenvolvidas através de suportes pedagógicos em espaços extraclasse, como: 

oficinas, visitas técnicas, estudos dirigidos, seminários, projetos, atividades em 

biblioteca, estudos de caso, entre outros.  

Disciplinas Optativas 

U28A040 - LIBRAS  

C99B040-TÓPICOS SELECIONADOS EM REDES  
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As Atividades Integradoras não são acrescidas à carga horária do docente e não 

são realizadas nos horários das atividades presenciais, visto que são atividades 

acadêmicas desenvolvidas pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados 

às atividades presenciais. Não podendo ser as mesmas utilizadas para reposição de 

aulas presenciais não ministradas pelos docentes. 

Relação de Atividades Integradoras. 

 Estudos Dirigidos 

 Visitas Técnicas * 

 Relatório 

 Estudos de Caso (caracterização, identificação de variáveis, apropriação teórica) 

 Desenvolvimento de Projetos 

 Atividades em Laboratório 

 Atividades em Biblioteca (pesquisa e elaboração de resultado) 

 Pesquisas e Atividades de Campo 

 Oficinas 

 Preparação de Seminários 

 Lista de Exercícios 

 Leitura de texto 

* Desde que não sejam computadas como carga horária de aula. 

 

As Atividades Integradoras devem ser previstas pelo docente nos Planos de Ensino 

e detalhadas no Cronograma de Aulas das disciplinas, devendo ser apresentadas pelo 

professor no primeiro dia de aula da disciplina. 

Carga Horária de Disciplina curricular dos cursos do UNINORTE e da sua 

respectiva Atividade Integradora. 

Carga Horária da Disciplina (CH) 
Carga Horária de Atividade 

Integradora (em CH) 

40h 7h 

80h 14h 

120h 20h 
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Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, inclusive as atividades 

integradoras, deverão constar dos Planos de Ensino, bem como serem descritas pelos 

professores no sistema de registro acadêmico da Instituição. 

 

1.10.2.2 Atendimento aos Requisitos Legais e Normativos: LIBRAS, Educação Relações Étnico-
Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Políticas de Educação 
Ambiental e Promoção de Acessibilidade 

 

No que concerne o espaço físico, observa-se que o UNINORTE-LAUREATE cumpre 

o que rege a Portaria do Ministério da Educação número 3.284, de 7 de novembro de 

2003, que dispõe sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e 

de credenciamento de instituições. 

Desta forma, propicia aos portadores de deficiência física e sensorial, condições 

básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e 

instalações em suas unidades de ensino, tendo como referência a Norma Brasil 9050, 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas 

com Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.  

Atualmente, o UNINORTE-LAUREATE já está totalmente adaptado para propiciar 

condições de acesso aos portadores de necessidades físicas. Nesse sentido, trabalha 

na intenção de garantir a segurança e a confortabilidade dessas pessoas. Para elas, são 

asseguradas condições de acesso aos espaços de uso coletivo com eliminação de 

barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, elevadores, rampas com 

corrimãos, lavabos, bebedouros, instalações sanitárias adequadas com barras de apoio 

nas paredes e que permitam o acesso de cadeira de roda, bem como, vagas reservadas 

nos estacionamentos próximos às salas de aula, aos ambientes utilizados nos cursos e 

ao local de trabalho.  

Para os alunos com deficiência auditiva, existe o compromisso formal da instituição 

de proporcionar, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 

 intérpretes de libras/língua portuguesa, especialmente quando da realização de 

provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou 

quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno. 
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  flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico.  

 aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o 

uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado).  

 materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade 

linguística dos surdos.  

Destaca-se ainda que, como pressupõe o Decreto Presidencial número 5.626/2005,a 

LIBRAS está inserida como disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura e de 

Fonoaudiologia, bem como disciplina optativa para os demais cursos de graduação.  

Já aos alunos com deficiência visual, busca-se proporcionar, caso seja solicitada, 

impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e 

fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para 

ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de 

leitura, scanner acoplado a computador, bem como plano de aquisição gradual de 

acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braile em mídia de áudio.  

Para os alunos com deficiência visual é disponibilizado um aluno monitor, para ajudar 

no desenvolvimento do acadêmico dentro da IES e no curso escolhido. 

É importante destacar que o UNINORTE-LAUREATE desenvolve ações 

permanentes de capacitação e preparação dos docentes para receber e acolher os 

discente portadores de necessidades especiais. Neste caso, existe um 

acompanhamento por parte do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Social 

(NAPS) junto as coordenações dos cursos no que concerne a organização de atividades 

direcionadas para este objetivo.  

A Instituição preocupada com a capacitação dos professores estimula-os ao 

constante processo de construção de competências, promovendo atividades de grupo e 

atendimento individualizado, visando ao aperfeiçoamento do atendimento aos alunos em 

todas as suas necessidades de aprendizagem e formação.  

Como se pode observar o atendimento às pessoas com necessidades especiais não 

se restringe a esfera estrutural e técnica, mas foca principalmente a humana, pois 

acredita-se que professores sensíveis e conscientes para essa questão, capacitados 

pedagogicamente para atuarem junto a esses alunos, fortalecem a Instituição a efetivar 
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com qualidade o processo de inclusão, compreendendo-o em toda sua amplitude e 

complexidade. 

 

1.10.2.2 Disciplinas Semi-Presenciais 

O Centro Universitário do Norte – UNINORTE fazendo uso do que prescreve a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação- LDB em seu art. 81 e a Portaria no 4.059, de  10 de 

dezembro de 2004, oferecerá aos alunos dos cursos presenciais reconhecidos, 20 

%(vinte por cento) da carga horária total em regime semi-presencial. 

As disciplinas ofertadas na modalidade semi-presencial, previstas neste PPC , serão 

desenvolvidas a partir metodologias de ensino e aprendizagem que privilegiem o uso 

integrado de tecnologias da informação e comunicação para o alcance dos objetivos do 

curso, bem como para favorecer no desenvolvimento do perfil do egresso que se 

pretende formar. 

Em cumprimento a portaria n º 4.059, de 10 de dezembro de 2004, em seu art. 2º na 

modalidade semi-presencial as avaliações de rendimento escolar se darão de forma 

presencial. 

1.10.2.6 - Coerência do Currículo com o Perfil do Egresso 

As disciplinas do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, dentro dos 

ciclos de formação, estruturam a organização didática para o desenvolvimento e alcance 

das habilidades e competências propostas no perfil profissional do egresso. O Quadro 2 

apresenta a relação entre as disciplinas do curso e o perfil do egresso, enquanto no 

Quadro 3 pode-se observar a relação entre as disciplinas e as habilidades/competências 

do egresso. 

Quadro 2: Relação entre o perfil do egresso e as disciplinas oferecidas no Curso  

Perfil do Egresso Disciplinas 

Formação básica dos aspectos teóricos e práticos das matérias 
elementares e tecnológicas da Ciência da Computação. 

Todas as disciplinas do Ciclo de Formação 
Básica 

Formação especializada em uma ou mais áreas da Ciência da 
Computação. 

Todas as disciplinas do Ciclo de Formação 
Plena 

Maturidade de raciocínio para entender e aplicar os modelos 
matemáticos utilizados na representação de problemas da área. 

Fundamentos de Matemática,  
Lógica e Argumentação, 

Álgebra Linear, 
Matemática Discreta, 

Cálculo Diferencial e Integral, 
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Probabilidade e Estatística 

Formação complementar que o torne apto a atuar no mercado de 
trabalho em áreas multidisciplinares. 

Todas as disciplinas do Ciclo de Formação 
Complementar 

Capacidade para atuar no mercado de trabalho nas diversas áreas 
tecnológicas da computação. 

Todas as disciplinas do Ciclo de Formação 
Plena 

Conhecimento dos fundamentos teóricos da computação, e da 
aplicação desses fundamentos na influência da prática 
profissional. 

Todas as disciplinas do Ciclo de Formação 
Plena 

Capacidade para ingressar em programas de pós-graduação em 
Ciência da Computação ou áreas afins. 

Disciplinas dos ciclos de Formação Plena e 
Complementar 

Capacidade para analisar, projetar, implementar e gerenciar 
projetos de software. 

Disciplinas dos ciclos de Formação Plena e 
Complementar 

Conhecimento da estrutura dos sistemas de computação e os 
processos envolvidos na sua construção. 

Disciplinas dos ciclos de Formação Plena 

Capacidade empreendedora e da compreensão do processo 
tecnológico. 

Empreendedorismo 

Capacidade gestora, a qual é sempre uma vertente de mercado 
de trabalho, uma vez que nessa área é muito comum o trabalho 
em equipe e a escolha de um líder de equipe para cada projeto a 
ser desenvolvido, sendo necessário profissionais com habilidades 
para gerenciar recursos humanos e tecnológicos. 

Gerência de Projetos 

Capacidade para realizar pesquisas de forma a contribuir com a 
inovação científico-tecnológica, e com o desenvolvimento da 
sociedade. 

Disciplinas dos ciclos de Formação Plena 

Capacidade de abstração de realidades para propor soluções 
computacionais que viabilizem as necessidades de membros da 
sociedade. 

Lógica de Programação;  Algoritmos e 
Estrutura de Dados Básica; Algoritmos e 
Estrutura de Dados Avançada;  
Programação Orientada a Objetos; 
Tecnologia Web; Programação Avançada 
de Sistemas; Análise de Sistemas; 
Modelagem e Projeto de Banco de Dados; 
Projeto de Sistemas. 

 

Quadro 3: Relação entre as habilidades/competências e as disciplinas oferecidas no Curso 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS Disciplinas 

- Ter compreensão do mundo e da 
sociedade em função de uma boa 
base humanística; 
- Ser um profissional ético, 
competente e comprometido com 
a sociedade em que vive; 
- Saber se relacionar em diferentes 
ambientes, respeitando as 
diferenças individuais dos grupos 

Saber liderar e ser liderado, sabendo 
trabalhar em grupo, com equipes 
multidisciplinares e respeito às 
hierarquias; 

 

 

Homem, Sociedade e Meio 
Ambiente, 

Libras (Optativa) 
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em que atua. 

- Saber se comunicar bem de forma 
oral e escrita, com destaque para o 
uso correto da língua portuguesa 
para a leitura e escrita de 
documentos técnicos na área. 
- Saber transmitir o pensamento de 
modo objetivo, organizado e com 
um bom raciocínio lógico. 

Identificar, analisar e documentar 
oportunidades, problemas e necessidades 
passíveis de solução via computação, e 
para empreender na concretização desta 
solução; 

 

Comunicação e Expressão 

Lógica e Argumentação 

Engenharia de Software 

- Desenvolver soluções criativas e 
inovadoras para problemas e 
situações da vida profissional. 
- Compreender os fatos essenciais, 
os conceitos, os princípios e as 
teorias relacionadas à Ciência da 
Computação para projetar e 
desenvolver sistemas 
computacionais e suas aplicações. 

Pesquisar e viabilizar soluções de software 
para várias áreas de conhecimento e 
aplicação; 

Identificar necessidade e projetar soluções 
computacionais que contemplem meios de 
comunicação tecnológicos; 

 

Todas as disciplinas dos Ciclos 
de Formação Plena e 
Complementar 

- Identificar os aspectos de 
negócios no processo de 
gerenciamento de um projeto. 

Avaliar prazos, custos e riscos em projetos 
de software; 

Ser empreendedor e ser capaz de gerar 
negócios na área; 

Gerência de Projetos, 

Empreendedorismo, 

Engenharia de Software 

- Desenvolver o autodidatismo para 
acompanhar a evolução da 
tecnologia frente aos surgimentos 
de novas linguagens, paradigmas e 
metodologias. 

- Identificar e analisar requisitos e 
especificações para problemas 
específicos e planejar estratégias 
para suas soluções; 
- Especificar, projetar, 
implementar, manter e avaliar 
sistemas de computação, 
empregando teorias, práticas e 
ferramentas adequadas; 
- Empregar metodologias que 
visem garantir critérios de 
qualidade ao longo de todas as 
etapas de desenvolvimento de uma 

solução computacional; 

Operar equipamentos computacionais e 
sistemas de software; 

Analisar, projetar, desenvolver, 
implementar, validar e gerenciar qualquer 
projeto de software; 

Projetar e desenvolver sistemas que 
integrem hardware e software; 

Distinguir aspectos teóricos, científicos e 
tecnológicos relacionados à área de 
computação; 

 

 

 

Todas disciplinas do Ciclo de 
Formação Plena 

Metodologia do Estudo 

- Ser produtivo apesar das pressões 
psicológicas e técnicas. 

Saber liderar e ser liderado, sabendo 
trabalhar em grupo, com equipes 
multidisciplinares e respeito às 
hierarquias; 

 

Homem, Sociedade e Meio 
Ambiente 

- Estabelecer relações, 
comparações e contrastes em 
diferentes situações, em busca de 
escolhas valorativas, avaliando as 
consequências da realidade 
observada. 

Aplicar de forma eficiente princípios de 
gerenciamento, organização e busca de 
informações; 

 

Disciplinas da área de 
Matemática incluindo 
Probabilidade e Estatística; 

Modelagem e Projeto de Banco 
de Dados, 

Manipulação, Programação e 
Gerenciamento de Banco de 
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Dados. 

 - Ser capaz de usar os novos 
mecanismos tecnológicos de 
comunicação. 

Desenvolver programas eficientes e 
eficazes; 

Identificar necessidade e projetar soluções 
computacionais que contemplem meios de 
comunicação tecnológicos; 

Circuitos Digitais, 

Redes de Computadores, 

Tecnologia WEB 

Tópicos Selecionados em 
Redes de Computadores 
(Optativa) 

 

1.10.2.7 - Coerência do Currículo com as DCN 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LEI Nº 9.394, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 1996.) extinguiu o conceito de currículo mínimo, para todos os cursos, 

dando autonomia para cada instituição de ensino superior definir as unidades e 

conteúdos de seus cursos. Além disso, os cursos superiores passam a ter como 

referência as Diretrizes Curriculares de cada área. 

A estrutura curricular do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, aqui 

apresentada, está fundamentada nos currículos de referência da SBC (Sociedade 

Brasileira de Computação) de 1999 e 2005, nas diretrizes curriculares da Comissão de 

Especialistas de Ensino de Computação e Informática do Ministério da Educação 

(CEEInf/MEC) de 2008 e nas últimas versões dos Currículos da ACM (Association of 

Computing  Machinery) e do IEEE (Institute of Eletrical and Eletronics Engineers). O 

quadro a seguir apresenta a relação entre as matérias definidas pelas DCN e as 

disciplinas do curso. 

 

 

Quadro 4: Relação entre as matérias definidas pelas DCN e as disciplinas do curso 

Disciplina nas DCN Diretriz 
Disciplinas no Curso de Bacharelado  

em Ciência da Computação 

Programação 

As disciplinas devem cobrir, com abrangência e 
profundidade, pelo menos uma linguagem de  
programação desta matéria (primeira linguagem 
de programação). Devem cobrir também com 
abrangência e profundidade paradigmas de 
linguagens de programação, estrutura de dados 
e pesquisa e ordenação de dados 

Algoritmos e Estruturas de Dados Básicas, 
Algoritmos e Estruturas de Dados 
Avançadas, 
Programação Orientada a Objetos, 
Programação Avançada de Sistemas, 
Tecnologia Web 
Projeto e Análise de Algoritmos, 
Compiladores 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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Computação e  
Algoritmos 

As disciplinas devem cobrir esta matéria com 
abrangência e profundidade. 

Lógica de Programação,  
Algoritmos e Estruturas de Dados Básicas, 
Algoritmos e Estruturas de Dados 
Avançadas, 
Linguagens Formais e Autômatos 
Projeto e Análise de Algoritmo. 

Arquitetura de 
Computadores As disciplinas devem cobrir esta matéria com 

abrangência e profundidade. 
Organização e Arquitetura de 
Computadores 

Matemática 

As disciplinas devem cobrir a matemática 
discreta, teoria dos grafos, análise combinatória 
e lógica desta matéria com abrangência e 
profundidade. Os demais conteúdos desta 
matéria devem ser cobertos conforme o grau de 
abrangência e profundidade com que as 
matérias da formação tecnológicas são 
introduzidas e os tipos de problemas a serem 
resolvidos com a matemática (estatística, 
pesquisa operacional etc.). 

Fundamentos de Matemática, 
Lógica e Argumentação, 
Álgebra Linear, 
Matemática Discreta, 
Cálculo Diferencial e Integral, 
Probabilidade e Estatística 

Física e Eletricidade 

As disciplinas devem cobrir esta matéria em 
abrangência e profundidade o suficiente para 
que os alunos   compreendam a implementação 
física dos dispositivos lógicos e possam realizar 
projetos de hardware. Os alunos deverão, em 
laboratório, realizar experimentos como a 
montagem de circuitos lógicos simples, 
observando os fenômenos elétricos envolvidos 
na interação dos componentes, observar os 
fenômenos envolvidos em comunicação de 
dados e simular sistemas de maior 
complexidade como arquiteturas de 
processadores e modelos de sistemas 
computacionais mais complexos, como 
equipamentos de comunicação, redes e 
algoritmos utilizados nos sistemas operacionais. 

Circuitos Digitais, 
Sistemas Operacionais, 
Organização e Arquitetura de 
Computadores. 

 

Formação Tecnológica 

As disciplinas devem cobrir os 
fundamentos/estruturas e todas as tecnologias 
e pelo menos uma delas (ênfase) com 
profundidade com vistas à realização de 
projetos. A Prática do Ensino de Computação 
deve ser dispensada. 

Todas as disciplinas do Ciclo de Formação  
Plena 

Área de Formação  
Complementar 

As disciplinas devem cobrir pelo menos uma 
outra área de formação de recursos humanos, 
de tal forma que os egressos do curso possam 
interagir com os profissionais próprios da área, 
na solução de seus problemas. Além disso, 
os egressos devem entender, de forma geral, os 
problemas que os atingem como profissionais: 
economia, administração, direito, entre outros. 

Homem, Sociedade e Meio Ambiente, 
Gerência de Projetos, 
Empreendedorismo, 

Libras (Optativa), 
Comunicação e Expressão. 
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Fomação Humanística As disciplinas devem cobrir esta matéria de 
forma geral. 

Homem, Sociedade e Meio Ambiente, 
Metodologia Científica 
Libras (optativa) 

 

1.10.2.8 – Inter-relação das disciplinas com o currículo 

  Na grade atual das disciplinas propostas para o Curso de Ciência da 

Computação, a interdisciplinaridade é mais marcante entre as disciplinas dos mesmos 

Ciclos. Nos primeiros períodos, a inter-relação é muito tênue dado o caráter específico 

de cada uma das disciplinas. Com o evoluir do curso, a inter-relação vai acontecendo 

com mais intensidade, evitando a repetição de temas e sempre a estimular, nos 

períodos subsequentes, os conhecimentos adquiridos nos períodos anteriores. 

De modo geral, há uma preocupação com a hierarquização das disciplinas com 

base no critério da construção gradativa do conhecimento. Assim, as disciplinas que 

necessitam de conhecimentos prévios para o seu pleno aproveitamento são precedidas 

das disciplinas que oferecem aos alunos os conhecimentos de caráter básico e 

indispensável. Além disso, durante o ciclo de formação plena, é possível ao aluno 

perceber a correlação de assuntos e vislumbrar os diferentes papéis que ele poderá 

desempenhar no mercado de trabalho tais como programador, analista de sistemas, 

arquiteto de software, projetista de banco de dados dentre outros, haja vista que os 

conteúdos e atividades realizadas durante o curso perpassam por práticas que 

contemplam conteúdos de disciplinas já cursadas e/ou em andamento. 

Esforços sempre estarão sendo feitos no sentido de que a interdisciplinaridade e 

o trinômio ensino, pesquisa e extensão constituam presença no quotidiano do estudante 

desde o início do curso. 

1.10.2.9 - Dimensionamento da carga horária das disciplinas 

  O currículo do Curso de Ciência da Computação possui uma carga horária total 

de 3.000 horas, organizada em múltiplos de 20, desenvolvido em sistema seriado 

semestral, durante 20 semanas/semestre, em oito semestres. 

Na estrutura curricular, observam-se que existem algumas disciplinas com cargas 

horárias diferenciadas, algumas de 40 horas, como Fundamentos de Computação, 

Paradigmas de Linguagens de Programação, Projeto de Interface Homem-Computador, 
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Gerência de Projetos, Empreendedorismo e Trabalho de Conclusão de Curso I, cujos 

conteúdos programáticos podem ser satisfatoriamente ajustados dentro dessa carga 

horária, sem prejuízo para formação profissional do aluno. A maioria das disciplinas 

específicas está disposta com 80 horas consideradas satisfatórias para o 

desenvolvimento de seus conteúdos.  

1.10.2.10 - Flexibilidade Curricular 

Conforme descrito o regimento interno do UNINORTE, o aluno pode acelerar 

seus estudos caso o mesmo se submeta a uma banca examinadora e for aprovado pela 

mesma. Para isso, o aluno deverá requerê-lo por escrito junto à Coordenação do Curso 

e o pedido deve ser julgado pelo Conselho Superior do UNINORTE. Uma vez deferido o 

pedido, o Reitor do UNINORTE baixará uma Portaria designando a Banca Examinadora, 

determinando o programa e a bibliografia que serão exigidos e definindo data e local do 

Exame, cujo resultado deve ser registrado em ata especial, nos arquivos do 

Departamento de Registro Acadêmico do UNINORTE e no histórico escolar do aluno a 

ele submetido. Os critérios de aprovação do exame são definidos pelo Conselho 

Superior em normas complementares. 

1.6.2.11 – Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação é 

oferecido nos dois últimos semestres do curso e possui uma carga horária de 120h, 

sendo 40h no sétimo período, contemplando a Elaboração da Proposta da Trabalho 

(TCC-Elaboração), e 80h no 8º período contemplando o Desenvolvimento do projeto 

(TCC-Execução). 

Durante a realização do TCC, o aluno é orientado por um professor exclusivo da 

disciplina, o Coordenador de TCC, dispondo de 4 horas curriculares e 4 horas 

extracurriculares semanais para a tarefa de orientar os alunos e avaliar, de modo 

processual, seus trabalhos.  

Os trabalhos desenvolvidos no TCC podem ser entregues sob 2 formas:  

1) monografia atendendo às normas da ABNT;  

2) artigo, modelo SBC (Sociedade Brasileira da Computação) desde que 

publicado. 
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  Em ambos os casos o trabalho deve representar um caráter científico, individual e 

multidisciplinar. Além de incorporar os diversos conhecimentos adquiridos pelo aluno no 

decorrer do curso, evidenciando a ligação entre teoria e prática. 

Para melhor andamento da disciplina, o professor coordenador de TCC é 

responsável por:: 

 Elaborar o calendário de entregas parciais e finais; 

 Avaliar os relatórios parciais; 

 Definir as bancas de avaliação com os professores do curso; 

 Organizar as apresentações finais das propostas e trabalhos realizados; 

 

Avaliação do TCC 

O TCC do Curso de Ciência da Computação caracteriza-se como avaliação final 

para obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação sendo, portanto, 

compulsória a sua elaboração. 

O documento resultante da Proposta e do TCC em Computação são entregues ao 

professor responsável pelo TCC em data preestabelecida por este. Serão avaliados os 

relatórios intermediários, a documentação final e a apresentação do projeto de acordo 

com o calendário definido pelo referido professor no início do semestre. 

Tanto TCC-Elaboração quanto o TCC-Execução deverão ter uma apresentação 

final mediante uma exposição oral (defesa) a uma banca examinadora em um tempo 

pré-definido. A banca examinadora, deverá ser composta por, pelo menos, 3 (três) 

professores do corpo docente do curso, com a opção de um professor externo 

convidado é responsável também pela avaliação do trabalho escrito. A apresentação do 

trabalho é de domínio público e os demais alunos do curso deverão ser incentivados a 

assistir a exposição dos colegas, sobretudo aqueles que estejam cursando a disciplina 

TCC-Elaboração, para que tenham noção da dimensão e da importância do TCC. 

É importante ressaltar que para cursar o TCC-Execução do curso de Bacharel em 

Ciência da Computação é necessário que o aluno tenha sido aprovado no TCC-

Elaboração.  
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As regras e critérios de confecção, condução e avaliação do TCC são detalhados 

no Manual de TCC. 

 

1.6.2.12 - Práticas Pedagógicas Inovadoras  

Ao integrar o currículo entre o saber (teoria) e o saber fazer (prática), o 

UNINORTE e a Coordenação do Curso de Ciência da Computação pretendem que seus 

estudantes consigam articular as três dimensões da academia presentes na sua 

formação e na sua vida: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Dessa forma, o trabalho 

desenvolvido em todas as práticas e situações pedagógicas e educativas visa à 

interação dos sujeitos com o conhecimento, o diálogo com a sociedade e a cultura, a 

autonomia intelectual, a capacidade de resolução de problemas de menor ou maior 

complexidade, a criatividade e responsabilidade pessoal. 

Além de cursar as disciplinas da grade curricular do curso, o aluno poderá 

participar de outras formas de aprendizagem tais como: 

 

Monitoria 

O programa de monitoria do UNINORTE visa à incorporação do aluno em 

atividades auxiliares as tarefas docentes, oportunizando a consolidação da sua 

formação acadêmica e a melhoria da qualidade de aprendizagem e qualificação pessoal 

do discente. O Curso de Ciência da Computação incentiva a monitoria institucional e 

voluntária, reconhecendo-a como uma atividade complementar na formação acadêmica. 

 Os monitores são selecionados considerando, além da sua disposição em iniciar-

se na carreira docente de nível superior, seu rendimento na disciplina durante o curso e 

o seu desempenho na prova de seleção. Além destes aspectos, são considerados o seu 

coeficiente de rendimento e o fato de estar cursando, no mínimo, o 3º (terceiro) período: 

 O Acompanhamento constante das atividades dos monitores pelo 

professor/orientador que tem a responsável de encaminhá-lo em sua iniciação na 

atividade docente; 
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 Não é permitida a regência de classe não assistida pelo professor/orientador, bem 

como o envolvimento do monitor em quaisquer atividades administrativas, ainda que 

relacionadas às ações de docência. Sua principal função é de participação no auxílio ao 

professor nos trabalhos didáticos de disciplinas específicas, de acordo com os seus 

interesses, o que lhe proporciona a oportunidade de aprofundar conhecimentos e a 

contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

  

 Projeto de Iniciação Científica 

A Iniciação Científica é um instrumento de formação que permite introduzir, na 

pesquisa científica, os estudantes de graduação potencialmente mais promissores. O 

Programa de Iniciação Científica prepara não só melhores profissionais para o mercado 

de trabalho como também aprimoram o alunado de pós-graduação, proporcionando 

assim uma integração direta entre os cursos de graduação e pós-graduação. Ao lado 

disso, possibilita que novos conhecimentos, adquiridos através da pesquisa 

sistematizada, se disseminem nos cursos de graduação, contribuindo para que a 

universidade se envolva integralmente com o desenvolvimento das atividades científicas 

e propicie uma formação global aos seus alunos. 

Com a autorização do MEC, por meio da Portaria 995 de 14 de abril de 2004 

publicada no Diário Oficial nº 72, seção 1, página 12 de 15 de abril de 2004, passamos a 

Centro Universitário e a visão de pesquisa ampliou-se e verificou-se a necessidade de 

criarmos núcleos de pesquisa com linhas de pesquisas definidas que pudessem 

desenvolver projetos de interesse de cada área da graduação e estabelecendo-se 

assim, o início da prática de pesquisa institucional. Possuindo hoje quatro núcleos de 

pesquisa: 

 Escola de Ciências Exatas e Tecnologia; 

 Escola de Ciências Humanas e Sociais; 

 Escola de Ciências da Saúde. 

O Centro Universitário do Norte possui Política de Pesquisa estabelecida pela 

Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa e aprovada em Conselho de Ensino, Pesquisa e 
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Extensão – CONSEPE e o Curso Superior em Ciência da Computação do 

UNINORTE/Laureate, segue as normas da instituição, bem como, o que foi proposto no 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (2007-20011).  

Na política de Pesquisa do UNINORTE/Laureate foram estabelecidos os Núcleos 

Integrados de Pesquisa (NIP), que poderão propor ao Comitê de Pesquisa do 

UNINORTE/Laureate (CPU), grupos e linhas de pesquisa que possuam 

professores/pesquisadores em condições de orientar os seus alunos na iniciação 

científica, conforme o regimento geral de pesquisa da IES.  

A política de Iniciação Científica do UNINORTE/Laureate possui um sistema de 

bolsas, que é uma modalidade de financiamento seletivo para incentivar a participação 

dos acadêmicos em projetos desenvolvidos pelos pesquisadores no contexto da 

graduação ou em integração com a pós-graduação. É um estímulo ordenado, metódico 

e criterioso de formação da mentalidade científica, mediante a participação no 

desenvolvimento de uma investigação que tem início, meio e fim e cujos resultados são 

atingidos pelo aluno em função da execução de um plano de trabalho. Deste modo, a 

bolsa de Iniciação Científica é também um instrumento de fomento à formação de 

recursos humanos. O Programa de Iniciação Científica do UNINORTE/Laureate 

contempla dois tipos de bolsas, uma financiada pela Instituição (PROBIC) e outra 

financiada pelas agências de fomento a pesquisa conveniadas (PIBIC), conforme 

descrito abaixo: 

 Programa de Bolsa de Iniciação Científica do UNINORTE/Laureate 

(PROBIC): é um programa interno, destinado exclusivamente a alunos dos 

cursos de graduação do UNINORTE/Laureate, financiado com recursos da 

própria instituição, sendo institucionalizado por Portaria expedida pela Magnífica 

Reitora do UNINORTE/ Laureate. 

 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC): o PIBIC é 

um programa centrado na iniciação à pesquisa de novos talentos, em todas as 

áreas do conhecimento, e servindo de incentivo à formação de novos 

pesquisadores, privilegiando a participação ativa de bons alunos em projetos de 
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pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada, 

individual e continuada. 

 Além desses projetos o curso desenvolve pesquisas de própria iniciativa, a partir 

do interesse de alguns professores do seu corpo docente, mediante seleção de alunos.  

 

Atividade de Extensão 

As Atividades de Extensão no curso de Ciência da Computação configuram-se 

como ações contínuas de caráter educativo, social e cultural, possibilitando socialização 

de saberes coletivos entre a universidade e a sociedade. Desta maneira, visa reafirmar a 

extensão universitária como prática acadêmica, entendendo-a como indispensável para 

a formação de profissionais cidadãos permitindo socializar e democratizar os 

conhecimentos, preparando seus profissionais não somente com a estratégia do ensino-

transmissão, mas complementando a formação com a estratégia do ensino-aplicação, 

viabilizando a relação transformadora entre universidade e sociedade.  

A orientação metodológica do currículo do Curso de Ciência da Computação supõe 

a articulação das atividades básicas do ensino superior: ensino-pesquisa e extensão. 

Assim, pretende-se o envolvimento de professores e estudantes em ação de extensão 

desde o início do curso.  

As atividades de extensão no UNINORTE/Laureate, de modo geral, são 

coordenadas pela Diretoria de Extensão, por meio de programas que acontecem 

ciclicamente através de projetos específicos, respondendo às necessidades locais, todos 

em consonância com as propostas apresentadas pelas coordenações de cursos, e/ou 

representantes da sociedade.  

O Centro Universitário do Norte classifica as ações de Extensão, internas e 

externas, de acordo com o Plano Nacional de Extensão, conforme descrito abaixo: 

 Programa 

 Projeto 
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 Curso de iniciação 

 Curso de atualização 

 Curso de Treinamento e Qualificação Profissional 

 Evento 

 Prestação de serviços 

 Produção e publicação 

As atividades de Extensão do Curso de Ciência da Computação são planejadas e 

executadas atendendo às demandas internas e externas, e estão voltadas a diferentes 

áreas do conhecimento, relevantes para a formação acadêmica e profissional do 

discente.  

Dentre as diversas modalidades de extensão contempladas pela IES, o curso de 

Ciência da Computação oferece: Cursos, Palestras e Eventos;  

 As atividades são prioritariamente exercidas pelo corpo discente, sob a orientação 

e coordenação de seus professores, que implicam na necessidade de uma articulação 

permanente entre as Diretorias de Extensão, de Ensino de Graduação, Pós-Graduação 

e Pesquisa, assim como seus respectivos programas. 

 

1.6.2.13 - Interdisciplinaridade e Transversalidade 

  

As mudanças de caráter socioeconômico, político e cultural ocorridas nas últimas 

décadas, bem como o advento de novas tecnologias trouxeram novos contextos para a 

educação, de forma que não é mais possível a permanência de um currículo 

fragmentado e descontextualizado, onde o ensino é baseado na simples transmissão de 

informações. 

Desta forma, é importante acompanhar tais mudanças, buscando alternativas que 

permitam romper as práticas pedagógicas tradicionais, cabendo aos profissionais de 

ensino adaptar-se às novas realidades e preparar indivíduos com uma formação sólida e 
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abrangente que favoreça o desenvolvimento de habilidades e competências 

indispensáveis ao pleno exercício da cidadania. 

Consciente de que a educação deve cumprir um papel econômico, científico e 

cultural, no qual o aluno não deve somente conhecer, mas aprender a fazer, a viver e a 

ser, o Curso de Ciência da Computação do UNINORTE/Laureate buscou incorporar 

ao seu currículo temas que valorizassem não apenas a formação acadêmica e o 

mercado de trabalho, mas também a subjetividade de cada indivíduo com suas 

respectivas relações entre si.  

Neste contexto, os conceitos de interdisciplinaridade e transversalidade surgem 

como ferramentas eficazes para promover a inovação dos conteúdos curriculares, 

trabalhando de forma paralela ao aprendizado acadêmico, diminuindo a linearidade e 

fragmentação presentes no currículo e favorecendo a criatividade e a subjetividade de 

cada indivíduo, juntamente a valores éticos e morais que sejam capazes de transcender 

os limites das diversidades de raça, cor, sexo, cultura, classe social, religião ou política. 

A interdisciplinaridade propõe a intercomunicação entre as disciplinas visando um 

objetivo comum, respeitando as particularidades de cada disciplina, permitindo ao aluno 

tratar, de forma integrada, os conteúdos comuns às diversas áreas. No Curso de Ciência 

da Computação, a interdisciplinaridade é trabalhada por meio de disciplinas, projetos e 

atividades que permitem ao aluno integralizar os conteúdos das diferentes disciplinas, 

respeitando a indissociabilidade  ensino/pesquisa/extensão: 

I – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC):  visa proporcionar ao aluno o 

aprofundamento de temas abordados no decorrer do curso, promovendo a 

interdisciplinaridade, a pesquisa, o desenvolvimento da capacidade de comunicação oral 

e escrita e a articulação teoria-prática. 

II – Iniciação Científica: visa introduzir os alunos na pesquisa científica, permitindo ao 

aluno trabalhar de forma integrada os conteúdos das diferentes disciplinas, constituindo 

um instrumento de apoio teórico e metodológico à realização de um projeto que 

contribua na formação profissional do aluno. 

III – Semana de Engenharia e Tecnologia: o objetivo deste evento anual é socializar os 

conhecimentos produzidos nas diferentes áreas da Engenharia e Tecnologia dentro da 

Escola de Ciências Exatas e Tecnologia, por meio da apresentação de palestras, mini-
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cursos, exposições de trabalho científicos e tecnológicos, de forma a promover sinergia 

e interdisciplinaridade de áreas afins e garantir um espaço de troca de conhecimento e 

experiências entre profissionais externos, professores e estudantes internos e externos. 

Dentro deste evento, acontece o Concurso de Engenhosidade que propõe congressista 

o desenvolvimento de inovações na área da engenharia e tecnologia, utilizando as 

ferramentas desenvolvidas em sala ou em seus projetos de TCC, tornando assim, 

Engenharia e Tecnologia mais palpável para os estudantes, estimulando a criatividade e 

colocando em prática conceitos de engenharia e tecnologia modernos. O desafio é a 

realização de uma engenhosidade especifica que atenda às regras de originalidade, 

inovação e aplicabilidade. 

IV – Projetos de Extensão: os projetos de extensão têm por objetivo fundir o que se 

aprende e produz na universidade e aplicar no desenvolvimento de uma comunidade, 

possibilitando ao aluno a construção da cidadania e a sistematização do conhecimento 

que é criado dentro e fora dela. O Curso de Ciência da Computação desenvolve 

atividades de cunho social como visitas e doações a instituições filantrópicas. 

A transversalidade pode ser definida como uma ferramenta pedagógica cuja 

finalidade é proporcionar ao aluno a possibilidade de adquirir uma visão mais crítica e 

compreensiva acerca da realidade social, com sua inserção participativa na mesma, 

onde por meio do uso dos temas transversais, promove uma relação entre os conteúdos 

e seus respectivos contextos. Temas Transversais tratam de processos que estão sendo 

intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e 

educadores em seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços sociais, em busca 

de soluções e de alternativas, confrontando posicionamentos diversos  em relação à 

intervenção no âmbito social e na atuação pessoal. 

Assim sendo, o Curso de Ciência da Computação adota estratégias didático-

pedagógicas para viabilizar os objetivos da Educação Ambiental (enunciados pela Lei 

9.795, de 27 de abril de 1999, art. 5º e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) e das 

Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

((Lei n° 11.645 de 10 de março de 2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 

2004), especialmente no que se refere à transversalidade: 
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I – Educação Ambiental: desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. 

II - A Educação das Relações Étnico-Raciais: divulgação e produção de conhecimentos, 

bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade 

étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que 

garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da 

consolidação da democracia brasileira.  

III -  Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana:  tem por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem 

como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da 

nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. 

No quadro a seguir apresentamos algumas disciplinas que abordam de forma direta e/ou 

transversal os temas acima descritos. 

Quadro 5:Descrição das estratégias e disciplinas que trabalham os Temas Transversais no Curso de 
Ciência da Computação do Uninorte/Laureate. 

Disciplina Ementa Tema Abordagem 

Metodologia 
Científica 

Universidade e pesquisa; Pesquisa 
Científica; Documentos científicos; 
Mecanismos referenciais; Artigo científico; 
Seminário. 

Relações Étnico-Raciais/ 
História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana: 
discute a papel da 
pesquisa como 
princípio científico, 
educativo e social, 
destacando a importância 
da ética, do respeito aos 
diferentes tipos de 
conhecimento e culturas. 

Transversal 

Homem, 
Sociedade e 

Meio 
Ambiente 

. O homem e a Sociedade; Fundamentos 
sociológicos; Formação da sociedade 
brasileira; História e cultura das 
populações negras e indígenas no Brasil; 
Contribuição social, cultural e econômica das 
populações negras e indígenas; O meio 
ambiente; Preservação e conservação 
dos recursos naturais; A questão ambiental 
em foco; Desenvolvimento sustentável; 
Educação Ambiental; Ciência; Ética na 
Ciência; Método científico; Desenvolvimento 
de pesquisa 

Relações Étnico-Raciais/ 
História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana e 
Educação Ambiental: 
apresenta o papel do 
profissional da 
computação na sociedade 
e sua responsabilidade 
com o meio ambiente, 
com a ética e o respeito à 
pluralidade cultural da 
sociedade brasileira.  

Transversal 
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Libras 

Língua Brasileira de Sinais: libras. História 
da Educação de Surdos. Legislação e 
Surdez: as políticas de inclusão e 
exclusão sociais e educacionais. A 
comunidade surdas: organização política, 
linguística e social. Modelos educacionais na 
educação de surdos: modelo clínico, 
antropológico e, da diferença. Abordagem do 
currículo na escolarização de surdos. 
Alfabetização, linguagem e surdez. Língua 
Brasileira de Sinais: gramática da LIBRAS. 

Relações Étnico-Raciais/ 
História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana: 
discute o papel da das 
políticas de inclusão e 
exclusão sociais e 
educacionais, destacando 
a importância da ética, do 
respeito aos diferentes 
tipos de conhecimento e 
culturas. 

Diretas/ 

Transversal 

Demais 
disciplinas 

A globalização dos conhecimentos e preocupação mundial com questões 
relacionadas ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, bem 
como as discussões acerca da tolerância social, religiosa, sexual 
permitem argumentações relacionadas aos Temas Transversais surjam 
no ambiente acadêmico, independente do conteúdo disciplinar ou tópico 
trabalhado, permitindo ao profissional de educação que o mesmo 
conduza discussões que abordem tais questões, bem como que 
professores e alunos partilhem experiências profissionais e pessoais 
relacionadas. Além disso, a elaboração de projetos/trabalhos, palestras e 
eventos permitem a abordagem transversal de tais tópicos. 

Transversal 

1.10.3 – Planos das Disciplinas 

1º Período 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO 2 40 

Ementa 

Introdução a Ciência da Computação. Sistemas de Computação e seus componentes.Introdução à 
Redes.Introdução a Sistemas Operacionais.Introdução a Banco de Dados.Linguagens de Programação: 

conceitos básicos, sintaxe e semântica, compilação e interpretação.  

Objetivos 

Introduzir aos alunos os conceitos básicos relacionados à área da computação e ao uso de 
computadores.  
Apresentar aos alunos os componentes de um computador e seu funcionamento através de software. 
Apresentar os sistemas de numeração utilizados por computadores. 

Bibliografia Básica 

- CAPRON, H. L. Introdução à informática. Pearson Prentice Hall. 2004. 
- GUIMARÃES, A. de M. Introdução à ciência da computação. LTC, 2007. 
- FOROUZAN, Behrouz; MOSHARRAF, Firouz. Fundamentos da Ciência da Computação. São Paulo: 
Cengage Learning. 2012. 

Bibliografia Complementar 

- BROOKSHEAR, J. G. Ciência da computação: uma visão abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2000. 
- FEDELI, R.; POLLONI, E.; PERES, F. Introdução à ciência da computação. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2003. 
- MARÇULA, Marcelo. FILHO, Pio Armando Benini. Informática: Conceitos e Aplicações. São Paulo: 
Editora Érica. 2004. 
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- TORRES, Gabriel. Hardware: curso completo. 4 ed. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001. 
- VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 4 80 

Ementa 

O ato de ler e escrever; Leitor sujeito e leitor objeto; Técnicas de leitura; Linguagem; Comunicação; 
Funções da Linguagem; Ortografia e gramática da Língua Portuguesa; Texto e ideia; Técnicas de 
Construção de Textos; Correspondência e Redação Técnica. 

Objetivos 

- Desenvolver habilidades para comunicação escrita e falada. 
- Capacitar os alunos na criação de textos coesos e com idéias organizadas. 

Bibliografia Básica 

- CATUNDA, M.T.T. Português Instrumental. Manaus: UNINORTE/CED, 2007. 
- MARTINS, D.S.; ZILBERKNOP, L.S. Português instrumental de acordo com as atuais normas da ABNT. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
- GRANATIC, B. Técnicas Básicas de Redação. São Paulo: Scipione, 2009. 

Bibliografia Complementar 

- FIORIN, J.L.; PLATÃO, F. Lições de Texto: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 2006. 
- FAULSTICH, E. L. J. Como Ler, Entender e Redigir um Texto. Petrópolis: Vozes. 2003. 
- VANOYE, F. Usos da Linguagem: Problemas e Técnicas na Produção Oral e Escrita. 13ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007. 
- TAVARES, H. Técnica de Leitura & Redação. Belo Horizonte: Itatiaia, 2006. 
- BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna. 2009. 

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 4 80 

Ementa 

Introdução a lógica de programação..Estrutura de Controle: Sequencial, Seleção e 
Repetição.Vetores.Matrizes.Introdução à uma programação de linguagem . 

Objetivos 

 Apresentar aos alunos os conceitos necessários à elaboração de algoritmos estruturados; 

 Desenvolver nos alunos a habilidade de programar para computadores através de uma linguagem de 
programação de alto nível. 

Bibliografia Básica 

- FORBELLIONE, André Luiz Villar. Lógica de programação - A construção de algoritmos e estruturas de 
dados. 2ª. Edição. São Paulo. Makron Book 2000. 
- MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: Lógica para o desenvolvimento de programação. 10ª. 
Edição. São Paulo. Érica 2008. 
- SALIBA, Walter Luiz Caram. Técnicas de Programação: uma abordagem estruturada. São Paulo: 
Makron Books. 1992. 

Bibliografia Complementar 

- FARRER, Harry. Pascal Estruturado. Rio de Janeiro: LTC 1999.  
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- GUIMARAES, A. M. Algoritmos e Estruturas de Dados. 1ª. Edição. São Paulo. Érica 1994. 
- MANZANO, José Augusto N. G. Lógica estruturada para programação de computadores. São Paulo: 
Érica, 2001.  
- PUGA, Sandra. Lógica de programação e estruturas de dados: com aplicações em Java. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2003. 
- SEBESTA, R. W. Conceitos de linguagens de programação. 5 ed. Porto Alegre, Bookman. 2003.  

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

ÁLGEBRA LINEAR 4 80 

Ementa 

Vetores. Operações com Vetores. Retas. Planos. Distâncias. Espaço Vetorial. Transformações Lineares. 
Operadores Lineares.  

Objetivos 

Apresentar aos alunos os conceitos básicos da álgebra linear e suas aplicações. 
Desenvolver nos alunos a capacidade utilizar álgebra linear como ferramenta modelar e resolver 
problemas. 

Bibliografia Básica 

- BOLDRINI, J. L. Álgebra Linear. 3 ed. São Paulo, Harper & Row do Brasil. 1980.  
- STEINBRUCH, Alfredo. Álgebra linear. São Paulo: Pearson Makron Books, 1987.  
- LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra linear: teoria e problemas. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill/Makron 
Books, 1994.  Coleção Schaum.   

Bibliografia Complementar 

- CALLIOLI, C. A. Álgebra linear e aplicações. 4ª ed. São Paulo, Atual. 1990. 
- LEON, Steven J. Álgebra Linear com aplicações. 4ª edição. LTC. 2008.  
- WINTERLE, Paulo, STEINBRUCH, Alfredo. Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2006.  
- LAY, David C.. Álgebra linear e suas aplicações. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e 
Científicos Editora S.A, 2007. 
- IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar - volume 1 - conjuntos funções. 8.a edição. São 
Paulo. Atual Editora. 2004.  

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL  4 80 

Ementa 

Limites. Derivadas.. Aplicações da Derivada.  Integral. Técnicas de Integração. Aplicações da Integral. 
Noções de Funções com várias variáveis. 

Objetivos 

 Capacitar o aluno a utilizar os conhecimentos do Cálculo Diferencial e Integral nos domínios da 
análise e da aplicação, com a finalidade de resolver problemas de qualquer natureza através do uso 
de computadores.  

Bibliografia Básica 
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- GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Volume 1. 4ª ed. Editora: LTC - livros técnicos e 
científicos editora S.A. 2000.  
- HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 9ª Ed. Rio de Janeiro: LTC – 
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2008.  
- STEWART, J. Cálculo. Vol. 1. 5ª ed. São Paulo, Pioneira. 2009.  

Bibliografia Complementar 

- BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral. Vol. 1. São Paulo, Makron Books, 2002.  
- ÁVILA. Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. LTC. 2009. 
- MARÍLIA, Flemming Diva. Cálculo A: Funções, limite, derivação, integração. 1992. 5ª ed. rev e amp. 
editora: Makron Books Mc Graw-Hill.  
- GERSTING. J. L. Fundamentos matemáticos pra a Ciência da Computação. 3ª edição. Rio de Janeiro. 
LTC Editora. 2009.  
- IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar – volume 6 – complexos, polinômios e equações. 
Atual Editora. 2004.  

 

Nome da disciplina CH/S CH 

ÉTICA, COMPUTADOR E SOCIEDADE 4 40 

Ementa 

Introdução a Ética. Ética na computação. Confidencialidade de informações versus conflitos de interesses. Ética e 

sociedade. Sociedade e meio ambiente. Educação Ambiental. 

Objetivo 

Capacitar o aluno a identificar o impacto da utilização de computadores na sociedade e no indivíduo, 
ampliando o seu conceito de Cidadania, Ética e Responsabilidade Social. 

Bibliografia Básica 

PIOTET, Dominique; PISANI, Francis. Como a web transforma o mundo- A alquimia das multidões. Ed. SENAC 

São Paulo. 2010.  

NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Ciência, Ética e Sustentabilidade: Desafios ao novo século. Ed. Cortez. 2001.  

VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2008.    

Bibliografia Complementar 

CUNHA, S. B. GUERRA, Antônio. Questão Ambiental: diferentes abordagens. 5ª edição. São Paulo. Bertrand 

Brasil, 2009. 

NEGROPONTE, Nicholas. A Vida Digital. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  

SCHAFF, Adam. A Sociedade Informática. São Paulo: Brasiliense, 1995.  

YOUSSEF, Antônio N.; FERNANDES, Vicente P. Informática e Sociedade. 2 ed. São Paulo: Ática, 1998.  

RUYER, Raymond. A cibernética e a origem da informação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972. 

2º PERÍODO 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

CIRCUITOS DIGITAIS 4 80 

Ementa 

Introdução a Circuitos Digitais.Códigos e Sistemas de Numeração.Álgebra Booleana e Portas 
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Lógicas.Circuitos Lógicos Combinacionais.Circuitos Sequenciais Síncronos. 

Objetivo 

Apresentar ao aluno os conceitos de circuitos digitais, habilitando este a criação de projetos de circuitos 
digitais básicos..  

Bibliografia Básica 

- CIPELLI, Antônio Marco Vieira. Teoria do desenvolvimento de projetos de circuito Eletrônicos. São 

Paulo: Érica, 2007. 

- IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de Eletrônica Digital. Érica, 2007. 
- TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. Prentice-Hall. 2007.  

Bibliografia Complementar 

- GARCIA, Paulo Alves. Eletrônica Digital: Teoria e Laboratório. Érica. 2008.  
- FREGNI, Edson,; SARAIVA, Antonio M. Engenharia do Projeto Lógico Digital: Conceitos e Prática, 
Edgard Blucher, 1995.  
- HAYKIN, Simon. Sistemas de Comunicação: analógicos e digitais. Bookman. 2004. 
- LOURENÇO, Antônio Carlos. Circuitos Digitais. São Paulo: Érica, 2002. 
- WAGNER, Flávio Rech. Fundamentos de Circuitos Digitais. 2008. 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO 4 80 

Ementa 

Funções e Procedimentos.Ponteiros. Passagem de Parâmetros.Registro e Arquivos.Estrutura de Dados 
alocada dinamicamente. Listas. Filas. Pilhas.Ordenação ,Busca e Recursividade. 

Objetivos 

 Apresentar aos alunos as estruturas de dados básicas, seus principais algoritmos relacionados e 
suas aplicações através do uso de endereçamento fixo e dinâmico de memória. 

 Desenvolver nos alunos a habilidade de escrever programas que façam uso de estruturas de dados 
dinâmicas e fixas para resolver problemas que exijam o uso de estrutura do tipo pilhas e/ou filas. 

Bibliografia Básica 

- GUIMARÃES, Angelo de Moura. Algoritmos e estrutura de dados. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos 
e Científicos Editora S.A, 1994.  
- DAMAS, Luis Manoel Dias. Linguagem C. 10ª. Edição. Editora LTC. 2007. 
- PEREIRA, Silvio do Lago. Estruturas de Dados Fundamentais: Conceitos e Aplicações. Érica.  2007.  

Bibliografia Complementar 

- SCHILDT, H. C Completo e Total. 3ª. Edição. Editora Makron Books. 1996.  
- TENENBAUM, Aaron M. Estruturas de dados usando C. Makron Books. 1995. 
- VELOSO, Paulo. Estrutura de Dados. 4ª. Edição. Campus.1986.  
- VILLAS, M. V. Estruturas de dados: conceitos e técnicas de implementação. Campus, 1993.  
- WIRTH, Niklaus. Algoritmos e Estruturas de Dados. Ed. LTC. 1989.  

 

MATEMÁTICA DISCRETA 2 80 

Ementa 

Teoria dos Conjuntos. Demostrações Técnicas de demostração formais e informais. Princípio da Indução. 
Recursividade e Relações de Ocorrência. Grafos. 
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Objetivos 

 Instrumentalizar o aluno para a aplicação, em situações práticas, dos conceitos matemáticos.  

 Desenvolver a capacidade de encontrar modelos matemáticos que representem certos problemas 
concretos (noções de modelagem matemática), em especial quando estes se referem a situações 
práticas.  

 Familiarizar-se com a escrita matemática formal e a linguagem computacional.  

 Representar fenômenos na forma algébrica e na forma gráfica.  

Bibliografia Básica 

- GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação: Um tratamento 
moderno de Matemática Discreta. Trad. Valéria de Magalhães Lorio. 5. ed. Rj: LTC, 2008. 
- MENEZES, P.B. Matemática Discreta para Computação e Informática. Porto Alegre, Sagra-Luzzatto. 
Instituto Informática de UFRGS, Série Livros Didáticos, Número 16, 2004. 
- SCHEINERMAN, E.R.; Matemática Discreta: uma introdução. São Paulo. Thomson Learning Ltda. 2011.  

Bibliografia Complementar 

- BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Matemática. Editora Moderna. 1995.  
- LIPSCHUTZ, S, LIPSON, M. Teoria e problemas de matemática discreta. Trad. Heloisa Bauzer 
Medeiros; 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.  
- LEWIS, Harry R.. Elementos de Teoria da Computação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.  
- MENEZES, Paulo Blauth. Aprendendo Matemática Discreta com exercícios. Ed. Bookman. 2009.  
- M., Cláudio Dalcídio. Fundamentos de Matemática Computacional. Sagra Luzzato. Rio Grande do Sul. 
1987.  

 

Nome da disciplina CH/S CH 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 4 80 

Ementa 

Conceitos Básicos de Estatística. Frequência. Medidas de Posição. Medidas de Dispersão. Momento, 
Assimetria e Curtose. Teoria Elementar da Probabilidade. Distribuições: Binomial, Normal, Poisson, 
Student e Qui-Quadrado. Teoria Elementar da Amostragem. Teoria Elementar da Estimação. Teoria da 
Decisão Estatística: Testes de Hipóteses e Significância. Ajustamento de Curvas. Teoria da Correlação: 
Correlação Parcial e Múltipla. Delineamento de Experimentos. 

Objetivos 

1. Apresentar aos alunos os conceitos de probabilidade e estatística 

2. Habilitar os alunos a utilizar a estatística como ferramenta análise e de auxílio na tomada de 
decisões. 

Bibliografia Básica 

- TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008, 696p 
- MAGALHÃES, M. N.; DE LIMA, A. C. P. Noções de Probabilidade e Estatística. 5ª ed. São Paulo: 
EDUSP, 2008 
- FONSECA, J. S.; Curso de Estatística. 2006, 320p. 

Bibliografia Complementar 

- SPIEGEL, M. R. Estatística 383 Problemas Resolvidos e 416 Problemas Suplementares. Coleção 
Schaum. 3ª ed. São Paulo: Makron Books, 2006 
- DE FARIAS, A. A.; SOARES, J. F.; CÉSAR, C. C. Introdução à Estatística. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2008. 
- DOWNING, D. Estatística Aplicada. São Paulo: Saraiva, 2002. 
- MEYER, P. L. Probabilidade: Aplicações à Estatística. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006 
- BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P.A. Estatística Básica. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002 
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3º PERÍODO 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS BÁSICAS 4 80 

Ementa 

Funções e Procedimentos.Ponteiros. Passagem de Parâmetros.Registro e Arquivos.Estrutura de Dados 
alocada dinamicamente. Listas. Filas. Pilhas.Ordenação ,Busca e Recursividade. 

Objetivos 

 Apresentar aos alunos as estruturas de dados básicas, seus principais algoritmos relacionados e 
suas aplicações através do uso de endereçamento fixo e dinâmico de memória. 

 Desenvolver nos alunos a habilidade de escrever programas que façam uso de estruturas de dados 
dinâmicas e fixas para resolver problemas que exijam o uso de estrutura do tipo pilhas e/ou filas. 

Bibliografia Básica 

- GUIMARÃES, Angelo de Moura. Algoritmos e estrutura de dados. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos 
e Científicos Editora S.A, 1994.  
- DAMAS, Luis Manoel Dias. Linguagem C. 10ª. Edição. Editora LTC. 2007. 
- PEREIRA, Silvio do Lago. Estruturas de Dados Fundamentais: Conceitos e Aplicações. Érica.  2007.  

Bibliografia Complementar 

- SCHILDT, H. C Completo e Total. 3ª. Edição. Editora Makron Books. 1996.  
- TENENBAUM, Aaron M. Estruturas de dados usando C. Makron Books. 1995. 
- VELOSO, Paulo. Estrutura de Dados. 4ª. Edição. Campus.1986.  
- VILLAS, M. V. Estruturas de dados: conceitos e técnicas de implementação. Campus, 1993.  
- WIRTH, Niklaus. Algoritmos e Estruturas de Dados. Ed. LTC. 1989.  

 
 

Nome da disciplina CH/S CH 

ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES 4 80 

Ementa 

Introdução à Organização de Computadores. Introdução à Arquitetura de Computadores. Unidade Central 
de Processamento. Sistema de Memória. Sistema de Entrada e Saída. Evolução dos computadores. 
Circuitos Sequenciais Síncronos. 

Objetivos 

Apresentar os princípios de funcionamento interno de um computador e de seus principais periféricos 
Apresentar as tecnologias passadas, contemporâneas e as tendências futuras utilizadas em 
computadores. 

Bibliografia Básica 

- TANENBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 4ª edição. LTC, 2001. 
- HENNESSY, J. L. , PATTERSON, D. A. Arquitetura de computadores – uma abordagem quantitativa. 
Editora Campus. 2003. 
- STALLING, Wiliam. Arquitetura e Organização de Computadores. 5ª. edição, São Paulo, Prentice Hall, 
2006.  

Bibliografia Complementar 
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- SILVA, Edgard Luciano Oliveira da. Organização e Arquitetura de Computadores. UEA. 2008.  
- TORRES, Gabriel. Hardware Curso Completo. 4ª. edição, São Paulo, Axcel Book, 2001.  
- WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de computadores pessoais. 2ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. 
- MONTEIRO, Mário A. Introdução a Organização de Computadores. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.  
- WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 3. ed. Porto Alegre: Bookman: 
Instituto de Informática da UFRGS, 2008.  

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 2 40 

Ementa 

Conceitos preliminares sobre linguagem de programação.Sintaxe e Semântica. Estrutura de 
Controle.Estrutura dos dados. Estudo Comparativo entre Linguagem de Programação: Programação 
Orientado a Objetos. Programação Funcional. Programação Lógica. Estrutura de Programação. 

Objetivos 

 Apresentar aos alunos as características principais das linguagens de programação. 

 Apresentar aos alunos os paradigmas de programação adotados pelas principais linguagens de 
programação. 

Bibliografia Básica 

- MELO, Ana Cristina Vieira de. Princípios de Linguagens de Programação. Edgard Blücher. São Paulo. 
2003.  
- NOOMAN, R.; TUCKER, A. B. Linguagens de Programação - Princípios e Paradigmas - 2ª Ed. Mcgraw-
hill Interamericana. 2009.  
- SEBESTA, R. W. Conceitos de Linguagens de Programação. Porto Alegre: Bookman, 5.ed 2003. 

Bibliografia Complementar 

- DEITEL ,H. M.; Deitel ,P. J., C++ como Programar. 3ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2001.  
- MIZRAHI, Victorine V. Treinamento em Liguagem C++ - Modulo I. São Paulo: Makron Books. 1994.  
- STROUSTRUP, Bjarne. A linguagem de programação C++. tradução de Maria Lúcia Blanck Lisbôa. 3. 
Porto Alegre: Bookman, 2000.  
- VILLAS, M. V. Programação: conceitos, técnicas e linguagens. Campus, 1988.  
- WATT, David A.. Programming language concepts and paradigms. Europa: Prentice Hall, 1990. 

 
 

Nome da disciplina CH/S CH 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 4 80 

Ementa 

Universidade e pesquisa; Pesquisa Científica; Documentos científicos; Mecanismos referenciais; Artigo 
científico; Seminário. 

Objetivos 

Exercitar o pensamento científico; 
Capacitar o aluno para o desenvolvimento de artigos e textos científicos. 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª ed. - 5ª reimp. São Paulo: Atlas, 2012. 
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LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 6.ed. 1. reimp. São Paulo: Cortez, 2003. 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed.São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.  
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 
34. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica 
; Aprendendo a aprender introdução à metodologia científica. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 1991. 
BOUTINET, Jean-Pierre. Antropologia do projeto. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.   

 

Nome da disciplina CH/S CH 

LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS 4 80 

Ementa 

Introdução a Conceitos básicos de linguagens.Linguagens Regulares.GramáticaLinguagens 
Livre de Contexto.Máquinas de Turing. 

Objetivos 

 Apresentar aos alunos os principais métodos de tratamento sintático de linguagens lineares 
abstratas, com a respectiva associação às linguagens típicas da ciência da computação.  

 Apresentar aos alunos os formalismos operacionais, axiomáticos e denotacionais e sua aplicação em 
compiladores, interpretadores e em ciência da computação em geral  

Bibliografia Básica 

- MENEZES, Paulo. Linguagens Formais e Autômatos. Bookman, 2008. 
- MENEZES, Paulo Blauth. Matemática discreta para computação e informática. Bookman. 2008.  
- SCHEIRNERMAN, Edward R. Matemática discreta: uma introdução. 2ª Ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011.  

Bibliografia Complementar 

- DIVERIO, T. A. Teoria da Computação: Máquinas Universais e Computabilidade. Bookman. 2004.  
- MOTWANI, Rajeev; HOPCROFT, John; ULLMAN, Jiffrey. Introdução a Teoria dos Autômatos: 
Linguagens e computação. Campus. 2002.  
- GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação: Um tratamento 
moderno de Matemática Discreta. Trad. Valéria de Magalhães Lorio. 5. ed. Rj: LTC, 2004.  
- SIPSER, M. Introdução à teoria da computação. Thomson Pioneira, 2007. 
- VIEIRA, Newton. Introdução aos Fundamentos da Computação. Thomson Pioneira, 2006.  

 

 

 

4º PERÍODO 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS AVANÇADAS 4 80 

Ementa 
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Árvore. Árvore Binária e Àrvore Binária Balanceada. Árvore Rubro Negra.Grafo.Tabela Hash. 

Objetivos 

 Apresentar aos alunos os conceitos básicos de análise de algoritmos. 

 Apresentar aos alunos estruturas de dados avançadas e os seus respectivos algoritmos de 
manipulação mais utilizados. 

Bibliografia Básica 

- CELES, Waldemar. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C. ELSEVIER, 
2004.  
- BOAVENTURA NETTO, OSWALDO. Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos. Ed. Edgard Blücher. 2003. 
- GUIMARÃES, Angelo de Moura. Algoritmos e estrutura de dados. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos 
e Científicos Editora S.A, 1994.  

Bibliografia Complementar 

- CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L. STEIN, C. Introduction to Algorithms, McGraw-Hill, 
2001, second edition.  
- GOODRICH, Michael T., TAMASSIA, Roberto – Estruturas de dados e algoritmos em Java. 2. ed. 
Bookman, 2002.  
- SCHILDT, H. C Completo e Total. 3ª. Edição. Editora Makron Books. 1996.  
- VELOSO, Paulo. Estrutura de Dados. 4ª. Edição. Campus.1986. 
- ZIVIANI, Nívio. Projeto de Algoritmos: com Implementações em Pascal e C. 2 ed. Thomson Learning, 
2004.  

 

Nome da disciplina CH/S CH 

ANÁLISE DE SISTEMAS 
4 80 

Ementa 

Introdução. Levantamento e especificação de requisitos. Modelagem estática e dinâmica do sistema. 
Linguagem de Modelagem Unificada (UML). 

Objetivos 

- Compreender os conceitos da Análise Orientada a Objetos; 
- Apresentar aos alunos técnicas e artefatos para desenvolvimento de sistemas com ênfase em Análise 
Orientada a Objetos; 
- Analisar problemas do mundo real e produzir uma abstração orientada a Objetos utilizando a UML. 

Bibliografia Básica 

-BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas UML. 2ª. Edição. Ed. Campus. 2006. 
- LARMAN, C; SALVADOR, L. M. A. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto 
orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2007.  
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software - 8ª Edição, 2007. 

Bibliografia Complementar 

- DEBONI, José Eduardo Zindel. Modelagem orientada a Objetos com a UML: Técnicas de Análise, 
documentação e projeto de sistemas. Futura. 2003.  
- GILLEANES, T.A. GUEDES. UML: uma Abordagem Prática. 3 ed. Novatec Editora, 2008.  
- MELO, Ana Cristina. Desenvolvendo aplicações com UML 2.0: do conceitual à implementação. 2 ed. 
Brasport Livros, 2004.  
- POMPILHO, S.. Análise Essencial. Guia Prático de Análise de Sistemas. Ed. LTC. 1995.  
- PRESSMAN, Roger S.. Engenharia de Software. 6ª. Edição. São Paulo Magraw-hill. 2006.  
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Nome da disciplina CH/S CH 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 4 80 

Ementa 

Conceito Básicos. Classes e Objetos. Heranças. Interface.Classes e interfaces aninhadas. Pacotes. 

Objetivos 

 Analisar as características das linguagens orientadas a objetos; 

 Identificar as construções tipicamente utilizadas na implementação desta classe de linguagens; 

 Compreender as técnicas de análise e programação utilizando o paradigma de orientação a objeto; 

 Implementar aplicações utilizando linguagens Orientadas a Objetos. 

Bibliografia Básica 

- DEITEL, H. M; DEITEL, P.J: C++ Como Programar, Bookman, Terceira Edição, 2001. 
- DEITEL, H. M. DEITEL, P.J: Java Como Programar, Bookman, Terceira Edição, 2001.  
- LEE, Richard C. UML e C++: guia prático de desenvolvimento orientado a objetos. Makron Books 
McGraw-Hill, 2001.  

Bibliografia Complementar 

- BOENTE, Alfredo. Aprendendo a programar em Java 2: Orientado a Objetos. Brasport. 2003.  
- BOENTE, Alfredo. Aprendendo a programar em C++:Usando Classes e Objetos. Brasport. 2004.  
- STROUSTRUP B.  A Linguagem de Programação C++. Boookman, 2000.  
- BARNES, David J.. Programação orientada a objetos com Java: uma introdução prática usando BLUEJ. 
tradução de Edson Furmankiewicz, revisão técnica João Luiz Silva Barbosa. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2004.  
- SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando Java. Campus, 2003.  

 

Nome da disciplina CH/S CH 

SISTEMAS OPERACIONAIS 4 80 

Ementa 

Principais conceitos.Processos.Threads.Escalonamento de Processos.Comunicação e  Sincronização de 
Processos.Gerenciamento de Memória Real.Gerenciamento de Memória Virtual.Gerenciamento de 
Entrada e Saída.Gerenciamento de Arquivos 

Objetivos 

 Desenvolver no aluno o entendimento dos sistemas operacionais, dispositivos de E/S, gerenciamento 
de memória, de processos e a interação desses dispositivos com a camada de aplicação e outros 
sistemas. 

Bibliografia Básica 

- SILBERSCHATZ, Abraham. Fundamentos de Sistemas operacionais. 8ª. Edição. LTC. 2010.  
- TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. 3ª Ed. Prentice Hall (Pearson), 2010.  
- CARDOSO, Carlos. Linux: básico e rápido.  Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil, 1999.  

Bibliografia Complementar 

- HOLCOMBE, Jane; HOLCOMBE, Charles. Dominando os sistemas operacionais: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Alta Books, 2003.  
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- WOODHULL & TANENBAUM. Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação, Bookman. 2008.  
- SHAY, William A. Sistemas operacionais. Makron BooksMcGraw-Hill, 1996.  
- FLYNN, Ida M. Introdução aos sistemas operacionais. Editora Pioneira Thomson, 2002.  
- DAVIS, William S. Sistemas Operacionais: Uma visão sistemática. Campus, 1991.  

 

Nome da disciplina CH/S CH 

TEORIA DOS GRAFOS 4 40 

Ementa 

Conceitos  básicos.Árvores.Caminhos.Coloração de Vértices e Arestas 

Objetivos 

  

Bibliografia Básica 

 -CORMEN,; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. Algoritmos: teoria e prática ; 
Algoritmos teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus 2002. 916 p. ISBN 85-352-0926-3.  
-BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo. Grafos: teoria, modelos, algoritmos ; Grafos teoria, modelos, 
algoritmos. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 314 p. ISBN 85-2120-330-6.  
-GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento 
moderno de matemática discreta ; Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação um 
tratamento moderno de matemática discreta. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 597 p. ISBN 85-216-1422-
7. 

Bibliografia Complementar 

 SCHEINERMAN, Edward R. Matemática discreta: uma introdução ; Matemática discreta uma introdução. 
2.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 573 p. ISBN 85-221-0796-3.  
 
LIPSCHUTZ, Seymour. Teoria e problemas de matemática discreta. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
511 p. ISBN 978-85-363-0361-1.  
 
LAFORE, Robert. Estruturas de dados e algoritmos em Java. Rio de Janeiro: Ed. Ciencia Moderna, 2004. 
702 p. ISBN 85-7393-375-5.  
 
VIEIRA, Newton José. Introdução aos fundamentos da computação: linguagens e máquinas ; Introdução 
aos fundamentos da computação linguagens e máquinas. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 
319 p. ISBN 85-221-0508-1.  
 
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a 
construção de algoritmos e estrutura de dados. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 177 p. ISBN 85-
346-1124-6. 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 4 80 

Ementa 

Discute sobre o homem no mercado de trabalho influenciado pela diversidade cultural e sociedade do 
conhecimento, abordando as diferentes identidades sociais e os aspectos étnico-raciais em suas 

decisões profissionais. 

Objetivos 
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1. Atuar profissionalmente tendo consciência crítica em relação ao ser humano e o seu entorno. 

Bibliografia Básica 

- LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES. Antropologia e cultura brasileira. São Paulo, 2015. 
- CHICARINO, Tathiana (Org.). Antropologia Social e Cultural. São Paulo: Pearson, 2014. Disponível 
em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. Acesso em: 08 junho 2015. 
- GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: ciência do homem, filosofia da cultura. São Paulo: 
Contexto, 2008. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. Acesso em: 08 junho 2015. 

Bibliografia Complementar 

- BOSI, Alfredo (Org.). Cultura Brasileira: Temas e Situações. 4ª ed. São Paulo: Ática, 2003. 
Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. Acesso em: 08 junho 2015.  
- GOMES, Mércio Pereira. Os Índios e o Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. Disponível em: Biblioteca 
Virtual Universitária 3.0. Acesso em: 08 junho 2015.  
IANNI, Octavio. Tendências do Pensamento Brasileiro. Tempo Social. São Paulo, v. 12, n. 2, novembro 
2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
20702000000200006&script=sci_arttext> Acesso em: 08 junho 2015. 
- MATTOS, Regiane Augusto de. História e Cultura Afro-Brasileira. São Paulo: Contexto/UNESCO, 
2007. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. Acesso em: 08 junho 2015. 
- PINSKY, Jaime (Org.). 12 Faces do Preconceito. 10ª ed. São Paulo: Contexto, 2011. Disponível em: 
Biblioteca Virtual Universitária 3.0. Acesso em: 08 junho 2015. 

 

5º PERÍODO 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

PROJETO DE INTERFACE HOMEM-COMPUTADOR 2 40 

Ementa 

Conceitos básicos de interação humano-computador. Estilos de interação.Modelagem de 
interfaces.Processo de design de interfaces. 

Objetivos 

 Proporcionar ao aluno os conhecimentos necessários para a aplicação adequada de componentes 
de interfaces. 

 Apresentar uma visão geral sobre os diferentes tipos de interface de acordo com a especificidade do 
sistema. 

Bibliografia Básica 

- PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de interação: além da interação 
homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.  
- OLIVEIRA NETO, Alvim Antonio de. IHC Interação Humano Computador: modelagem e gerência de 
interfaces com o usuário. Florianópolis. Visual Books. 2004.  
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 8 ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2007.  

Bibliografia Complementar 

- BEN, Shneiderman. Designing the user interface: strategics for effective human-computer interaction. 
Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1998. 
- GALITZ, Wilbert O. The essential guide to user interface design: an introduction to gui design principles 
and techniques. New York: Pearson Addison Wesley, 1996.  
- HACKOS, Joann T.; REDISH, Janice. User and task analysis for interface design. New York, John Wiley 
& Sons, 1998.  
- PETERS, James F. Engenharia de software: teoria e prática. Campus, 2001.  
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- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 6ª. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.  

 

Nome da disciplina CH/S CH 

PROJETO DE SISTEMAS 4 80 

Ementa 

Projeto de Sistemas; Arquitetura de Software; Padrões de Projeto; Projeto de Interface; Projeto 
Estruturado X Projeto Orientado a Objetos. 

Objetivo 

 Apresentar ao aluno os assuntos e tópicos necessários à tarefa de projetar sistemas de software 
baseados no paradigma orientado à objetos. 

 Desenvolver no aluno a capacidade de projetar sistemas baseados no paradigma orientado a objeto, 
os métodos de modelagem e documentação de projetos de sistemas. 

Bibliografia Básica 

- BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas UML. 2ª. Edição. Ed. Campus. 2006.  
- LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos 
e ao desenvolvimento. Bookman, 2007.  
- LEE, Richard C., TEPFENNHART, William M. UML e C++: guia prático de desenvolvimento orientado a 
objeto. São Paulo: Makron Books McGraw-Hill, 2001.  

Bibliografia Complementar 

- DAVIS, Williams S.. Análise e Projeto de Sistemas; Uma abordagem Estruturada. LTC. 1987.  
- RUMBAUGH, James; BLAHA, MIchael. Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2. SP, 
Campus, 2006.  
- RUMBAUGH, James; et al. Modelagem e Projetos Baseados em Objeto. SP, Campus, 1994.  
- SHALLOWAY, Alan. Explicando padrões de projeto: uma nova perspectiva em projeto orientado 
a objeto. Bookman, 2004.  
- GAMMA, Erich, RICHARD, Helm et al. Padrões de Projeto: Soluções reutilizáveis de software orientado 
a objetos. Ed. Bookman. 2000.  

 

Nome da disciplina CH/S CH 

MODELAGEM E PROJETO DE BANCO DE DADOS 4 80 

Ementa 

Introdução aos sistemas de bancos de dados..Modelo Entidade Relacionamento[MER]. Modelo 

Relacionamento Estendido[MERE].Modelo Relacional.Mapeamento do MER para Modelo 

Relacional.Projeto de banco de Dados. Normalização. Álgebra Relacional. 

Objetivos 

 Capacitar aos alunos a realizar modelagem e projeto de bancos de dados para as mais diversas 
áreas de aplicação; 

 Apresentar aos alunos as etapas necessárias para elaborar um projeto de banco de dados desde a 
construção conceitual, passando pela parte lógica, aplicando todos os conceitos para a implantação 
física do BD. 

Bibliografia Básica 

- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados Fundamentos e Aplicações. 
ed. Pearson Education: 6ª. edição. São Paulo, 2011.  
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- SETZER, Waldemar W.; SILVA, Flávio Soares Correa. Bancos De Dados: aprenda o que são, melhore 
seu conhecimento, construa os seus. ed. Edgard Blücher. 2005.  
- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. ed. Elsevier/Campus: 8ª edição. Rio de 
Janeiro, 2003. 

Bibliografia Complementar 

- MELO, Áurea Hiléia da S.; COELHO, Ednaldo; LIM,A Roceli. Banco de Dados. ed. Universidade do 
Estado do Amazonas: 1ª ed. Manaus, 2009. 
- MULLER, Robert J. Projeto de banco de dados: usando UML para modelagem de dados. Berkeley, 
2002.  
- MECENAS, Ivan. Banco de dados: do modelo conceitual à implementação física. Alta Books, 2005.  
- RAMAKRISHNAN Raghu. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Mcgraw-hill Interamericana. 
3ª Ed. 2008.  
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUARSHAN, S. Sistema De Banco De Dados. ed. 
Makron-Books. 2006.  

 

Nome da disciplina CH/S CH 

COMPILADORES 4 80 

Ementa 

Introdução à compilação e ferramentas de construção de compiladores. Análise léxica (scanner). Análise 
sintática (parser). Recuperação de erros.Sintaxe abstrata. Análise de escopo checagem de tipos. 
Registros de ativação. Tradução para código intermediário. Geração de código. 

Objetivo 

 Conceituar compiladores, montadores e interpretadores; estudar técnicas para implementação das 
fases de um compilador; projetar e implementar um compilador; estudar as tendências para projeto 
de linguagens de programação.  

Bibliografia Básica 

- AHO, A. Compiladores: princípios, técnicas e ferramentas. Editora Pearson. 1995.  
- LOUDEN, Kenneth. Compiladores: princípios e práticas. Editora Pioneira Thomson. 2004. 
- GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação: Um tratamento 
moderno de Matemática Discreta. Trad. Valéria de Magalhães Lorio. 5. ed. Rj: LTC, 2004.  

Bibliografia Complementar 

- LELAND, B. Desenvolvimento de software básico: assemblers, linkers, loaders, compiladores, sistemas 
operacionais, bancos de dados e processadores de texto. Editora Campus. 1993.  
- MENEZES, Paulo. Linguagens Formais e Autômatos. Bookman, 2008. 
- VIEIRA, Newton. Introdução aos Fundamentos da Computação. Thomson Pioneira, 2006.  
- SIPSER, M. Introdução à teoria da computação. Thomson Pioneira, 2007. 
- PRICE, Ana Maria de Alencar. TOSCANI, Simão Sirineo. Implementação de Linguagens de 
Programação e Compiladores. Editora Bookman. 2008. 

 

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB 4 80 

Ementa 
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Objetivos 

  

Bibliografia Básica 

 

Bibliografia Complementar 

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

GERÊNCIA DE PROJETOS 2 40 

Ementa 

Gerência de Projetos: conceitos, ciclo de vida, normas e padrões; Gerenciamento do escopo; 
Planejamento do projeto; Estimativas; Gerenciamento das atividades; Avaliação e revisão; 
Gerenciamento de Riscos; Encerramento; Desenvolvimento e implementação do programa de medidas. 
Ferramentas de Gerenciamento. 

Objetivo 

 Proporcionar aos alunos a compreensão dos conceitos de base para o gerenciamento de projetos. 

 Proporcionar a compreensão gerencial para a identificação e seleção de métodos, técnicas e 
ferramentas necessárias ao gerenciamento de projetos.  

 Proporcionar o desenvolvimento da capacidade de realização de atividades práticas de concepção, 
planejamento, execução, controle e encerramento de projetos. 

  

Bibliografia Básica 

- VALERIANO, Dalton L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. Makron 
BooksMcGraw-Hill, 1998. 
- VIANA VARGAS, Ricardo. Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo Diferenciais Competitivos. 
Brasport, 2005. 
 - VIEIRA, Marconi. Gerenciamento de projetos de tecnologia da informação. Ed. Campus. 2006. 

Bibliografia Complementar 

- BOENTE, Alfredo. Gerenciamento e controle de projetos. Axcel Books do Brasil, 2003.  
- DINSMORE, Paul C. AMA Manual de gerenciamento de projetos. ED. Brasport. 2009.  
- KERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. Bookman, 2006.  
- LINHARES, Jorge. Guia do gerenciamento de projetos e certificação PMP. Ciência Moderna, 2004.  
- MARTINS, José Carlos Cordeiro. Gerenciando projetos de desenvolvimento de software com PMI, RUP 
e UML. Brasport Livros, 2007.  

 

6º Período 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 4 80 

Ementa 
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Introdução à Engenharia de Software. Ciclo de vida de sistemas. Comparação entre os Paradigmas de 
Desenvolvimento Software. Produto e Processo de Software. Modelos de Processos de Desenvolvimento 
de Software. Métodos e técnicas de análise e projeto. Verificação,Validação & Testes. Manutenção e 
Documentação. Qualidade de Software. Ferramentas de apoio ao Desenvolvimento de Software. Estudos 
de caso. 

Objetivo 

 Desenvolver uma visão conceitual de Engenharia de Software;  

 Compreender as atividades do ciclo de vida de um software;  

 Aplicar técnicas de modelagem para as atividades do ciclo de vida de um software;  

 Dentro de uma metodologia de desenvolvimento de software, relacionar as principais técnicas de 
modelagem às atividades do ciclo de vida de um software;  

 Compreender as novas tendências em Engenharia de Software.  

Bibliografia Básica 

- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 6ª. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.  
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 8 ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2007.  
- PETERS, James F. Engenharia de software: teoria e prática. Campus, 2001.  

Bibliografia Complementar 

- AMBLER, Scott W. Modelagem ágil: práticas eficazes para programação extrema e o processo 
unificado. 1 ed. São Paulo: Bookman, 2004. 
- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software Fundamentos, Métodos e Padrões. 2 ed. São 
Paulo: LTC, 2009. 
- PFLEEGER, Shari Lawrence. Engenharia de software: teoria e prática. 2 ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2004.  
- MAGELA, Rogério. Engenharia de Software Aplicada: Fundamentos. Alta Books. 2006. 
- LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto 
orientados a objetos e ao desenvolvimento. Bookman, 2007. 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

PROGRAMAÇÃO E GERÊNCIA DE BANCO DE DADOS 4 80 

Ementa 

Introdução à linguagem SQL. Views. Índices. Functions. Triggers. Arquitetura de um SGBD. Controle de 
transações. Controle de concorrência. Recuperação de paradas e falhas. 

Objetivo 

 Estudar técnicas de armazenamento e pesquisa para banco de dados; 

 Estudar técnicas de implementação de controle de concorrência, segurança e integridade de banco 
de dados; 

 Estudar aspectos relacionados à implementação de linguagens de manipulação e consulta a banco 
de dados; estudar tendências em banco de dados; administrar um sistema de gerenciamento de 
banco de dados  

Bibliografia Básica 

- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. ed. Elsevier/Campus: 8ª edição. Rio de 
Janeiro, 2003. 
-ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados Fundamentos e Aplicações. 
ed. Pearson Education: 6ª. edição. São Paulo, 2011.  
- RAMAKRISHNAN Raghu. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Mcgraw-hill Interamericana. 
3ª Ed. 2008.  
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Bibliografia Complementar 

- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 4ª Ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1999.  
- KROENKE David M. Banco de dados: fundamentos, projetos e implementação. 1998.  
- MAYER, Roberto Carlos. Otimizando a performance de bancos de dados relacionados. Axcel Books do 
Brasil, 2001.  
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUARSHAN, S. Sistema De Banco De Dados. ed. 
Makron-Books, 2003.  
- SOUZA, Marco Aurélio de. Oracle Banco de Dados. Editora Moderna. 2000.  

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

REDES DE COMPUTADORES 4 80 

Ementa 

Introdução a Sistemas de Comunicação. Modelos de Redes e Camada Física. Camada de Enlace. 
Camada de Rede. Camada de Transporte. 

Objetivo 

 Prover aos alunos a capacidade de discutir com o vocabulário adequado tanto sobre conceitos como 
sobre aspectos tecnológicos de redes de computadores; Acompanhar autonomamente o 
desenvolvimento futuro da área; 

 Desenvolver nos alunos a capacidade de analisar resultados de ensaios laboratoriais; 

 Implementar aplicações utilizando comunicação remota e de projetar redes de computadores para 
ambientes com diferentes conjuntos de requisitos. 

Bibliografia Básica 

- TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. Campus, 2003. 
- KUROSE, J. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. Pearson, 2010. 
- FOROUZAN, Beherouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. Magraw-hill 
Interamericana. 2006.  

Bibliografia Complementar 

- SOUSA, Lindeberg Barros de. Projeto e Implementação de Redes - Fundamentos, Arquiteturas, 
Soluções e Planejamento. Editora Érica. 2007.  
- COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet: abrange transmissão de dados, ligações inter-redes, 
web e aplicações. Bookman, 2007.  
- STARLIN, G. Redes de Computadores / Comunicação de dados – TCP/IP: conceitos, protocolos e uso. 
Alta Books, 2004.  
- TORRES, Gabriel. Redes de computadores: curso completo. Axcel Books do Brasil do Brasil, 2001.  
- ZACKER, Craig. Redes de computadores: configuração, manutenção e expansão. Makron 
BooksMcGraw-Hill, 2000.  

 

Nome da disciplina CH/S CH 

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS 4 80 

Ementa 

Paradigmas de Projeto de Algoritmos. Ordenação Interna e Externa. Árvores. Grafos. Pesquisa. Indução, 
recursividade, tentativa e erro, divisão e conquista, balanceamento, programação dinâmica, algoritmos 
gulosos, algoritmos aproximados. Classes de complexidade: P, NP, NP-Completo e NP-Difícil e 
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Heurísticas. Algoritmos Paralelos: Modelos de computação paralela; Projeto de algoritmos paralelos. 

Objetivo 

 Apresentar ao aluno as técnicas diversas de projeto e análise de algoritmos, com ênfase em 
estruturas de dados e algoritmos. Habilitar o aluno a comparar algoritmos quanto as suas 
complexidades de tempo e de espaço, utilizando para isso técnicas de análise de algoritmos. 

 Capacitar o aluno decidir quais problemas admitem soluções computacionais. 

Bibliografia Básica 

- CORMEN, Tomas H.LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L. Algoritmos: Teoria e Prática. Trad. da 2a. 
Edição. Editora Campus. 2002.  
- GUIMARÃES, A. de M. Algoritmos e estruturas de dados. LTC, 1994. 
- TOSCANI, Laira Vieira. Complexidade de algoritmos: análise, projetos e métodos. Sagra Luzzato, 2005. 

Bibliografia Complementar 

- GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Volume 1. Ano de publicação: 2000; edição: 4. 
Editora: LTC - livros técnicos e científicos editora S.A.  
- VILLAS, Marcos Vianna. Estruturas de dados: conceitos e técnicas de implementação. Campus, 1993. 
- GOODRICH, Michael T. Projeto de algoritmos: fundamentos, análise e exemplos da internet. Bookman, 
2004.  
- DEITEL, Paul. Java: como programar. Pearson Prentice Hall, 2010. 
- ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos Com Implementações em Pascal e C, Pioneira Thomson Learning, 
2004, segunda edição. 

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 4 80 

Ementa 

O homem e o trabalho nas diferentes configurações geográficas. Cidadania e responsabilidade social. 
Sustentabilidade. A evolução tecnológica x humanidade 

Objetivos 

1. Atuar profissionalmente tendo consciência crítica em relação ao ser humano e o seu entorno. 

Bibliografia Básica 

- LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES. Desenvolvimento humano e social. São Paulo, 2015. 
- FERRÉOL, Gilles; NORECK, Jean-Pierre. Introdução Sociologia. São Paulo: Atica, 2012. Disponível 
em: Biblioteca Virtual 3.0. Acesso em: 08 junho 2015. 
- FLORES-MENDOZA, Carmen; COLOM, Roberto (cols.). Introdução à Psicologia das Diferenças 
Individuais. Porto Alegre: Grupo A, 2006. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 08 junho 2015. 

Bibliografia Complementar 

- ANGELONI, Maria Terezinha. Organizações do Conhecimento: Infraestrutura, Pessoas e Tecnologia. 2 
ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 08 junho 2015. 
- BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos de Psicologia do Desenvolvimento. 12ª ed. São Paulo: Atica, 
2012. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 08 junho 2015. 
- FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Psicologia do Trabalho: Psicossomática, valores e práticas 
organizacionais. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 08 
junho 2015 
- GOULART, Iris Barbosa (org.). Psicologia Organizacional e do Trabalho teoria pesquisa e temas 
correlatos. 3ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. 
Acesso em: 08 de junho de 2015 
- KOLLER, Sílvia Helena (org.). Ecologia do Desenvolvimento Humano pesquisa e intervenção no Brasil. 
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2ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. Acesso 
em: 08 junho 2015. 

 

 

7º PERÍODO 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS 4 80 

Ementa 

Origem e Definições; Representação vetorial e matricial (Transformações geométricas em duas e três 
dimensões, Recorte e visibilidade, Transformações projetivas, Definição de objetos e cenas 
tridimensionais, Modelos de iluminação e tonalização (shading), Texturas e Mapeamentos, Rasterização 
e Técnicas de anti-serrilhado (antialiasing). Processamento de imagens: Percepção visual humana, 
Amostragem, realce, filtragem, restauração de imagens, Segmentação de imagens, Compressão e 
comunicação de imagens. Aplicações de processamento de imagens: Noções de visão computacional e 
reconhecimento de padrões. 

Objetivo 

 Apresentar detalhes dos componentes de software e hardware dos sistemas gráficos; 

 Estudar os conceitos associados à representação e visualização de objetivos bi e tridimensionais em 
aplicações gráficas;  

 Estudar técnicas de interação, utilização e análise de aplicações gráficas, animação, processamento 
e síntese de imagens. 

Bibliografia Básica 

- AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura; LETA, Fabiana. Computação Gráfica: processamento de imagens 
digitais- volume2. Editora Campus. 2007. 
- HETEM JUNIOR, Annibal. Computação Gráfica. LTC, 2006.  
- CALLIOLI, Carlos A. Álgebra linear e aplicações. 6ª Ed. rev. e atualizada. São Paulo: Atual, 1990.  

Bibliografia Complementar 

- MARQUES FILHO, Ogê. Processamento de imagens digitais. Brasport Livros, 1999.  
- GOMES, J. Computação Gráfica: Volume 1. IMPA-SBM,1998.  
- STEINBRUCH, Alfredo. Álgebra linear. Makron Books, 1987.  
- KOLMAN, Bernard. Introdução à álgebra linear: com aplicações. LTC - Livros Técnicos e Científicos 
Editora S.A, 1999.  
- MONTEGOMERY, Eduard. Animação Gráfica no PC baseada em C para Windows. Alta Books. 2005.  

 

Nome da disciplina CH/S CH 

PROGRAMAÇÃO AVANÇADA DE SISTEMAS 4 80 

Ementa 

Introdução ao Android;Diretrizes de desenvolvimento para plataformas móveis;Configuração do ambiente 
de desenvolvimento;Conceitos básicos;Activity, Intent;Layouts; Gerenciadores de layout;Interface gráfica. 
Intent filter;Broadcast receiver;Notificações;Serviços;AsyncTask;Persistência com SQLite;Integração com 
webservices;Content Provider;Mapas e serviços de localização;Multimídia. 

Objetivos 
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 Proporcionar ao aluno o desenvolvimento de programação com tecnologias avançadas. 

 Contribuir para a preparação de novas tecnologias no mercado. 

Bibliografia Básica 

- LECHETA, Ricardo R. Google android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com android 
SDK. 2ª Ed. São Paulo: Novatec Editora, 2010. 
- KURNIAWAN, Budi. Java para a Web com Servlets, JSP e EJB. Rio de Janeiro: Editora Ciência 
Moderna Ltda, 2002.  
- DEITEL, H. M. C++ como programar. 5ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.  

Bibliografia Complementar 

- SCHINEIDER, André de Oliveira; ANDRADE, Fernando Souza de. Sistemas Embarcados – Hardware e 
Firmware na Prática. Érica. 2006. 
- COSTA, Daniel Gouveia. Java em Rede - Recursos Avançados de Programação. Editora Brasport. 
2008.  

- STROUSTRUP, Bjarne. A linguagem de Programação C++. Editora Bookman. 2000.  

- SINGH, Inderjeet. Projetando web services com a plataforma  J2EE 1.4: tecnologias JAX-RPC, SOAP e 
XML. tradução de Cláudio Rodrigues Pistilli. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006. 
- DAUM, Berthold. Arquitetura de sistemas com XML. tradução de Daniel Vieira. Rio de Janeiro: Campus, 
2002. 

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 4 80 

Ementa 

Introdução à Inteligência Artificial. Resolução de Problemas por meio de Busca. Algoritmos 
genéticos.Representação do Conhecimento.Raciocínio.Sistemas Especialista.Aprendizado de máquinas. 

 Estudar os métodos de representação de conhecimento e as técnicas de busca para a 

 resolução de problemas não-solucionáveis com técnicas convencionais;  

 Fornecer uma visão geral da área de inteligência artificial enfatizando a resolução de problemas e 
sistemas especialistas;  

 Estudar conceitos de base de conhecimento  

Bibliografia Básica 

- COPPIN, Ben. Inteligência Artificial. Ed. LTC. 2010.  
- FERNANDES, A. M. da R. Inteligência Artificial: noções gerais. Visual Books, 2005.  
- BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo. Grafos: teoria, modelos, algoritmos. 3ª ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Edgard Blücher, 2003.  

Bibliografia Complementar 

- NASCIMENTO, Jr. Cairo L. Inteligência artificial: em controle e automação. Editora Edgard Blücher Ltda, 
2004.  
- NORVIG, P. RUSSEL, S. Inteligência Artificial. Campus, 2004.  
- FACELI, Katti. Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina.  Rio de Janeiro: LTC, 
2011.  
- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J. Estruturas de dados usando 
C. São Paulo: Makron Books McGrawHill, 1995.  
- CORMEN, Thomas H., et. al. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002.   

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 
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OPTATIVA – LIBRAS 2 40 

Ementa  

Língua Brasileira de Sinais: libras. História da Educação de Surdos. Legislação e Surdez: as políticas de 
inclusão e exclusão sociais e educacionais. A comunidade surdas: organização política, linguística e 
social. Modelos educacionais na educação de surdos: modelo clínico, antropológico e, da diferença. 
Abordagem do currículo na escolarização de surdos. Alfabetização, linguagem e surdez. Língua Brasileira 
de Sinais: gramática da LIBRAS. 

Objetivo 

- Permitir a aproximação entre os falantes da língua portuguesa e a utilização de uma língua gesto-visual 
usada pelas comunidades surdas. 
- Favorecer ações de inclusão digital. 
- Oferecer possibilidades para quebra de barreiras linguísticas entre surdos e ouvintes. 

Bibliografia Básica 

- ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi. Atividades ilustradas em sinais de libras. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 
- CASTRO, Alberto Rainha. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais. Ed. SENAC-Nacional. 2011.  
- BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. 34ª Ed. São Paulo: Edições Loyola, 
2004.  

Bibliografia Complementar 

- CAPOVILLA, Fernando César (edit). Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em 
libras. Fernando César Capovilla. São Paulo: EDUSP, 2005.  
- QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 1997. 126 P.  
- SÁ, Nídia Regina Limeira de. Educação de surdos: a caminho do bilingüismo. Nídia Regina Limeira de 
Sá. Niterói: EDUFF, 1999.  
- MAZZOTTA, Marcos José Silveira. Educação Especial no Brasil: história e políticas públicas. Ed. 
Cortez. 2001. 
- GOTTI, Marlene de Oliveira. Português para deficiente auditivo. Ed. UNB. 1992. 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

OPTATIVA - TÓPICOS SELECIONADOS EM REDES 2 40 

Ementa 

Tópicos atuais de interesse à realização de pesquisas ou tendências atuais na área de Banco de Dados e 
que não estejam presentes em outra disciplina do curso. Exemplos de linhas de pesquisa: 
- Servidores radius 
- Tecnologia Wireless 
- Redes hand-off 
- Redes em nuvens 

Objetivo 

Apresentar aos alunos as últimas tendências e tecnologias em redes de computadores e suas áreas 
relacionadas. 

Bibliografia Básica 

- MOARES, Alexandre Fernandes. Redes sem fio: instalação, configuração e segurança. Ed. Érica. 2010. 
- TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores. Editora Campus. 2003. 4ª edição. 
- FOROUZAN, Beherouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. Magraw-hill 
Interamericana. 2006. 

Bibliografia Complementar 
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- STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. Editora Pearson 
Education. 2008. 4ª edição. 
- MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de redes de computadores. Editora LTC. 2011. 2ª edição. 
- RISCHPATER, Ray. Desenvolvimento Wireless para a Web: Como enfrentar os desafios dos projetos 
para web sem fio. Ed. Pearson Education. 2011. 1a Edição.  
- SVERZUT, José Umberto. Redes GSM, GPRS, EDGE e UMTS: evolução a caminho da terceira 
geração (3 g). Editora Érica. 2005. 
- KUROSE, James F.. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. tradução de 
Arlete Simille Marques. 5ª. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. 

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

EMPREENDEDORISMO 2 40 

Ementa 

Identificação de oportunidades de negócio. Determinação de custos de empreendimentos. Viabilidade 
financeira. A informática como área de negócios: análise dos diversos setores de mercado, suas 
características e tendências; O empreendimento e o empreendedor; Técnicas de negociação; 
Desenvolvimento organizacional; Qualidade total; Política nacional de Informática; Planejamento de 
empreendimentos em Informática. 

Objetivos 

 Conhecer os principais conceitos ligados à Administração de Empresas e Empreendedorimo. 

 Identificar características empreendedoras. 

 Sensibilizar os alunos quanto a importância do empreendedorismo para a área da computação. 

 Conhecer e analisar o contexto histórico e atual da administração empreendedora. 

 Elaborar um plano de Negócios. 

Bibliografia Básica 

- CHIAVENATO, Hidalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. Campus-
Elsevier. 2008.  
- DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Campus. 
2001.  
- FERRARI, Roberto. Empreendedorismo para Computação: criando negócios de tecnologia. Elsevier-
Campus. 2009.  

Bibliografia Complementar 

- BESSANT, John. Inovação e Empreendedorismo. Bookman. 2009.  
- HISRICH, Robert D. Empreendedorismo. Bookman. 2004. 
- PANKAJ, Ghemawat. A estratégia e o cenário dos negócios: textos e casos. Bookman. 2000.  
- SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e Empreendedorismo. 2009.  
- TORRES, Gabriel; COZER, Alberto. Alavancando Negócios na Internet. Axcel Books. 2000.  

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 4 40 

Ementa 

N/A 
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Objetivo 

- Desenvolver uma proposta de condução de trabalho que atenda às expectativas do curso em termos de 
pesquisa, prática, inovação e solução computacional. 

Bibliografia Básica 

N/A 

Bibliografia Complementar 

N/A 

 

 

 

8º Período 

 

TÓPICOS SEL. EM BANCOS DE DADOS 40 

TOPICOS ESPECIAIS INTEGRADORES  80 

TOPICOS ESPECIAIS PROGRAMAÇÃO 40 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 80 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS (EAD) 80 

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

TECNOLOGIA WEB 2 40 

Ementa 

Histórico e evolução da Internet. Desenvolvimento de sistemas para internet. Páginas Web Estáticas e 
Dinâmicas. Processamento Server-side e Client-side. Linguagem HTML. Princípios básicos de estrutura 
de páginas HTML e seus elementos.Servidores web Apache. Linguagem PHP. 

Objetivos 

 Desenvolver nos alunos habilidades de programação web. 

Bibliografia Básica 

- KURNIAWAN, Budi. Java para a Web com Servlets, JSP e EJB. Rio de Janeiro: Editora Ciência 
Moderna Ltda, 2002.  
- SILVA, Maurício Samy. Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS. São Paulo: 
Novatec Editora, 2008.  
- LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos 
e ao desenvolvimento iterativo. 3ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.  

Bibliografia Complementar 

- ANDY, Budd; MOLL, Cameron; COLLISON, Simon. Criando Páginas Web com CSS: soluções 
avançadas para padrões WEB. Editora Pearson. 2006.  
- DEITEL, H. M. DEITEL, P.J: Java Como Programar, Bookman, Terceira Edição, 2001.  
- NIEDERAUER Juliano. Desenvolvendo websites com PHP: aprenda a criar websites dinâmicos e 
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interativos com PHP e bancos de dados. 2004.  
- NIELSEN, Jakob. Projetando Websites. Ed. Campus. 2000.  
- TANSLEY, David. Como criar web pages rápidas e eficientes usando PHP e MySQL. 2002.  

 

Nome da disciplina CH/S CH 

TÓPICOS ESPECIAIS INTEGRADORES I 4 80 

Ementa 

Tópicos atuais de interesse à realização de pesquisas ou tendências atuais na área de desenvolvimento 
de sistemas e que não estejam presentes em outras disciplinas do curso. Exemplos de linhas de 
pesquisa:  
- software embarcado; 
- teste de sistemas; 
- televisão digital interativa; 
- avaliação de desempenho de sistemas; 
- desenvolvimento distribuído; 
- desenvolvimento de jogos; 

 Reforçar conteúdos que auxiliem na empregabilidade do aluno frente às novas tecnologias; 

 Oportunizar ás praticas de desenvolvimento de aplicações com uso de tecnologias emergentes. 

Bibliografia Básica 

- LECHETA, Ricardo R. Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos moveis com android 
SDK. 2a. edição. São Paulo: novatec editora, 2010. 
- KURNIAWAN, Budi. Java para web com servlets, JSP e EJB. Rio de Janeiro: Editora Ciencia Moderna 
Ltda, 2002. 
- DEITEL, H. M. C++ como programar. 5a. eição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

Bibliografia Complementar 

- MASTER, Jon; YAGHMOUR, Karim. Construindo sistemas linux embarcados - 2a. edição. editora Alta 
Books, 2009. 
- OLIVEIRA, Andre Schneider de. sistemas embarcados: hardware e firmware na prática. Editora Érica. 
1a. Edição, 2006. 
- HARBOUR, Jonathan S. Programação de games com Java. Tradução da 2a. edição norte americana 
(2010 - edição 1). Editora Cengage Learning. 1a. Edição. 2010. 
- SCHILDT Herbert, A ARTE DO JAVA. 2a. edição. 2003. 
- MECENAS, Ivan. Ambiente de Desenvolvimento Integrado para Java: NETBEANS IDE 4.1. 1a. edição. 
2005. 

 

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

METODOLOGIA DE ESTUDO  2 80 

Ementa 

Universidade e pesquisa; Pesquisa Científica; Documentos científicos; Mecanismos referenciais; Artigo 
científico; Seminário. 

Objetivos 

- Exercitar o pensamento científico; 
- Capacitar o aluno para  o desenvolvimento de artigos e textos científicos. 
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Bibliografia Básica 

- RIQUENA, R. Metodologia do Trabalho Científico. Manaus: UNINORTE/CED, 2007 
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. Revisado e Ampliado. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
- FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2001. 

Bibliografia Complementar 

- ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
- SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico: Diretrizes para o Trabalho Acadêmico na 
Universidade. São Paulo: Cortez, 2008. 
- CARVALHO, M.C.M. Construindo o saber: metodologia científica – fundamentos e técnicas. 13ª ed. 
Campinas: Papirus, 2002. 
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028 (Resumos). Rio de Janeiro, 1990. 
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023 (Informação e Documentação, 
Referências, Elaboração). Rio de Janeiro, 2002. 

 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

TÓPICOS ESPECIAIS INTEGRADORES II 4 80 

Ementa 

Definida de acordo com a necessidade de mercado de trabalho, pesquisa e inovação tecnológica. 

Bibliografia Básica 

 Definida de acordo com a escolha dos assuntos a serem abordados 

Bibliografia Complementar 

Definida de acordo com a escolha dos assuntos a serem abordados. 

 

Nome da disciplina CH/S CH 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 4 80 

Ementa 

N/A 

Objetivo 

- Validar os conhecimentos adquiridos durante o curso principalmente no que diz respeito à pesquisa e 
aplicação de novas tecnologias, associados a inovação tecnológica. 
- Desenvolver de forma prática a proposta definida na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I. 

Bibliografia Básica 

N/A 

Bibliografia Complementar 
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N/A 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES    
 

Nome da disciplina CH/S CH 

Atividades Complementares N/A 200 

Ementa 

As atividades Complementares são obrigatórias e perfazem 200 h/aula estão regulamentadas no Manual 

de Atividades Complementares do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. 

Objetivo 

Perfazer a formação acadêmica, com atividades intra/extraclasse para um melhor aprofundamento no 

conhecimento profissional. 

1.7 METODOLOGIA 

A área da computação possui uma natureza dinâmica própria devido a grande 

velocidade do desenvolvimento tecnológico. Por essa razão, além dos recursos 

tradicionais de exposição didáticas e das dinâmicas de aula, os professores são 

incentivados a estimular os alunos a realizarem estudos dirigidos e independentes, de 

forma a estimular o autodidatismo e a curiosidade científica, alicerces fundamentais na 

vida e carreira do futuro egresso. 

Durante o decorrer do curso, o professor pode associar ao conteúdo ministrado 

em sala de aula, links, filmes, textos diversos, artigos, assuntos para discussão, 

questionários de reflexão e lista de exercícios, além do uso de estudos de casos 

pertinentes ao mundo real em disciplinas que exigem aplicação dos conhecimentos 

teóricos de forma prática, entre outras estratégias de ensino e aprendizagem com o 

objetivo de estimular a autoaprendizagem. Tais recursos são disponibilizados 

previamente para os alunos, permitindo um estudo ou leitura prévia de forma a tornar as 

aulas mais produtivas e proveitosas. 

Todo material disponibilizado pelos professores/orientadores no sistema interno 
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acadêmico do UNINORTE é mantido à disposição do aluno enquanto durar o seu 

vínculo com a instituição, possibilitando atividades de revisão e nivelamento constantes. 

As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de campo, entre 

outras) previstas na organização curricular são executadas mediante roteiro com 

objetivos bem definidos e apoiadas nos conteúdos conceituais trabalhados.  

Quanto às disciplinas do ciclo de formação plena, cujos conteúdos influenciam 

diretamente em papéis de atuação no mercado profissional, tais como Análise de 

Sistemas Orientado a Objetos (Analista de Sistemas, Projeto de Sistemas Orientado a 

Objetos (Projetista/Arquiteto de Software), Modelagem e Projeto de Bancos e Dados 

(projetista de Banco de Dados, Analista de Banco de Dados), Empreendedorismos, 

Gerência de Projetos, além de todas as referentes a programação (programador), todas 

fazem uso de estudos de casos em que os alunos desenvolvem práticas de observação 

do mundo real, de forma a abstraí-lo para uma solução computacional de acordo com os 

requisitos levantados, mediante o uso de ferramentas adequadas, produzindo artefatos 

pertinentes, como por exemplo uma modelagem ou um projeto de banco de dados. 

Os acadêmicos são expostos a realizar atividades práticas pedagógicas 

mediante o uso de diversas metodologias, conforme a seguir: 

 Aulas expositivas para a obtenção e organização de dados /  interpretação 

/ crítica / decisão / comparação/ resumo. 

 Estudo de textos para a identificação / obtenção e organização de dados / 

interpretação / crítica / análise / reelaboração/ resumo. 

 Elaboração de Portfólio para a identificação / obtenção e organização de 

dados / interpretação / critica / análise / reelaboração / resumo. 

 Tempestade Cerebral para a imaginação e criatividade / busca de 

suposições/ classificação. 

 Mapa Conceitual para a interpretação / classificação / crítica / organização 

de dados/ resumo. 

 Estudos Dirigidos para a identificação / obtenção e organização de dados / 

busca de suposições / aplicações de fatos e princípios a novas situações. 

 Solução de Problemas para a identificação / obtenção e organização de 

dados / planejamento / imaginação / elaboração de hipóteses / interpretação / decisão. 
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 Grupo de Observação e de Verbalização para a análise / interpretação / 

crítica / levantamento de hipóteses / obtenção e organização de dados / comparação / 

resumo / observação / interpretação. 

 Dramatização para a decisão / interpretação / crítica / busca de 

suposições/ comparação/ imaginação. 

 Seminário para a análise / interpretação/crítica/levantamento de hipóteses / 

busca de suposições / obtenção de organização de dados / comparação / aplicação de 

fatos a novas situações. 

 Seleção de Filmes que utilizam técnicas para o estudo dos casos 

apresentados / análise / interpretação / crítica / levantamento de hipóteses / busca de 

suposições / decisões / resumo. 

 Estudo de Caso para a análise / interpretação / crítica / levantamento de 

hipóteses / busca de suposições / decisões / resumo. 

 Painel para a obtenção de dados / crítica / comparação / elaboração de 

hipóteses / organização de dados. 

 Ensino com Pesquisa para a observação / interpretação / classificação / 

crítica / resumo / análise / hipóteses e busca de suposições / decisão, comparação e 

imaginação / planejamento, obtenção e organização de dados/ aplicação de fatos a 

novas situações. 

 

A utilização dessas metodologias, de acordo com suas especificidades, visam 

exercitar habilidades fundamentais e complementares necessárias a formação dos 

discentes, de forma a prepará-los para situações que podem ocorrer na sua rotina como 

profissional, tais habilidades são: 

 Sintetização 

 Imaginação 

 Visão crítica 

 Classificação 

 Busca de suposições 

 Identificação, Obtenção, Organização de dados 

 Interpretação, decisão, comparação e análise de resultados 

 Aplicações de fatos e princípios de novas situações 
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 Planejamento e elaboração de hipóteses 

 Entendimento da diferenciação entre os papéis do profissional de 

Computação, tais como Analista de Sistemas, arquiteto de Sofware, 

Programador, entre outros.  

1.7.1 FORMA DE AVALIAÇÃO 

 

Quanto a forma de avaliação, os alunos são submetidos a 2 avaliações 

institucionais, denominadas Avaliação de Rendimento Escolar (ARE), sendo a 

primeira compostas pela média de instrumentos tradicionais como testes, provas, 

trabalhos de pesquisa, seminários, entre outros. Já a 2ª ARE caracteriza-se por 

uma prova unificada (INTEGRA+) que contempla o conteúdo de todas as 

disciplinas do período valendo 70% da nota mais a realização de avaliações 

parciais computando os 30%.  

Dessa forma, a média final dos alunos é dada pela seguinte fórmula: 

3

))ª22(ª1( AREARE
MediaFinal


  

 

1.8 FORMAS DE INGRESSO 

O Centro Universitário do Norte valoriza o educando proporcionando acesso ao 

ensino superior pelas seguintes formas: 

 Processo de Avaliação Contínua – PAC – Processo Seletivo subsequenciado, a 

que se submetem aqueles que ainda estão cursando o ensino médio e que 

pretendem após sua conclusão, ingressar em cursos de graduação; 

 Processo Seletivo Geral- PSG – exame Classificatório a que se submetem 

aqueles que concluíram o ensino médio, ou equivalente e desejam ingressar em 

curso de graduação; 

 Transferência – quando o aluno oriundo de outra IES, no decorrer do curso de 

graduação, solicita transferência por meio de solicitação de vaga. A 

Transferência poderá ser obrigatória ou facultativa; 
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 Portador de Diploma de curso superior – pode ser admitido por meio de processo 

seletivo especial, aberto por edital. Destinam-se à matrícula dos graduados, as 

vagas remanescentes do PSG; 

 Programa Universidade para Todos – PROUNI – Programa do Governo Federal, 

no qual o UNINORTE está credenciado e que concede bolsas de estudos 

parciais ou integrais, usando como base a nota obtida no ENEM – Exame 

Nacional do Ensino Médio. 

 Seleção por Desempenho Escolar – por meio do resultado do Enem, a seleção 

de desempenho escolar é feita por meio de processo seletivo e classificatório a 

que se submetem aqueles que concluíram o ensino médio ou equivalente e que 

tenham participado do último Exame Nacional de Ensino Médio, obtendo média 

final igual ou superior a 4,5 (quatro vírgula cinco). No caso da demanda ser 

superior a oferta, a classificação dos candidatos dar-se-á por entrevista até o 

preenchimento das vagas definidas pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e 

Extensão. 

 

1.9 NÚMERO DE VAGAS 

O curso de Engenharia da Computação oferece 100 (cem) vagas anuais. 

 Estágio Supervisionado 

 Estágio Curricular 

O Estágio Curricular é uma atividade interdisciplinar, articuladora da 

indissociabilidade na teoria/prática e no ensino/pesquisa/extensão, que deve ser 

desenvolvido na realidade em que o aluno se insere, dela participando e interagindo 

numa perspectiva de responsabilidade social e comunitária.  

No Curso de Engenharia da Computação do UNINORTE o Estágio Curricular é 

uma atividade obrigatória que deve ser realizada em indústrias, empresas comerciais, 

órgãos públicos, clínicas, hospitais, escolas, consultórios, laboratórios, fazendas, 

bibliotecas, entidades assistenciais, dentre outros, para se obter uma vivência do 

conhecimento acadêmico aplicado à realidade brasileira. Este deve proporcionar a 

complementação do ensino e da aprendizagem, a fim de se constituir um instrumento 
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privilegiado de formação profissional, aperfeiçoamento técnico e de relacionamento 

humano.  

Aliando a teoria à prática e buscando sempre a síntese entre as duas, o estágio 

dá oportunidade de uma preparação que responda às expectativas do mercado de 

trabalho e do crescimento pessoal, buscando formas de superação para as 

transformações necessárias.  

As atividades propostas, para serem executadas durante o período de estágio são 

cuidadosamente selecionadas, visando proporcionar a vivência do processo de 

formação em sua maior dimensão. O estagiário deverá desenvolvê-lo criando 

possibilidades de aprofundar seus conhecimentos e de encaminhar a sua prática. A 

observação e análise destas experiências serão importantes para a qualidade do estágio 

realizado e implicarão na formação do futuro profissional. 

O Estágio Curricular apresenta-se de duas maneiras, a saber: 

 

a. Estágio Curricular Obrigatório  

 

As atividades do Estágio Supervisionado no curso de bacharelado em Engenharia 

da Computação devem ser desenvolvidas no 9º e 10º semestre, com 80h horas, 

respectivamente, totalizando 160h horas. 

O estágio curricular obrigatório deve ser realizado em empresas ou instituições 

conveniadas com o Centro Universitário do Norte - UNINORTE, com orientação docente 

e supervisão técnica local, devendo apresentar programação previamente definida em 

razão do processo de formação do estudante, considerando o perfil do egresso, os 

objetivos do curso, as competências e habilidades a serem desenvolvidas.  

O estudante que realiza atividades profissionais em Organizações - em áreas 

correlatas ao seu curso - Núcleos de Extensão do UNINORTE e Programas de Iniciação 

Científica, pode requerer o aproveitamento para fins de Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Engenharia da Computação do UNINORTE.  

 

b. Estágio Curricular Não-Obrigatório 
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O Centro Universitário do Norte- UNINORTE autoriza a realização de estágio não-

obrigatório aos seus alunos, desde que regularmente matriculados e em atividades 

correlatas ao curso e em obediência plena ao que prescreve a Lei 11.788/2008, tendo a 

IES o direito de não assinar qualquer convênio de estágio que não esteja de acordo com 

a referida lei. 

Para gerenciar esta atividade, o UNINORTE dispõe de uma Central de 

Empregabilidade que fomenta a colocação dos discentes nas vagas ofertadas pelas 

empresas. Em parceria com as coordenações dos cursos, a Central de Empregabilidade 

faz um acompanhamento da vida acadêmica dos alunos estagiários durante cada 

semestre, com intuito de mantê-los estudando e ao mesmo estagiando de acordo com 

que rege a Lei sobre estágios. 

O recrutamento desses alunos para o estágio é realizado através do Banco de 

currículo (conhecido como Chance) que o UNINORTE possui, além da divulgação das 

vagas por cartazes, pelo site do UNINORTE e pela caixa postal dos alunos. 

Atualmente o UNINORTE trabalha, nesta modalidade, em parceria com os 

seguintes agentes de integração: 

Instituto Euvaldo Lodi – IEL; 

Núcleo Brasileiro de Estágio Ltda- NUBE; 

Centro de Integração Empresa -Escola- CIEE; 

Gelre Trabalho Temporário S/A. 

 

 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatório e consta na matriz curricular do 

Curso de Engenharia da Computação do Centro Universitário do Norte, conforme a 

Resolução no11, de 11 de Março de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, Cap. II, Art. 5o, §1, “Deverão existir 

os trabalhos de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, 

sendo que, pelo menos um deles deverá se constituir em atividade obrigatória como 

requisito para a graduação.” 
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O aluno deverá estar matriculado no 10º período. O professor da disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresenta ao aluno as diversas áreas de 

conhecimento (incluindo as pesquisas em andamento) da Engenharia da Computação 

que são desenvolvidas no UNINORTE, bem como os professores envolvidos em cada 

área. Em seguida, o aluno será orientado sobre a melhor opção de orientador para 

acompanhá-lo no desenvolvimento do seu trabalho. 

O TCC consiste em um trabalho que poderá ser apresentado em dois formatos: 

Artigo Técnico-Científico ou Estudo de Caso. O trabalho deve ser elaborado 

individualmente ou em grupo, sob a orientação obrigatória de um Docente Orientador, 

integrante do corpo docente do UNINORTE e da modalidade de Engenharia, podendo 

optativamente constar como Co-Orientador(a), sendo um profissional graduado(a), não 

obrigatoriamente vinculado à Instituição. Ao final do período, o aluno deve entregar do 

material impresso, uma banca examinadora pré-selecionada pelo coordenador do 

Trabalho de Conclusão de Curso, composta por professores do Centro Universitário do 

Norte - UNINORTE ou de outra instituição, avaliará o produto gerado pelo (s) aluno (s) e 

emitirá parecer final após a defesa pública do trabalho. 

Todas as diretrizes do TCC serão descritas com mais detalhes no Manual de 

Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia da Computação 

 

 Atividade de Extensão 

As Atividades de Extensão no curso de Engenharia da Computação configuram-

se como ações contínuas de caráter educativo, social e cultural, possibilitando 

socialização de saberes coletivos entre a universidade e a sociedade.  

Desta maneira, visa reafirmar a extensão universitária como prática acadêmica, 

entendendo-a como indispensável para a formação de profissionais/cidadãos, permitindo 

socializar e democratizar os conhecimentos, preparando seus profissionais não somente 

com a estratégia do ensino-transmissão, mas complementando a formação com a 

estratégia do ensino/aplicação, viabilizando a relação transformadora entre universidade 

e sociedade.  

A orientação metodológica do currículo do Curso de Engenharia da Computação 

supõe a articulação das atividades básicas do ensino superior: ensino/pesquisa e 
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extensão. Na qual pretende-se o envolvimento de professores e estudantes em ação de 

extensão desde o início do curso.  

As atividades de extensão no UNINORTE, de modo geral, são coordenadas pela 

Diretoria de Extensão, por meio de programas que acontecem ciclicamente através de 

projetos específicos, respondendo às necessidades locais, todos em consonância com 

as propostas apresentadas pelas coordenações de cursos e/ou representantes da 

sociedade.  

O UNINORTE classifica as ações de Extensão, internas e externas, de acordo 

com o Plano Nacional de Extensão, conforme descrito abaixo: 

 Programa 

 Projeto 

 Curso 

 Curso de iniciação 

 Curso de atualização 

 Curso de Treinamento e Qualificação Profissional 

 Evento 

 Prestação de serviços 

 Produção e publicação 

As atividades de Extensão do Curso de Engenharia da Computação são 

planejadas e executadas atendendo às demandas internas e externas e estão voltadas a 

diferentes áreas do conhecimento, relevantes para a formação acadêmica e profissional 

do discente.  

Dentre as atividades desenvolvidas no curso, podem-se destacar: 

 Cursos de extensão 

 Palestras  

 Eventos 

 Produção Científica 
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Estas ações são prioritariamente exercidas pelo corpo discente, sob a orientação 

e coordenação de seus professores, que implicam na necessidade de uma articulação 

permanente entre as Diretorias de Extensão, Ensino de Graduação, Pós-Graduação e 

Pesquisa e de seus respectivos programas. 

 

 Interdisciplinaridade 

É característica dos tempos que vivemos não apenas a integração econômica e 

político-cultural, mas a integração e a correlação entre as várias áreas do conhecimento. 

É essa visão holística que propicia, pelo esforço de compreensão da totalidade, um foco 

mais preciso sobre o objeto de análise e estudo, sobre o problema que se quer 

solucionar. 

O currículo do curso de Engenharia da Computação está fundamentado na 

interdisciplinaridade a fim de proporcionar a articulação das várias disciplinas. A 

Organização do conhecimento se dará por meio de ações e procedimentos que 

envolvam várias metodologias com diversas e significativas atividades a cargo dos 

professores que deverão selecionar, a partir da disciplina que ministram o tema que 

articulará os conteúdos, os conceitos, e as relações da rede pretendida, composta por 

elementos a serem apreendidos, possibilitando ao acadêmico a construção de um 

quadro teórico-prático mais significativo e mais próximo dos desafios presentes na 

realidade profissional, na qual atuará depois de concluída a graduação. 

1.20 ESTÍMULO A ATIVIDADES ACADÊMICAS 

1.20.1 Atividades Complementares 

 
O Projeto Pedagógico do Curso de Ciência da Computação adota a filosofia de 

que a educação é concebida como um instrumento que oferece ao indivíduo a 

oportunidade de construir sua própria formação intelectual, para tanto propõe ao 

discente a flexibilidade curricular através de atividades complementares, as quais 

poderão ser realizadas em qualquer fase do curso. Conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Cursos de Graduação em Engenharia da Computação, conforme a 

resolução CNE/CES no 11, de 11 de dezembro de 2002. 
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As Atividades Complementares têm como objetivo estimular a prática de estudos 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e 

contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o 

mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso.  

A carga horária de Atividades Complementares é de 80 (cem) horas até o final do 

curso 

As Atividades Complementares desenvolvidas durante o curso abrangem as 

modalidades de ensino, pesquisa e extensão. Assim, serão consideradas atividades 

complementares:  

 Atividades Solidárias (Voluntário); 

 Curso de Idiomas; 

 Cursos (ministrado por Docentes) 

 Cursos Profissionalizantes e/ou Acadêmicos (ouvinte) 

 Disciplina Optativa (ouvinte) 

 Eventos Científicos (organização ou participante) 

 Eventos Culturais (participante) 

 Monitoria 

 Palestra (facilitador ou ouvinte) 

 Seminários, minicursos e oficinas em Engenharia da Computação e áreas afins 

(ouvinte) 

 Visitas Técnicas (participante do grupo) 

 Estágio extracurricular 

 Projeto de Pesquisa (autoria e execução) 

 Artigos Completos 

 Defesa de Monografia/dissertação/tese (ouvinte) 
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Algumas atividades extraclasses são realizadas em parceria com outras 

instituições de ensino e de pesquisa, entidades de classe e órgãos representativos 

ligados ao setor, para proporcionar ao aluno maiores oportunidades na obtenção de 

conhecimento, bem como a conveniência da proximidade com profissionais da área. É 

licito, nesses casos, esclarecer que as atividades não são realizadas por meio de 

convênios, mas pela interação e proximidade de interesses entre os grupos 

supracitados. 

Visando a elucidação das atividades consideradas como complementares para o 

Curso de Engenharia da Computação e da quantidade de horas mínimas e máximas que 

podem ser incorporadas, está divulgado o Manual de Atividades Curriculares do Curso 

de Engenharia da Computação, que conterá todas as diretrizes necessárias para o 

entendimento do aluno. 

Outras atividades não referidas poderão ser computadas, desde que devidamente 

aprovadas pelo Colegiado e a Coordenação de Curso. 

 

 

1.20.2 Monitoria 

O programa de monitoria do UNINORTE visa à incorporação do aluno em 

atividades auxiliares as tarefas docentes, oportunizando a consolidação da sua 

formação acadêmica e a melhoria da qualidade de aprendizagem e qualificação pessoal 

do discente. O Curso de Ciência da Computação incentiva a monitoria institucional e 

voluntária, reconhecendo-a como uma atividade complementar na formação acadêmica. 

Os principais critérios para execução do Programa de Monitoria do Curso de 

Engenharia da Computação são:  

 Os alunos do Curso de Ciência da Computação são incluídos no programa a 

partir do previsto no plano anual de monitoria institucional; 

 Os monitores são selecionados considerando, além da sua disposição em 

iniciar-se na carreira docente de nível superior, seu rendimento na disciplina 

durante o curso e o seu desempenho na prova de seleção. Além destes 

aspectos, são considerados o seu coeficiente de rendimento e o fato de estar 

cursando no mínimo o 3º (terceiro) período; 
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 Acompanhamento constante das atividades dos monitores pelo 

professor/orientador que tem a responsabilidade de encaminhá-lo em sua 

iniciação na atividade docente no ensino superior; 

 Não é permitida a regência de classe não assistida pelo professor/orientador, 

bem como o envolvimento do monitor em quaisquer atividades administrativas, 

ainda que relacionadas às ações de docência. 

 

1.20.3 Programa de Iniciação Científica (PIC) 

A Iniciação Científica é um instrumento de formação que permite introduzir, na 

pesquisa científica, os estudantes de graduação potencialmente mais promissores. Este 

programa prepara não só melhores profissionais para o mercado de trabalho, como 

também, aprimoram o alunado de pós-graduação, proporcionando assim uma integração 

direta entre os cursos de graduação e pós-graduação. Ao lado disso, possibilita que 

novos conhecimentos, adquiridos através da pesquisa sistematizada, se disseminem 

nos cursos de graduação, contribuindo para que a universidade se envolva 

integralmente com o desenvolvimento das atividades científicas e propicie uma formação 

global aos seus alunos. 

Com a autorização do MEC, por meio da Portaria 995 de 14 de abril de 2004 

publicada no Diário Oficial nº 72, seção 1, página 12 de 15 de abril de 2004, passamos a 

Centro Universitário e a visão de pesquisa ampliou-se e verificou-se a necessidade de 

criarmos núcleos de pesquisa com linhas de pesquisas definidas que pudessem 

desenvolver projetos de interesse de cada área da graduação e estabelecendo-se 

assim, o início da prática de pesquisa institucional. Possuindo hoje quatro núcleos de 

pesquisa: 

 Escola de Ciências Exatas e Tecnologia; 

 Escola de Ciências Humanas e Sociais; 

 Escola de Ciências da Saúde. 

 

O UNINORTE possui Política de Pesquisa estabelecida pela Diretoria de Pós-

Graduação e Pesquisa e aprovada em Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE. O Curso Superior em Engenharia da Computação, hoje, segue as normas 
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da instituição, bem como, o que foi proposto no Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI (2007-20011).  

Na política de Pesquisa do UNINORTE foram estabelecidos os Núcleos 

Integrados de Pesquisa (NIP), que poderão propor ao Comitê de Pesquisa do 

UNINORTE (CPU), grupos e linhas de pesquisa que possuam 

professores/pesquisadores em condições de orientar os seus alunos na iniciação 

científica, conforme o regimento geral de pesquisa da IES.  

A política de Iniciação Científica do UNINORTE possui um sistema de bolsas, que 

é uma modalidade de financiamento seletivo para incentivar a participação dos 

acadêmicos em projetos desenvolvidos pelos pesquisadores no contexto da graduação 

ou em integração com a pós-graduação. É um estímulo ordenado, metódico e criterioso 

de formação da mentalidade científica, mediante a participação no desenvolvimento de 

uma investigação que tem início, meio e fim e cujos resultados são atingidos pelo aluno 

em função da execução de um plano de trabalho. Deste modo, a bolsa de Iniciação 

Científica é também um instrumento de fomento à formação de recursos humanos. Este, 

hoje, contempla dois tipos de bolsas, uma financiada pela Instituição (PROBIC) e outra 

financiada pelas agências de fomento a pesquisa conveniadas (PIBIC), conforme 

descrito abaixo: 

 Programa de Bolsa de Iniciação Científica do UNINORTE (PROBIC): é um 

programa interno, destinado exclusivamente a alunos dos cursos de graduação 

do UNINORTE, financiado com recursos da própria instituição, sendo 

institucionalizado por Portaria expedida pela Magnífica Reitora do UNINORTE. 

 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC): o PIBIC é 

um programa centrado na iniciação à pesquisa de novos talentos, em todas as 

áreas do conhecimento, servindo de incentivo à formação de novos 

pesquisadores, privilegiando a participação ativa de bons alunos em projetos 

de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação 

adequada, individual e continuada. 
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1.21 - ARTICULAÇÃO DO PPC COM O PDI E O PPI 

O Projeto Pedagógico do Curso guarda coerência com o Projeto Pedagógico 

Institucional quanto ao referencial teórico-metodológico, princípios, diretrizes, 

abordagens, estratégias e ações. O curso foi implementado com base nas seguintes 

diretrizes gerais: 

 Metodologias de ensino que promovam o desenvolvimento de competências e 

habilidades requeridas na formação integral do educando e na sua formação 

para o trabalho nas diversas carreiras de nível superior. 

 Planos de ensino que propiciem a integração, simultânea, entre teoria e prática.  

 Avaliação formativa e continuada da aprendizagem, minimizando as avaliações 

quantitativas centradas meramente na acumulação de informações de cunho 

teórico-doutrinário. 

 O educando como centro do processo pedagógico, mediante a assistência e 

atendimento em todos os momentos de sua vida acadêmica, ao lado da oferta de 

ensino de qualidade, apoiado em um corpo de professores qualificados e em 

recursos metodológicos, bibliográficos e tecnológicos adequados. 

 Sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a 

convivência acadêmica em todos os níveis e categorias. 

 Integração do educando à comunidade social, por meio de programas e ações 

de iniciação científica e extensão, em parceria com organizações, empresas e 

instituições governamentais ou particulares de Manaus. 

 Dessa forma, o Curso mantém coerência com os objetivos da Instituição, que 

pretende: 

 Capacitar profissionais em cursos e programas de graduação e pós-graduação 

para a realização de atividades específicas, especialmente para a docência em 

nível superior; 

 Desenvolver programas de iniciação científica e de extensão; 
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 Participar dos processos de desenvolvimento sócio-econômico de Manaus; 

 Manter intercâmbio com instituições congêneres, nacionais ou estrangeiras, e 

 Oferecer serviços de qualidade em todas as áreas em que atuar. 

O Curso guarda congruência com a política de responsabilidade social da 

Instituição, especialmente no que se refere a sua contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento econômico e social e à defesa do meio. Além disso, está 

compromissado com as metas institucionais expressas no PPI e PDI. 

Os princípios metodológicos, delineados nas diretrizes pedagógicas, são 

consignados no Projeto Pedagógico do Curso. Tem como objetivo conduzir o educando 

a aprender a ser, a fazer, a viver em sociedade e a conhecer, para a formação de um 

perfil profissional universalista, mas centrado em especificidades indispensáveis à 

empregabilidade, tais como: 

 Comportamento humano e ético. 

 Criatividade e inovação. 

 Aprendizagem continuada. 

 Trabalho em equipes multidisciplinares. 

 Domínio de comunicação e expressão. 

 Domínio de procedimentos básicos no uso de microcomputadores e navegação 

nas redes da tecnologia da informação. 

1.22 - AUTO AVALIAÇÃO DO CURSO 

A auto avaliação do curso é realizada em concordância com a Avaliação Institucional 

da IES, sendo coordenada pela CPA (Comissão Permanente de Avaliação). 

A auto avaliação constitui um processo por meio do qual o curso analisa 

internamente o que é e o que deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, 

administra e age, buscando sistematizar informações para analisá-las e interpretá-las 
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com vistas à identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de omissões e 

equívocos, a fim de evitá-los no futuro. 

É um processo desenvolvido pela comunidade acadêmica do Centro Universitário do 

Norte UNINORTE, que ocorre com o intuito de promover a qualidade da oferta 

educacional em todos os sentidos. Nesse processo, é considerado o ambiente externo, 

partindo do contexto no setor educacional, tendências, riscos e oportunidades para a 

organização, e o ambiente interno, incluindo a análise de todas as estruturas da oferta e 

da demanda. O resultado da avaliação na Instituição baliza a determinação dos rumos 

do curso e da IES de médio prazo. 

A divulgação dos mecanismos de avaliação se dá através de campanhas de 

comunicação institucionais e da divulgação ativa por professores e coordenadores de 

curso. A aplicação das avaliações é feita pela internet, através do Sistema Acadêmico 

(SICANET), o qual está disponível a todos os técnicos, professores, coordenadores e 

discentes do Centro Universitário do Norte. Os resultados são divulgados em uma ordem 

progressiva, desde a diretoria, passando pelas coordenações de curso e docentes, 

corpo de apoio técnico e por fim aos representantes discentes de cada turma, que irão 

divulgar aos demais alunos. 

A auto avaliação retrata o compromisso institucional com o autoconhecimento e sua 

relação com o todo, em prol da qualidade de todos os serviços que o UNINORTE 

oferece para a sociedade. Além disso, confirma também sua responsabilidade em 

relação à oferta de educação superior. 

A auto avaliação tem representado para o curso um momento de profunda reflexão e 

estudo crítico sobre suas diversas dimensões. Assim, resulta em informações que 

reflitam a percepção da mesma e que sejam úteis para a tomada de decisões, no 

sentido de alteração ou confirmação de rumos e de medidas, visando manter e 

aprimorar os pontos fortes e eliminar os pontos fracos identificados, de forma a 

promover continuamente a melhoria da qualidade. 

A realização da auto avaliação do curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação é feita de três formas: aplicação de questionários informatizados pela CPA, 
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reuniões com os representantes de turmas e reuniões com o colegiado nas quais são 

discutidos os pontos positivos e os factíveis de melhorias.  Em seguida, os resultados 

são compilados e tomadas as ações pertinentes, dentre as quais cita-se: diálogo aberto 

com os docentes sobre os resultados adquiridos, apresentação por escrito do resultado 

aos professores, diálogo com as turmas, realização eventos como workshops, 

seminários e oficinas com os docentes cujas disciplinas apresentam muitas reclamações 

por parte dos discentes. Esses eventos têm como objetivo auxiliar os docentes com 

dificuldades didáticas, proporcionando técnicas e metodologias diversificadas mediante 

a troca de experiência com os colegas. 

1.23 - ATUAÇÕES DO COORDENADOR DO CURSO 

Segundo o Estatuto da IES, a Coordenação de Curso é exercida por professor 

designado pelo Reitor que seja portador de título de pós-graduação, com mandato de 

dois anos, com direito à recondução. Atualmente, a professora MSc. Áurea Hiléia da 

Silva Melo ocupa o cargo de coordenadora do curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação. Em suas faltas ou impedimentos eventuais, o Coordenador de Curso é 

substituído por professor designado pelo Reitor. 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

 Exercer a supervisão e zelar pela qualidade das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão do Curso e representá-lo; 

 Cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas 

emanadas do Colegiado de Curso, dos órgãos superiores e exercer as demais; 

 Exercer atribuições que lhe sejam previstas na legislação pertinente, no 

Estatuto e no Regimento Geral do Centro Universitário; 

 Integrar, convocar e presidir o Colegiado de Curso; 

 Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas; 

 Analisar processos de trancamentos de matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudos, adaptações e dependências de disciplinas e 

atividades; 

 Exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso; 
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 Tomar decisões ad referendum do Colegiado de Curso, em casos de urgência 

ou emergência comprovados; 

 Designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos; 

 Acompanhar a frequência dos docentes, discentes e do corpo técnico 

administrativo; 

 Zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 

 Emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos; 

 Cumprir e fazer cumprir as normas constantes deste Estatuto e do Regimento 

Geral, assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores; 

 Sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das 

atividades do Curso; 

 Desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e de 

suas atividades de apoio técnico-administrativo; 

 Integrar o Conselho Superior e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; e 

 Delegar competência. 

 

Dessa forma, a Coordenadora do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação 

tem como função a gerência do projeto de aprendizagem do Curso, o que exige ações 

de articulação e mobilização de todo o corpo docente e discente, no desenvolvimento de 

mecanismos para o planejamento, execução e avaliação das práticas pedagógicas intra 

e extraclasses, dos projetos integradores, dos programas de iniciação científica, das 

atividades e programas de extensão e pós-graduação, além dos estudos 

complementares, tendo sempre em vista o aperfeiçoamento do fazer pedagógico 

perante a IES. 

Sendo assim, a coordenadora do Curso tem uma excelente atuação no exercer de 

suas funções, tendo em vista a carga horária dedicada à gestão do curso, o excelente 

relacionamento com docentes e discentes, o planejamento e ações tomadas em relação 

às necessidades de melhoria no processo ensino-aprendizagem, bem como experiência 

profissional e qualificação acadêmica que, aliados à sua capacidade de liderança lhe 
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conferem a desejável característica de “professor identificado com a profissão inerente 

ao curso”. 

Além disso, busca incentivar e favorecer a implementação de mudanças que 

propiciam a melhoria do nível de aprendizado, estimulando a crítica e a criatividade de 

todos os envolvidos no processo educacional. 

Portanto, no exercer de suas funções, a coordenadora do curso mantém, ao máximo, 

o diálogo com o corpo docente e discente com o intuito de auxiliar na solução de 

conflitos pedagógicos. Ressaltando que sua carga horária permite uma excelente 

acessibilidade a todos que busquem os serviços da coordenação. 

Ressalta-se que a coordenadora do curso é representante da Escola de Ciências 

Exatas e Tecnologia no CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão). 

1.24 - FORMAS DE INGRESSO 

O Centro Universitário do Norte valoriza o educando proporcionando acesso ao 

ensino superior pelas seguintes formas: 

 Processo de Avaliação Contínua – PAC – Processo Seletivo subsequenciado a 

que se submetem aqueles que ainda estão cursando o ensino médio e que 

pretendem, após sua conclusão, ingressar em cursos de graduação; 

 Processo Seletivo Geral- PSG – exame Classificatório a que se submetem 

aqueles que concluíram o ensino médio ou equivalente e desejam ingressar em 

curso de graduação; 

 Transferência – quando o aluno oriundo de outra IES, no decorrer do curso de 

graduação, solicita transferência por meio de solicitação de vaga. A 

Transferência poderá ser obrigatória ou facultativa; 

 Portador de Diploma de curso superior – pode ser admitido por meio de processo 

seletivo especial aberto por edital. Destinam-se à matrícula dos graduados as 

vagas remanescentes do PSG; 

 Programa Universidade para Todos (PROUNI) – Programa do Governo Federal 

no qual o UNINORTE está credenciado e que concede bolsas de estudos 
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parciais ou integrais, usando como base a nota obtida no ENEM – Exame 

Nacional do Ensino Médio; 

 Seleção por Desempenho Escolar – resultado do Enem, a seleção de 

desempenho escolar é feita por meio de processo seletivo e classificatório a que 

se submetem aqueles que concluíram o ensino médio ou equivalente e que 

tenham participado do último Exame Nacional de Ensino Médio, obtendo média 

final igual ou superior a 4,5 (quatro vírgula cinco). No caso da demanda ser 

superior a oferta, a classificação dos candidatos dar-se-á por entrevista até o 

preenchimento das vagas definidas pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e 

Extensão. 

1.25 - NÚMERO DE VAGAS 

O curso de Ciência da Computação oferece 100 (cem) vagas anuais. 

1.26 - ATENDIMENTO AO DISCENTE 

A IES pratica formas variadas e inclusivas de acesso a seus cursos, além disso, a 

permanê,ncia dos discentes nos cursos é garantida por meio de políticas de incentivo 

que perpassam situações acadêmicas, sociais e mesmo financeiras. 

1.26.1 - Política de Bolsa 

O UNINORTE oferece diversos programas que oportunizam auxílio financeiro: 

descontos em mensalidades para alunos parentes de colaboradores; convênios com 

empresas e instituições públicas parceiras, além disso, a instituição também participa de 

programas de financiamento estudantil, tais como: PROUNI, Bolsa Universidade da 

Prefeitura de Manaus e Crédito Universitário do Itaú. 

 

1.26.2 - Política de Intercâmbio 

Está prevista a implantação do intercâmbio de estudo por meio de programas de 

mobilidade para os discentes que serão realizados com instituições conveniadas, 

nacionais e estrangeiras pertencentes ou não ao grupo de Universidades Laureate. 
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1.26.3 - Programas de Nivelamento 

Os alunos ingressantes do curso passam por um nivelamento. Trata-se de aulas de 

disciplinas básicas como Matemática, Português e Desenvolvimento de Raciocínio 

Lógico, cujo objetivo principal minimizar lacunas da formação básica do aluno, 

estimulando o ato de estudar, facilitando sua aprendizagem e, assim, contribuindo para 

a redução das taxas de evasão, em especial nos casos em que a faixa etária é elevada, 

formada principalmente por pessoas que estiveram por longo período de tempo 

distantes do ambiente escolar. 

  Para os demais períodos é feito também um nivelamento em termos de revisão 

dos conteúdos do período anterior considerados pré-requisitos necessários para o 

entendimento dos novos conteúdos do período em que se encontram..  

 

1.26.3.1 – Aulas de Reforço 

 Ainda como parte do programa de nivelamento são oferecidas ao longo do 

semestre aulas de reforço das disciplinas de Matemática (contemplando todos os 

períodos em que esta disciplina está inserida) e  Lógica de Programação. 

 O processo de aula de reforço de Matemática inicia com a solicitação mediante 

documento escrito da turma interessada, no qual consta o(s) assunto(s) a serem 

estudados. Tal solicitação deve ser feita com até 72h antes da data prevista para a aula 

(todos os sábados), para que o professor possa preparar o material a ser usado na 

referida aula. 

1.26.4 - Apoio Psicopedagógico 

Com o intuito de auxiliar os alunos com possíveis dificuldades de aprendizagem, 

é disponibilizado para estes um apoio psicopedagógico oferecido pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico do Curso. Tal Núcleo disponibiliza atendimento 2 vezes por semana, e 

o aluno pode procurá-lo espontaneamente ou por solicitação do professor Conselheiro, 

uma vez que o objetivo, o horário e os dias de atendimento são divulgados, via email, no 

início de cada semestre.  
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1.26.5 - Outras Atividades 

 Professor Conselheiro - Além do Apoio Psicopedagógico, o curso tem o 

professor Conselheiro cuja função é auxiliar alunos individuais e a turma como um 

todo na solução de conflitos. O Professor Conselheiro é escolhido pela turma na 

presença do coordenador dentre todos os professores que ministram aulas no 

período. O professor Conselheiro define juntamente com a turma um cronograma 

de reuniões (no máximo duas) de forma que não atrapalhem o andamento dos 

conteúdos curriculares. Nessas reuniões são identificadas dificuldades de âmbito 

geral do processo ensino aprendizagem. Entretanto, o professor Conselheiro 

pode atender algum aluno particular, e encaminhá-lo a coordenação ou ao NAPS, 

se for o caso. 

 Overdose de Disciplina – todo semestre o curso oferece um evento denominado 

Overdose (Superdose) de disciplinas específicas do curso, nas quais os alunos 

sentem grandes dificuldades de aprendizagem, tais como: as Disciplinas da área 

da matemática, Lógica de Programação e Estruturas de Dados. O aluno passa 

por uma verdadeira maratona das 08h às 12h e das 14h às 18h. Vários 

professores se revezam na sala cada um ministram assuntos específicos, mas 

contínuos. As últimas duas horas são dedicadas a exercícios. 

 

1.26.6 – Representação Estudantil 

Cada turma deve ter um representante estudantil, cuja principal função é servir de elo de 

comunicação entre a coordenação e a turma. Além disso, o representante discente atua 

como um mediador de conflitos, e é responsável por discutir mecanismos de melhoria 

didático-pedagógica dos professores, e, juntamente, com o professor, zelar pelo 

comportamento dos membros da turma para uma boa convivência e, 

consequentemente, um ambiente propício ao processo ensino-aprendizagem. 

 

1.26.7 - Sistemas de comunicação Informatizados 

O UNINORTE seguindo as tendências tecnológicas da era moderna, investe na 

informatização de vários serviços, com o intuito de agilizar e facilitar o atendimento aos 
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discentes. Dessa forma, além dos meios tradicionais, a IES oferece dois mecanismos de 

comunicação, a saber: 

 SICANET - é um sistema informatizado, através do qual o aluno pode 

acompanhar seu histórico de notas e faltas, bem como estabelecer comunicação 

não só com seus professores e colegas de turma, como também com a 

coordenação do curso e até mesmo colaboradores de outros âmbitos, como 

Reitoria e diretorias da IES. 

 OUVIDORIA - Além do SICANET os alunos ainda pode fazer uso da ouvidoria 

mediante o envio de e-mail, ou, se necessário, pessoalmente.  

1.26.8 - Acompanhamento aos Egressos 

As estratégias de acompanhamento dos egressos dos cursos do 

UNINORTE/Laureate são de responsabilidade do Núcleo de Acompanhamento de 

Egressos (NAE), desenvolvidas de acordo com a proposta do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (quadriênio 2007-2011). As atribuições do núcleo são entendidas como 

instrumento de auxílio para a melhoria da qualidade de ensino, tendo como 

desdobramento pesquisas contínuas sobre os egressos e suas atividades profissionais, 

além de mantê-los informados sobre outras atividades da instituição que possam 

beneficiar os mesmos. 

Ao observar a trajetória dos ex-alunos tem-se uma fonte de informações gerenciais 

que auxilia nas tomadas de decisões sobre o planejamento do curso, arranjos didáticos, 

servindo como uma das avaliações da Instituição, além de possibilitar a verificação de 

como está inserido no mercado de trabalho os egressos do curso. As estratégias de 

acompanhamento desses egressos propiciam a integração da instituição empregadora, 

academia e sociedade, mostrando o processo de inserção do egresso no mercado de 

trabalho, permitindo a revelação da situação e desempenho do profissional na sua 

atividade. 

Além disso, esse sistema de monitoramento permite avaliar os cursos, gerando 

indicadores de desempenho, incentivando a criação de parcerias com empresas, 

atraindo mais alunos anualmente e permitindo detectar as deficiências curriculares, além 

de identificar as necessidades de criação de novos cursos de pós-graduação e de 
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estratégias para melhoria do corpo docente, possibilitando a integração e comunicação 

dos egressos com a Instituição. 

1.29 - ESTÍMULO AS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

Os alunos do curso de Bacharel em Ciência da Computação são fortemente estimulados 

por meio de atividades inseridas nas disciplinas curriculares, como trabalhos práticos de 

desenvolvimento de sistemas, análise de realidades que se identificam com seus 

cotidianos. Além disso, a coordenação do curso exerce atividade motivadora mediante 

reuniões com turmas individuais, ou ainda por meio de realização de eventos. 

Sendo assim, o Curso de Ciência da Computação oferece, desde a sua concepção, 

dois tipos de eventos os quais proporcionam horas complementares aos alunos 

participantes, são eles: 

 Integração de Calouros - cujo objetivo é, conforme sua denominação, integrar o 

ingressante no ambiente institucional em nível superior. Nesse evento são 

apresentados os mecanismos de acesso dos alunos aos sistemas informatizados, 

bem como o funcionamento de alguns setores como S.R.A (Setor de Registro 

Acadêmico), biblioteca, além do sistema de avaliação, papel do coordenador e 

suas atribuições, área de atuação do egresso do curso, entre outros. São 

apresentadas também palestras motivacionais e de cunho auto reflexivo para que 

o aluno possa preparar-se para a nova etapa em sua vida acadêmica. Durante o 

evento, são sorteados brindes aos alunos como por exemplo, livros, camisas e  

pendrive. 

 Integração de Calouros e Veteranos- cujo objetivo é promover uma integração 

geral entre os alunos do Curso (calouros e veteranos). Nesse evento, são 

apresentadas palestras de cunho técnico de forma a propiciar aos discentes o 

contato com novas tecnologias e suas aplicabilidades, as necessidades 

demandadas ao mercado de trabalho local e nacional, trabalhos desenvolvidos 

por alunos e ex-alunos do curso e de outras IES, entre outros. Na ocasião do 

evento, também são sorteados brindes como camisas, livros e pendrive. 
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1.30 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

No Curso de Bacharelado em Ciência da Computação a disciplina de Estágio 

Supervisionado não faz parte do currículo de forma obrigatória. Entretanto, os alunos 

que exercem estágio de forma extracurricular podem ter as horas dedicadas a esta 

atividade aproveitadas como horas complementares. 

1.31 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Compreendem-se como atividades complementares todas e quaisquer atividades não 

previstas no rol das disciplinas obrigatórias e optativas do currículo do Curso, mas que 

são consideradas necessárias à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e 

profissional do discente.  

Tais atividades podem se apresentar em formato de estudos, práticas ou 

atividades extracurriculares de natureza científica, cultural, social, assistencial, técnica 

ou profissional, executadas pelo estudante durante a realização do seu curso. São 

articuladas com as demais dimensões curriculares e visam ao enriquecimento e à 

atualização do processo de formação do discente. 

 Nos cursos da área de informática de maneira geral tais atividades contribuem 

para o aumento da sociabilização entre discentes, docentes e comunidade, formando 

um profissional mais consciente de sua responsabilidade e mais envolvido com a ética 

de sua atuação. 

 Por fim, o objetivo maior das atividades complementares é proporcionar a 

articulação entre a teoria e a prática no período da graduação com o discente atuando 

em seu campo profissional e participando de atividades que proporcionam a atualização 

no decorrer de seu curso, para tanto foram desenvolvidas diretrizes para a comprovação 

e quantificação das horas a serem contabilizadas na carga horária do alunado.  

 As diretrizes que regem a realização e validação das atividades complementares 

encontram-se no regulamento das atividades complementares. 

 O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, desde sua concepção, vem 

oferecendo atividades diversificadas indo desde cursos técnicos oferecidos em 

modalidade de extensão, como palestras técnicas, motivacionais, atividades de cunho 
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social como o Dia do Ensino Responsável, bem como aquisição e distribuição de 

alimentos não perecíveis em instituições de caridade, além de estímulo de participação 

em eventos externos e internos como, por exemplo, o evento da Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC) denominado II Escola Regional de Informática (ERIN) organizado e 

realizado nas dependências do UNINORTE. 

 

2. CORPO DOCENTE 

2.1 – ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

O NDE é o órgão consultivo vinculado ao Colegiado do Curso, responsável pela 

concepção e atualização do Projeto Pedagógico do Curso e tem, por finalidade, a 

implantação do mesmo. 

São atribuições do NDE: 

I. Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) definindo sua concepção e 

fundamentos; 

II. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

III. Atualizar periodicamente o PPC; 

IV. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário; 

V. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

VI. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo PPC. 

 

 Atualmente, o NDE do curso está composto por 5 membros do corpo docente, em 

que a maioria participou da concepção do Projeto Pedagógico do Curso. 
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2.2 - TITULAÇÃO E  REGIME DE TRABALHO DO NDE 

Todos os componentes do NDE do curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação possuem titulação strictu sensu, com tempo de experiência profissional 

dentro e fora do magistério em nível superior. 

O NDE do curso está composto por 100% (cem) de docentes contratados em 

Regime Integral, e reúne-se, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu 

Presidente, pelo menos 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre 

que convocado pelo Presidente ou pela maioria (simples) de seus membros titulares. 

O Quadro 5 apresenta o resumo da composição, titulação do NDE do curso de 

Ciência da Computação. 

Quadro 5: Composição do NDE 

Professor Titulação 
Regime de 

Trabalho 

Ângela Timótia Pereira Lima Mestre Integral 

Áurea Hiléia da Silva Melo Mestre Integral 

Jonathas Silva dos Santos Mestre Integral 

Luis Jorge Enrique Rivero Cabrejos Mestre Parcial 

Ricardo da Silva Barbosa Doutor Integral 

 

2.3 - TITULAÇÃO E FORMAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO 

O coordenador do Curso de Ciência da Computação possui o título de mestre, além de 

uma ampla experiência profissional dentro e fora do magistério. 

2.3.1 - Formação do Coordenador 

Coordenador do Curso: Prof. Áurea Hiléia da Silva Melo 

 Pós Graduação Stricto Sensu: Mestrado profissionalizante em Engenharia 

Elétrica. Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.  2001-2003. 

 Pós Graduação Lato Sensu: Especialização MBA em Gestão de Instituição de 

ensino Superior Centro Universitário do Norte – UNINORTE, Manaus, Am. Em 

andamento. 2010 a 2011. 
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 Graduação: Bacharelado em Processamento de Dados - Universidade Federal do 

Amazonas, UFAM, Brasil. 1989-1992. 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0243106634406881 

 

2.3.2 - Experiência do Coordenador  

Acadêmica: 

 (2000 – Atual) – UNINORTE - Vínculo: Colaborador, Enquadramento 
Funcional: Professor de Nível Superior, Carga horária: 40h. Função: 
Coordenadora de Curso 

  (2008 – 2011) – UEA-Universidade do Estado do Amazonas - Vínculo: 
Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor de Nível Superior. 

 (2000 – 2006) – UniNiltonLins (Centro Universitário Nilton Lins) - Vínculo: 
Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor de Nível Superior. 

 1995 – 1999) – UNINORTE - Vínculo: Colaborador, Enquadramento 
Funcional: Professor de Nível Superior, Carga horária: 40h 

 

Profissional: 

 Prefeitura Municipal de Manaus  

 Função: Assessora Técnica de Banco de Dados e Sistemas da Sub 
Secretaria de Tecnologia da Informação 

 Ano: 2011 – Atual 

 SIEMENS – Projeto de P&D da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) 

Função: Analista de Sistemas Líder.  

Modalidade: Prestadora de Serviços 

Ano: 2004 a 2005. 

 PHILIPS – Desenvolvimento de um data warehouse para setor de compras.  

Função: Analista Líder/Desenvolvedora.  

Modalidade: Prestadora de Serviços 

Ano: 2000 a 2002. 

 Prefeitura Municipal de Manaus – participou da equipe responsável pelo 
downsize do Sistema Tributário Integrado (STI). 

Função: Analista de Sistemas Líder. 

Modalidade: Prestadora de Serviços 
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Ano: 1998 a 2000. 

 Fundação Centro de Análise, pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI). 

      Função: Analista de Sistemas 

      Ano: 1993-1998 

 

É válido ressaltar que a coordenação de curso fica a disposição para um diálogo 

integrado entre seus pares, para sempre que necessário escutar e/ou aprovar, 

coletivamente, os problemas e propostas de melhoria do Curso. 

2.3.4 - Regime de Trabalho do Coordenador 

A Coordenadora do curso é professora da IES há 11 anos, e é contratada sob o regime 

de 40 horas (Tempo Integral), divididas entre os turnos vespertino e noturno visando 

atender todas as demandas dos alunos, professores e demais atribuições destinadas 

para administração e condução do curso. Dessa carga horária total 08 horas semanais 

(no máximo) são destinadas à docência. 

Além da rotina administrativa, o Coordenador do Curso se dedica ao 

planejamento e supervisão das atividades acadêmicas referentes às aulas práticas, 

visitas técnicas e projetos de extensão, que permitem o desenvolvimento das 

habilidades e competências desejáveis ao futuro profissional. A presença constante do 

Coordenador do Curso garante que as metas institucionais propostas sejam 

continuamente buscadas, e a frequente avaliação dos procedimentos adotados sejam 

viabilizados. 

Importante destacar que a coordenação do Curso, com o intuito de proporcionar 

melhorias no processo ensino-aprendizagem, pautadas, sobretudo, no compromisso de 

fazer cumprir aos alunos aulas de qualidade, realiza periodicamente análise dos 

conteúdos lançados nos planos de ensino e, sempre que necessário, reúne com o 

colegiado ou de forma individual para tratar de possíveis problemas identificados. 

2.4 - COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

O Colegiado de Curso de Bacharelado em Ciência da Computação é um órgão 

deliberativo e normativo que reúne todos os professores de disciplinas componentes do 

currículo do curso, cujas funções são: 
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a) Definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização 

contínua; 

b) Sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo 

programático de cada disciplina e atividade, incentivando a 

interdisciplinaridade; 

c) Promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela 

administração superior, integrando-se ao sistema de avaliação institucional; 

d) Decidir, em grau de recurso, sobre aceitação de matrículas de alunos 

transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de 

estudos, adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com este Estatuto, o 

Regimento Geral e demais normas aplicáveis; 

e) Deliberar, em primeira instância, sobre os projetos de ensino, pesquisa e 

extensão de seu curso; 

f) Desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, à pesquisa e 

à extensão; 

g) Promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas 

para o aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como indicar, à 

Reitoria, professores para participarem de cursos de pós-graduação; 

h) Exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 

 

O Colegiado de Curso é composto pelo Coordenador de Curso, seu presidente 

nato, por todos os professores do curso de graduação e por um representante discente. 

Reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre letivo e, em sessão 

extraordinária, sempre que for convocado pelo Coordenador do Curso. Tal colegiado 

tem atuado satisfatoriamente frente às necessidades de tomadas de decisões propostas 

tanto pelo NDE quanto pela coordenação do Curso, tais como mudança de grades, 

definição de ementas e carga horária de disciplinas, etc. Ressaltando-se que essas 

decisões têm sido tomadas mediante uma ótima participação e frequência de seus 

membros. 
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2.7 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

O corpo docente do curso de Ciência da Computaçaõ é formado por professores 
em regime de trabalho conforme Tabela 3: 

Tabela 3 – Regime de Trabalho dos Docentes 

Regime de 
Trabalho 

Total 

Integral 8 

Parcial 3 

Horista 16 

2.11 – TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E TEMPO DE MAGISTÉRIO DO CORPO 

DOCENTE 

Atualmente, o Curso de Bacharelado em Ciência da Computação conta mais de 80% 

do seu corpo docente formado em programas de pós-graduação strictu sensu. 

O corpo docente é o principal sustentáculo de qualquer programa educacional. Os 

professores que fazem parte do Curso de Ciência da Computação, além de possuir 

titulação, competência e experiência adequadas às disciplinas ministradas, apresentam 

dedicação à proposta do curso, garantindo assim um excelente nível de integração com 

os discentes. 

Quanto ao regime de trabalho, 80% dos docentes são contratados em regime 

integral ou parcial, e o restante em regime horista.  

Cerca de 80% (oitenta) dos professores do curso possuem, em média, 2 anos de 

experiência profissional e 5 anos de experiência de magistério superior.  

2.12. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO 

O Colegiado de Curso é um órgão e natureza deliberativa, consultiva e 

auxiliar, com função de analisar e propor medidas didático-pedagógicas, administrativas 

e disciplinares para o funcionamento dos cursos de graduação e para a sua integração 

nos diversos programas de pesquisa e de extensão.  

O Colegiado de Curso é composto:  

I. Pelo Coordenador do Curso, seu presidente nato,  

II. II. Por todos os membros do corpo docente do curso;  

III. Por um representante do corpo discente escolhido por seus pares.  
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O Membro definido no inciso III poderá ser o Presidente do Diretório Central 

dos Estudantes (DCE) ou outro representante do corpo discente, indicado por seus 

pares, com mandato de um ano, com direito a uma recondução.  

Na ausência do coordenador do curso, presidirá o Colegiado do Curso um 

professor indicado pelo diretor da escola a que pertence o curso.  

Compete ao Colegiado de Curso:  

I. Decidir, em grau de recurso, sobre aceitação de matrículas de alunos 

transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de estudos, 

adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com este regimento geral, com o 

estatuto e demais normas aplicáveis;  

II. Deliberar, em primeira instância, sobre os projetos de ensino, pesquisa e 

extensão de seu curso;  

III. Promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas 

para o aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como indicar, à Reitoria, 

professores para participarem de cursos de pós-graduação;  

IV. Aprovar linhas, programas e projetos de pesquisa, em consonância com 

as políticas e diretrizes da UNINORTE e de acordo com a especificidade do curso;  

V. Sugerir programas e projetos de extensão e de ação comunitária, de 

acordo com as políticas e diretrizes do Centro Universitário, contemplando ações 

concretas de atuação do curso em consonância com o seu projeto pedagógico;  

VI. Opinar sobre a participação de alunos e professores em eventos culturais 

e científicos relevantes para a formação profissional e para o curso;  

VII. Emitir parecer, quando solicitado, sobre o mérito da produção científica de 

professores do curso;  

VIII. Exercer as demais funções que lhe forem delegadas.  

O Colegiado de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o 

semestre letivo e, em sessão extraordinária, sempre que for convocado pelo 

Coordenador do Curso. 
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2.13.1 Dedicação à Administração e à Condução do Curso do Coordenador 

O Coordenador do Curso de Graduação em Ciência da Computação é contratado 

sob o regime de 40 horas (Tempo Integral), divididas entre os turnos diurno e noturno, 

visando atender a todas as demandas de alunos, professores, bem como cumprir com 

as demais atribuições destinadas para administração e condução do curso.  

A constante presença do coordenador garante que as metas institucionais 

propostas sejam continuamente perseguidas, além de viabilizar a frequente avaliação 

dos procedimentos adotados. 

 

2.14 COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO 

O colegiado de curso é um órgão deliberativo, normativo e consultivo das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Curso, tem em sua composição 

normas de funcionamento, atribuições e competências regulamentadas no Estatuto do 

Centro Universitário. É composto por todo o corpo docente do curso e um representante 

discente. 

 

2.15 TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS DOCENTES 

Cerca de 85,18% do corpo docente do curso de Ciência da Computação possui 

titulação obtida em programas de pós-graduação strictu senso, e destes, 11,11% 

possuem título de doutor. Quanto ao regime de trabalho, os docentes são contratados 

em regime integral, parcial ou horista. Cerca de 40,74% dos docentes do curso são 

contratados em regime parcial ou integral. 

Aproximadamente 84% dos docentes do Curso de Ciência da Computação 

possuem 02 (dois) anos ou mais de experiência profissional, em torno de 76% dos 

docentes do Curso de Ciência da Computação possuem 03 (três) anos ou mais de 

experiência de magistério superior e ministram cerca de 2 (duas) disciplinas por período. 

3. INFRAESTRUTURA 

O Centro Universitário do Norte dispõe de uma infraestrutura adequada para garantir um 

ensino de qualidade a todos seus alunos. Atualmente, os cursos oferecidos pela 
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instituição distribuem-se em quatorze unidades nos seguintes logradouros: Avenida 

Joaquim Nabuco, Rua Huascar de Figueiredo, Rua Leonardo Malcher e Rua Emílio 

Moreira. Dentre essas unidades, 85% estão localizadas no Centro da cidade de Manaus, 

implementando-se alterações significativas e positivas no desenvolvimento social, 

econômico, cultural e arquitetônico do local, e revitalizando assim uma das avenidas 

mais antigas de Manaus (Joaquim Nabuco). 

Além das Unidades de Ensino, o Centro também dispõe de unidades 

complementares, como a Empresa Júnior, Escritório de Assistência Jurídica, o Serviço 

de Psicologia Aplicada (SPA), Biotério - Centro de Experimentação Animal e o Centro de 

Treinamento na Vivenda Verde, além desses espaços dispõe de 5 Auditórios, Espaço 

Cultural UNINORTE (com Teatro) e  Barco-escola.  

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação está lotado no Prédio da 

Unidade IV, na Rua Huascar de Figueiredo No 290, o qual está composto por: 11 salas 

de aula, 4 laboratórios de uso geral, 5 laboratórios de uso específicos, 1 biblioteca, 1 

livraria, 1 centro de convivência, 1 sala de professores, 1 sala de pesquisa para 

professores, 1 sala para o NDE e professores parciais e integrais do curso, banheiro 

para deficientes, 4 elevadores, laboratórios de comunicação e design, banheiros 

masculinos e femininos. 

3.1. GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES DE TEMPO INTEGRAL – TI 

 

O UNINORTE disponibiliza sala de professores e de reuniões, atendendo de 

forma excelente aos requisitos limpeza, dimensão, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação e comodidade necessária às atividades desenvolvidas.   

Na unidade em que funciona o Curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, há uma sala especificamente destinada à coordenação 

do curso e outra para o NDE, assim como na sala dos professores são disponibilizados 

gabinetes de trabalho para os professores em tempo parcial ou integral. 

As salas de coordenação e do NDE atendem de forma excelente aos 

requisitos limpeza, dimensão, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 

comodidade. Além disso, possuem computadores ligados a internet e rede wireless. 
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3.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS 

 

Na unidade em que funciona o Curso de Engenharia da Computação, há uma 

sala especificamente destinada à coordenação do curso e outra para o NDE, assim 

como na sala dos professores são disponibilizados gabinetes de trabalho para os 

professores em tempo parcial ou integral. 

As salas de coordenação e do NDE atendem de forma excelente aos 

requisitos limpeza, dimensão, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 

comodidade. Além disso, possuem computadores ligados a internet e rede wireless. 

3.3 - SALA DOS PROFESSORES E SALA DE REUNIÕES 

A sala dos professores do curso localiza-se no subsolo da Unidade IV. Além da 

sala de convivência, contendo mesas, armários, tv, bebedouro, cafeteira e sofá, há uma 

sala anexa contendo 12 computadores ligados a Internet, e destinados ao uso de 

abertura/fechamento de aulas, consultas a internet, comunicação pelo SICANET e 

pesquisa.  

Devido à quantidade de professores no curso, as reuniões com o colegiado são, 

geralmente, realizadas em sala de aula comum, uma vez que estas ocorrem em dias em 

que não há aulas. 

3.4 - GABINETE DE TRABALHO PARA PROFESSORES 

Os professores de regime integral e parcial, juntamente com o NDE possuem uma sala 

específica para realizar suas atividades, a qual contém computadores ligados à internet 

e gabinetes individuais.  

3.5 - SALAS DE AULA 

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação tem ao seu dispor 14 salas de aula 

localizadas no prédio da Unidade IV, as quais possuem uma mesa para o professor com 

um computador com leitor de mídias, projetor multimídia e câmeras de segurança. Além 
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disso, todas as salas são dotadas de sistema de refrigeração, indispensável por razões 

climáticas da região. 

As salas de aula são bem iluminadas, possuem boa acústica, fácil acesso, 

serviços adequados de conservação e limpeza, atendendo assim os requisitos de 

comodidade e segurança para o desenvolvimento das atividades de ensino 

aprendizagem. 

3.6 - ACESSO DOS ALUNOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Os Laboratórios de Informática de uso geral, possuem computadores na proporção de 1 

terminal para cada aluno com limite de até 52 alunos, e são amplamente utilizados pelos 

docentes, garantindo as condições necessárias para atender às demandas de trabalhos 

e pesquisas acadêmicas, promovendo também o desenvolvimento de habilidades 

referentes ao levantamento bibliográfico e à utilização de bases de dados.  

 O laboratório de uso geral fica disponível para que o aluno possa realizar 

atividades solicitadas pelos professores, bastando para isso um agendamento prévio 

com a secretária da coordenação. 

O mecanismo help-desk permite pronto atendimento pelos técnicos da própria 

IES. A instituição dispõe de plano de expansão, proporcional ao crescimento anual do 

corpo social, sendo de competência da área de TI a definição das características 

necessárias para os equipamentos, servidores da rede de computadores, base de 

dados, telecomunicações, Internet e Intranet.  

3.7 - REGISTROS ACADÊMICOS 

O sistema de controle e registro acadêmico, completamente informatizado e 

compatível com o porte da Instituição, possui confiabilidade e eficiência, sendo todos os 

processos executados por uma equipe treinada e responsável, que garante a segurança 

e a preservação dos documentos, acompanhando a legislação vigente, de modo a 

auxiliar o funcionamento pleno da IES. 

O SRA (Setor de Registro Acadêmico) é uma instância normativa, constituindo o 

setor oficial de entrada e de resposta para todo e qualquer pedido ou requerimento, que 
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devidamente formalizado, é processado e encaminhado para apreciação pelo órgão 

competente. 

Os requerimentos de rotina, tais como: revisão de provas, pedidos de 2ª 

chamada, turno e turma, declarações e atestados são realizados pelo coordenador de 

curso, enquanto que expedição de históricos, trocas de curso, cancelamento de 

matrícula, trancamento de curso, solicitação de vaga, de programas de disciplinas e de 

carteira de estudante são realizados pelo SRA. 

Os docentes e discentes possuem pleno acesso aos dados e registros pertinentes 

aos procedimentos acadêmicos, de forma presencial ou on line, por meio de terminais 

eletrônicos de consulta instalados na instituição ou em consultas pela rede mundial de 

computadores, acessando o portal da instituição de qualquer parte e a qualquer 

momento, os quais podem utilizar de forma excelente os serviços disponíveis, tais como: 

boletim de notas, lançamento de notas, controle de frequência, controle de atividades 

complementares, entre outras. 

3.8 - LIVROS DA BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

As bibliotecas do Centro Universitário do Norte contam, atualmente, com mais de 53.003 

títulos e 134.927 exemplares das mais diversas áreas do saber. No prédio IV, mesmo 

prédio de funcionamento do Curso, encontra-se a Biblioteca, que é uma biblioteca 

setorial tendo por função subsidiar, por meio da disponibilização de recursos 

informacionais diversificados as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão social 

e tecnológica, procurando cumprir, com dinamismo seu papel instrumental e social e 

contribuindo para o crescimento informacional da comunidade. 

Tal biblioteca mantêm 7.739 títulos com 42.785 exemplares. Sendo que 1.758 

títulos e 5.578 exemplares são específicos para a área de informática.  

Os livros que compõem a bibliografia básica do curso estão em consonância com 

os Programas das disciplinas, sendo previstos 3(três) livros, os quais estão na proporção 

de  1 (um) exemplar para cada 6(seis) alunos. 

A Bibliografia Complementar do curso está de acordo com o programa das 

disciplinas e atende o número de alunos do curso na proporçao de 2 (dois) exemplares 

de cada título por aluno. 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE AQUISIÇÃO, EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

Segundo o Art.15 do Regimento da Biblioteca: a política de aquisição, atualização 

e expansão do acervo bibliográfico adotada pelas Bibliotecas do UNINORTE – 

LAUREATE, são baseadas conforme as necessidades dos cursos mantidos pela 

Instituição (graduação, pós-graduação), considerando também a vinculação entre os 

indicadores de qualidade do MEC, a indicação do corpo docente com base nos 

conteúdos programáticos dos cursos de graduação e pós – graduação. 

Essas aquisições são feitas através de solicitações dos professores, repassadas 

para os coordenadores de cada curso e posteriormente entregues na biblioteca para 

providências.  

O processo de aquisição é feito por compra semestralmente, através da 

identificação das necessidades de melhorias em relação à qualidade e quantidade do 

acervo em todas as áreas. Essa política de aquisição de material bibliográfico, se dá de 

forma contínua, ou seja, muitas vezes ultrapassa o período indicado (semestral), pois 

dada a identificação de uma necessidade em caráter de urgência por parte de qualquer 

curso e de acordo com o provimento financeiro da Faculdade, tal necessidade é 

encaminhada imediatamente. 

3.9 - PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS, INDEXADOS E CORRENTES 

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação possui assinaturas de periódicos  

especializados, abrangendo as principais áreas temáticas do curso. Entre os títulos 

podemos destacar: ACM, IEEE, Info Exame, Sociedade Brasileira de Computação,  

3.9.1 EBSCO Host 

A Diretoria de Pós-Graduação do UNINORTE/Laureate firmou uma parceria com um 

portal de periódicos e artigos científicos, o EBSCO host. Por meio dele alunos e 

professores de graduação e pós-graduação do UNINORTE/Laureate têm acesso a 

artigos de revistas internacionais e nacionais gratuitamente.  

O referido portal pode ser acessado em qualquer unidade (intranet) do 

UNINORTE, bastando para isso acessar o link: search.ebscohost.com. 

http://search.ebscohost.com/#_blank
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3.10 - LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS 

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação tem ao seu dispor 4 laboratórios de 

uso geral, denominados de Laboratórios de Informática e 5 de uso específicos. 

Os laboratórios de Informática estão equipados com 52 estações de trabalho 

cada, e são destinados às aulas práticas de programação em disciplinas como Lógica de 

Programação, Programação Orientada a Objetos, Estruturas de Dados (Básica e 

Avançada), Paradigmas de Linguagem de Programação, entre outras. São usados 

também por outras disciplinas que tenham necessidade de uso de ferramentas para 

desenvolvimento de algum artefato como Análise Orientada a Objetos, Projeto de 

Sistemas Orientados a Objetos, entre outras. 

Os laboratório de usos específicos são: 

a) Laboratório de Comunicação – usado pelas disciplinas Redes de 

Computadores (5º. Período) e na optativa Tópicos selecionados em Redes de 

Computadores (8º período). 

b) Laboratório de Arquitetura de Computadores – usado para o 

desenvolvimento de programação em linguagens de baixo nível, bem como a 

compreensão do processamento de instruções de processador considerando 

os ciclos de clock e os estágios a que cada instrução é submetida.  

c) Laboratório de Desenvolvimento e Testes – Equipado com 25 estações de 

trabalho, é usado para que os alunos possam executar testes de programas 

desenvolvidos e que tenham algumas especificidades como: uso de leitores 

ópticos, pinpads, impressoras fiscais, leitores digitais, etc. Também é usado 

para o desenvolvimento de software, com ênfase para atividades de 

acompanhamento de projetos (elaboração de documentação via ferramentas 

CASE), avaliação da qualidade e desenvolvimento orientado a objetos.  

d) Laboratório de Programação em Tecnologias Avançadas – Equipado com 

25 estações de trabalho, é usado para prática de programação avançada 

como software embarcado, robótica, inteligência artificial, entre outras. Para 

tanto, são disponibilizados para os alunos tablets, kits arduinos, 
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celulares(smartphone), máquinas fotográfica, impressoras do tipo laser, entre 

outros. 

e) Laboratório de Banco de Dados e Multimídia– para o desenvolvimento de 

ambientes de apoio as atividades de modelagem, projeto, manipulação e 

gerência de banco de dados e experimentos relacionados à coleta, 

processamento (indexação) de dados para máquinas de busca. Está equipado 

com 50 (cinquenta) estações de trabalho. 

 

Além desses, caso seja necessário o curso pode contar com outros laboratórios 

de uso geral da unidade IV e de outras unidades, realizando reserva com antecedência, 

como é o caso do uso do Laboratório de Eletrônica (Unidade XII) para a disciplina de 

Circuitos Digitais (6º. Período). 

Importante ressaltar que dentre os laboratórios de uso geral, um fica totalmente 

disponível aos alunos para o desenvolvimento de atividades de sala de aula, exercícios 

trabalhos e pesquisas. Para tanto, o mesmo deverá fazer o agendamento prévio na 

secretaria da Coordenação. Além disso, todo semestre é realizada uma seleção de um 

monitor para atuar no suporte de atendimento aos alunos no referido laboratório. 

 

Plano de Manutenção dos Laboratórios 

Atualmente, os cursos de informática do UNINORTE estão vinculados ao setor de TI da 

IES, o qual é responsável pela instalação de programas quando necessário, 

manutenção corretiva e preventiva, entre outros.   

Os cursos de Informática definiram um projeto de controle próprio, principalmente de 

software, wireless, etc. através de seu próprio CPD, contemplando os servidores e os 

equipamentos necessários para controlarem e servir, de forma satisfatória, docentes e 

discentes desses cursos. Este setor será responsável por instalar, monitorar e gerenciar 

o uso, e as necessidades demandadas para as práticas tanto nos laboratórios de uso 

geral quanto de uso específico. Os responsáveis diretos por este setor serão 3 

professores (1 de cada curso da área de Informática), juntamente com 3 alunos 

selecionados em regime de monitoria. 
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Além disso, os referidos professores serão responsáveis por monitorar desgastes 

naturais, necessidade de atualização de hardware e software, solicitar reparos quando 

se fizer necessário, bem como solicitar e supervisionar a manutenção e ampliação dos 

laboratórios. 

O UNINORTE se encarrega das providências para que equipamentos sejam 

recuperados, de forma que os laboratórios possam oferecer o melhor para os alunos e 

professores. 

3.11 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DOS LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS 

 

LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES 

 

OBJETIVO  

O objetivo deste laboratório é apresentar aos alunos uma visão conceitual e prática abrangente da área de redes  de 
computadores, contemplando adequadamente a visão de modelo, os conceitos de serviços, camadas e protocolos, 
topologias de rede, aspectos de distribuição da informação e a maneira como os softwares de redes são instalados e 
operam em diferentes ambientes operacionais. Além de explorar as tecnologias emergentes de redes de alta velocidade 
que ainda se encontrem em fase de estudos e de padronização assim como questões ainda não resolvidas. 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Pesquisa, treinamento e implantação e implementação das diversas formas de manipulação de equipamentos e 
protocolos de comunicação de redes nas diversas plataformas e Sistemas Operacionais seja local ou de rede, para 
entendimento e prática de uso e planejamento de redes homogêneas e/ou heterogêneas. 
Exploração das tecnologias emergentes de redes de alta. 

 

 

INFRAESTRUTURA   

Área construída de 7,8m x 8,10m, num total de 63,18m2 

Capacidade Máxima de Atendimento (No de Alunos): 60 
Horário de Funcionamento: 14:00h as 22:00h de segunda a sexta-feira. 
Cursos que utilizam o Laboratório: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE e REDES DE 
COMPUTADORES. 
TOTAL DE LABORATÓRIO: 01 

 

 

EQUIPAMENTOS  

 DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

Rack Piso Padrão 19" 01  

Kit testador para cabo fibra ótica tipo multimodo 01  

Patch-Panel, PP-19-48-8P8C-C5e-110D, 48 portas 01  

Firewall cisco  ASA5505-50-BUN-K9-Fw. 50-users/8ports/3DES/AES, ASA5505-50-BUN-K9 01  

SRW224P-Switch c/SNMP 24x10/100, 2xSFP/1000T POE; Switch Linksys Gerenciável de 24 portas + 
4 portas Giga 

01 
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WS-C2950SX-24-SI Cat.2950 48x10/100,2x1000BASE-SX,SI [C2950SX-24-EI 01  

SR224G-Sw.p/Rack 24x10/100,1x10/100/1000,1GBIC ñ ger., [SR224G] 01  

Telefone IP Cisco Modelo 7905 Global + Licença 01  

CISCO1801-(8x10/100+1xADSL+IPBroadband) [CISCO1801] 01  

CISCO2801-CCME Voice Bundle c/24-user CCME,SP Serv [2801-CCME/K9] 01  

Servidor Dell PowerEdge PE860   02  

Servidor PowerEdge Servers PE1900 - 01  

MICRO-COMPUTADORES 13  

BANCADA ERGONÔMICA 10  

CADEIRAS GIRATÓRIA 61  

DATA SHOW 01  

MICROCOMPUTADORES COM MONITOR, TECLADO, MOUSE  31  

QUADRO BRANCO 01  

MESA PARA PROFESSOR 01  

PLACA DE REDE 31  

PLACA DE REDE SEM FIO 802.11 B/G/N 31  

SWITCHES DE 24 PORTAS PADRÃO ETHERNET 10/100/1000 Mb  01  

 

SOFTWARE E CONEXÕES  

Softwares utilizados: A critério do professor 
Conexão: Somente o microcomputador do Professor possui acesso à rede local, permitindo o uso dos sistemas 
acadêmico da Instituição. 

 

 

 

LABORATÓRIO PROGRAMAÇÃO PARA REDES DE COMPUTADORES 

 

OBJETIVO  

Proporcionar conhecimentos práticos nas áreas de Programação Python, Scripts. 
 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Desenvolvimento de programação para redes de computadores 
 

 

INFRAESTRUTURA   
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Área construída de 7,8m x 8,10m, num total de 63,18m2 

Capacidade Máxima de Atendimento (No de Alunos): 60 
Horário de Funcionamento: 14:00h as 22:00h de segunda a sexta-feira. 
Cursos que utilizam o Laboratório: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE e REDES DE 
COMPUTADORES. 
TOTAL DE LABORATÓRIO: 01 

 

 

EQUIPAMENTOS  

 DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

Rack Piso Padrão 19" 01  

Kit testador para cabo fibra ótica tipo multimodo 01  

Patch-Panel, PP-19-48-8P8C-C5e-110D, 48 portas 01  

Firewall cisco  ASA5505-50-BUN-K9-Fw. 50-users/8ports/3DES/AES, ASA5505-50-BUN-K9 01  

SRW224P-Switch c/SNMP 24x10/100, 2xSFP/1000T POE; Switch Linksys Gerenciável de 24 portas + 
4 portas Giga 

01 
 

WS-C2950SX-24-SI Cat.2950 48x10/100,2x1000BASE-SX,SI [C2950SX-24-EI 01  

SR224G-Sw.p/Rack 24x10/100,1x10/100/1000,1GBIC ñ ger., [SR224G] 01  

Telefone IP Cisco Modelo 7905 Global + Licença 01  

CISCO1801-(8x10/100+1xADSL+IPBroadband) [CISCO1801] 01  

CISCO2801-CCME Voice Bundle c/24-user CCME,SP Serv [2801-CCME/K9] 01  

Servidor Dell PowerEdge PE860   02  

Servidor PowerEdge Servers PE1900 - 01  

MICRO-COMPUTADORES 13  

BANCADA ERGONÔMICA 10  

CADEIRAS GIRATÓRIA 61  

DATA SHOW 01  

MICROCOMPUTADORES COM MONITOR, TECLADO, MOUSE  31  

QUADRO BRANCO 01  

MESA PARA PROFESSOR 01  

PLACA DE REDE 31  

PLACA DE REDE SEM FIO 802.11 B/G/N 31  

SWITCHES DE 24 PORTAS PADRÃO ETHERNET 10/100/1000 Mb  01  

 

SOFTWARE E CONEXÕES  

Softwares utilizados: A critério do professor 
Conexão: Somente o microcomputador do Professor possui acesso à rede local, permitindo o uso dos sistemas 
acadêmico da Instituição. 

 

 

 

LABORATÓRIO DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES 
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OBJETIVO  

O objetivo deste laboratório é proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolver programas em linguagens de baixo 
nível, bem facilitar  a compreensão do processamento de instruções considerando os ciclos de clock e os estágios a que 
cada instrução é submetida.  

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Identificar, configurar, mapear e projetar componentes de computadores; 
Desenvolvimento de programas em linguagem de baixo nível; 
Simulação de processamento de instruções na CPU 
Análise dos ciclos de clock 
Simulação dos estágios de execução da instrução . 

 

 

INFRAESTRUTURA   

Área construída de 7,8m x 8,10m, num total de 63,18m2 

Capacidade Máxima de Atendimento (No de Alunos): 60 
Horário de Funcionamento: 14:00h as 22:00h de segunda a sexta-feira. 
Cursos que utilizam o Laboratório: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE e REDES DE 
COMPUTADORES. 
TOTAL DE LABORATÓRIO: 01 

 

 

EQUIPAMENTOS  

 DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

BANCADA ERGONÔMICA 10  

CADEIRAS GIRATÓRIA 61  

DATA SHOW 01  

MICROCOMPUTADORES COM MONITOR, TECLADO E MOUSE. 01  

QUADRO BRANCO 01  

KIT DIDÁTICO TD8012 10  

MULTÍMETRO 01  

KIT FERRAMENTAS COM 38 PEÇAS 30  

MESA PARA PROFESSOR 01  

 

SOFTWARE E CONEXÕES  

Softwares utilizados: A critério do professor 
Conexão: Somente o microcomputador do Professor possui acesso à rede local, permitindo o uso dos sistemas 
acadêmico da Instituição. 

 

 

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO E TESTES 

 

OBJETIVOS  
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Propiciar conhecimentos práticos nas áreas de desenvolvimento de software, Banco de Dados Relacional, Engenharia de 
Software. 
Propiciar conhecimentos práticos para adotar um processo de desenvolvimento de software em escala baseado em 
componentes com métodos para avaliar o progresso, técnicas para acompanhar andamento das atividades e ferramentas 
para otimizar a construção e testes dos artefatos, tendo produtos desenvolvidos em um ambiente acadêmico para uso 
comercial. 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

a) Desenvolvimento de aplicações típicas; 
b) Testes de aplicações nas suas mais diversas fases; 
c) Uso de ferramentas específicas de modelagem para análise e projeto de sistema e de dados; 
d) Uso de ferramentas específicas de gerenciamento de projetos; 
e) Configuração de ambientes de desenvolvimento; e  
f) Uso de frameworks. 

 

 

INFRAESTRUTURA  
 

Área construída de 7,8m x 8,10m, num total de 63,18m2 

Capacidade Máxima de Atendimento (No de Alunos): 25 
Horário de Funcionamento: 14:00h as 22:00h de segunda a sexta-feira. 
Cursos que utilizam o Laboratório: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO e DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.  
TOTAL DE LABORATÓRIO: 01  

 

 

EQUIPAMENTOS 
 

 DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

BANCADA ERGONÔMICA 10  

CADEIRA GIRATÓRIA 40  

DATA SHOW 01  

MICROCOMPUTADORES COM MONITOR, TECLADO E MOUSE. 30  

QUADRO BRANCO 01  

MESA PARA PROFESSOR 01  

LEITOR BIOMETRICO 20  

LEITOR ÓPTICO DE CÓDIGO DE BARRAS 20  

IMPRESSORA FISCAL (E-COMMERCE) 04  

IMPRESSORA AUTENTICADORA  04  

LEITOR DE CARTAO MAGNÉTICO 03  

LEITOR DE SMARTCARD 04  

SMARTPHONE 02  

CABOS (USB, SERIAL, PARALELO, FLAT)  10 de Cada  

IMPRESSORA COLORIDA 01  

SCANNER DE MESA 10  

CAIXA DE SOM ACÚSTICO  31  

MIICROFONE PARA PC  30  
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CÂMERA DIGITAL PARA PC  30  

 

SOFTWARE E CONEXÕES  

Softwares utilizados: Sistemas Operacionais Windows e/ou Linux, Ambiente de Linguagem de Programação (C/C++, 
Pascal, Orientado a Objeto), Ferramenta Case, Simuladores, Office, Banco de Dados Relacional, Software de Inteligência 
Artificial, etc. 
Possibilidade de instalação e remoção de software não relacionado por padrão, a critério do Professor.  
Conexão:  

 Acesso à internet em todas as estações de trabalho; 

 Microcomputador do Professor com acesso à rede local, permitindo o uso dos sistemas acadêmico da 
Instituição; 

 Possibilidade de utilização de terminal emulado (Padrão para este laboratório); 

 Acesso aos recursos dos servidores de serviços e aplicações; 

 Possibilidade de salvamento de imagem do ambiente, possibilitando o desenvolvimento vários tipos de 
laboratório por disciplina e/ou genérico padronizado; 

 Ambiente controlado pelo Professor ou Administrator da Rede. 

 

  

LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS E WEB  

OBJETIVO  

Proporcionar conhecimentos práticos nas áreas de Programação PL-SQL e afins, Banco de Dados Relacional, Engenharia 
de Software, Sistemas Multimídia, Computação Gráfica, Sistemas Operacionais, Simulações Digitais e Ferramentas 
Gráficas. Bem como oportunizar ao aluno o desenvolvimento, implantação d e SGBD’s 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

a) Implementação de algoritmos de programação, sistemas computacionais envolvendo instalação e configuração de 
Banco de Dados, Engenharia de Software, Computação Gráfica e Recuperação de Informação; 

b) Aplicação de softwares específicos para a simulação e desenvolvimento de projetos sistemas comerciais; 
c) Desenvolvimento de projetos de sistemas através de ferramenta case assistido por computador; 
d) Desenvolvimento de sistemas de coletas e indexação de dados para máquinas de busca; 
e) Desenvolvimento de algoritmos para organização de dados em memória secundária com acesso eficiente. 
f) Configuração de ambiente de desenvolvimento de banco de dados; 
g) Instalação  de sistema de gerenciamento de banco de dados 
h) Simulações de administração de bancos de dados 
i) Identificar as características e componentes de hardware para a produção multimídia; 
j) Sistematizar as diferentes etapas do processo de concepção e desenvolvimento multimídia; 
k) Adequar os diferentes media de acordo com os requisitos técnicos, de acessibilidade, de usabilidade, artísticos, 

científicos e outros; 
l) Desenvolvimento de aplicações multimídia interativas; 

 

 

INFRAESTRUTURA  
 

Área construída de 7,8m x 8,10m, num total de 63,18m2 

Capacidade Máxima de Atendimento (No de Alunos): 50 
Horário de Funcionamento: 14:00h as 22:00h de segunda a sexta-feira e de 8:00h as 16:00h aos sábados. 
Cursos que utilizam o Laboratório: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
TOTAL DE LABORATÓRIO: 01  

 

 

EQUIPAMENTOS 
 

 DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

BANCADA ERGONÔMICA 10  

CADEIRA GIRATÓRIA 60  
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DATA SHOW 01  

MICROCOMPUTADORES COM HD, MONITOR, TECLADO E MOUSE. 30  

QUADRO BRANCO 01  

MESA PARA PROFESSOR 01  

 

SOFTWARE E CONEXÕES 
 

Softwares utilizados: Sistemas Operacionais Windows e/ou Linux, Ambiente de Linguagem de Programação (C/C++, 
Pascal, Orientado a Objeto), Ferramenta Case, Software de Multimídia, Office, Sistemas de gerenciamento de banco de  
Banco de Dados PostgreSql, Mysql, SQLite, Oracle 10g, entre outros. 
Possibilidade de instalação e remoção de software não relacionado por padrão, a critério do Professor na própria 
estação.  
Conexão:  

a) Acesso a internet em todas as estações de trabalho; 
b) Microcomputador do Professor com acesso à rede local, permitindo o uso dos sistemas acadêmico da 

Instituição; 
c) Acesso aos recursos dos servidores de serviços e aplicações; 

 

 

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS  

OBJETIVO  

Proporcionar conhecimentos práticos nas áreas de Programação Linguagem C, Linguagem C++. 
 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Programação em geral nas disciplinas de Laboratório de Programação, Estrutura de Dados Básicas e Estrutura de Dados 
Avançada. 

 

 

INFRAESTRUTURA  
 

Área construída de 7,8m x 8,10m, num total de 63,18m2 

Capacidade Máxima de Atendimento (No de Alunos): 50 
Horário de Funcionamento: 14:00h as 22:00h de segunda a sexta-feira e de 8:00h as 16:00h aos sábados. 
Cursos que utilizam o Laboratório: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
TOTAL DE LABORATÓRIO: 01  

 

 

EQUIPAMENTOS 
 

 DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

BANCADA ERGONÔMICA 10  

CADEIRA GIRATÓRIA 60  

DATA SHOW 01  

MICROCOMPUTADORES COM HD, MONITOR, TECLADO E MOUSE. 30  

QUADRO BRANCO 01  
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MESA PARA PROFESSOR 01  

 

SOFTWARE E CONEXÕES  

Softwares utilizados: Sistemas Operacionais Windows e/ou Linux, Ambiente de Linguagem de Programação (C/C++, 
Pascal, Orientado a Objeto), Ferramenta Case, Software de Multimídia, Office, Sistemas de gerenciamento de banco de  
Banco de Dados PostgreSql, Mysql, SQLite, Oracle 10g, entre outros. 
Possibilidade de instalação e remoção de software não relacionado por padrão, a critério do Professor na própria 
estação.  
Conexão:  

a) Acesso a internet em todas as estações de trabalho; 
b) Microcomputador do Professor com acesso à rede local, permitindo o uso dos sistemas acadêmico da 

Instituição; 
c) Acesso aos recursos dos servidores de serviços e aplicações; 

 

 

 

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM COMPUTAÇÃO  

OBJETIVO  

Proporcionar um ambiente de pesquisa e estudo, tais como: iniciação cientifica, desenvolvimento de Projetos, Trabalho de 
Conclusão de Cursos, entre outros. 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Programação em Geral 

 

 

INFRAESTRUTURA  
 

Área construída de 7,8m x 8,10m, num total de 63,18m2 

Capacidade Máxima de Atendimento (No de Alunos): 50 
Horário de Funcionamento: 14:00h as 22:00h de segunda a sexta-feira e de 8:00h as 16:00h aos sábados. 
Cursos que utilizam o Laboratório: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
TOTAL DE LABORATÓRIO: 01  

 

 

EQUIPAMENTOS 
 

 DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

BANCADA ERGONÔMICA 10  

CADEIRA GIRATÓRIA 60  

DATA SHOW 01  

MICROCOMPUTADORES COM HD, MONITOR, TECLADO E MOUSE. 30  

QUADRO BRANCO 01  

MESA PARA PROFESSOR 01  
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SOFTWARE E CONEXÕES  

Softwares utilizados: Sistemas Operacionais Windows e/ou Linux, Ambiente de Linguagem de Programação (C/C++, 
Pascal, Orientado a Objeto), Ferramenta Case, Software de Multimídia, Office, Sistemas de gerenciamento de banco de  
Banco de Dados PostgreSql, Mysql, SQLite, Oracle 10g, entre outros. 
Possibilidade de instalação e remoção de software não relacionado por padrão, a critério do Professor na própria 
estação.  
Conexão:  

a) Acesso a internet em todas as estações de trabalho; 
b) Microcomputador do Professor com acesso à rede local, permitindo o uso dos sistemas acadêmico da 

Instituição; 
c) Acesso aos recursos dos servidores de serviços e aplicações; 

 

 

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EM TECNOLOGIAS AVANÇADAS 
 

OBJETIVO  

Proporcionar aos alunos a oportunidade de contato com programação em nível avançado, mediante o uso de tecnologias, 
como software embarcado, programação distribuída, entre outras, de forma a contribuir para uma formação completa e 
qualificada para o mercado profissional. 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Desenvolvimento de programação distribuída 
Desenvolvimento de programação embarcada 
Desenvolvimento de metaprogramação 
Desenvolvimento de aplicações 
Desenvolvimento de programação concorrente 
Desenvolvimento de bibliotecas 
Desenvolvimento de programação orientada a componentes 

 

 

INFRAESTRUTURA  
 

Área construída de 7,8m x 8,10m, num total de 63,18m2 

Capacidade Máxima de Atendimento (No de Alunos): 25 
Horário de Funcionamento: 14:00h as 22:00h de segunda a sexta-feira e de 8:00h as 16:00h aos sábados. 
Cursos que utilizam o Laboratório: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.  
TOTAL DE LABORATÓRIO: 01  

 

 

EQUIPAMENTOS 
 

 DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

BANCADA ERGONÔMICA 10  

CADEIRAS GIRATÓRIAS 60  

DATA SHOW 01  

MICROCOMPUTADORES COM HD, MONITOR, TECLADO E MOUSE 30  

QUADRO BRANCO 01  

MESA PARA PROFESSOR 01  
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CÂMERA COM  INFRAVERMELHO 30  

KIT ARDUÍNO 05  

KIT LEGO MINDSTORMS 05  

SMARTPHONE 04  

PANDABOARD 02  

TABLETS 02  

 

SOFTWARE E CONEXÕES  

Softwares utilizados: Sistemas Operacionais Windows e/ou Linux, Ambiente de Linguagem de Programação (C++, Pascal, 
Orientado a Objeto), Ferramenta Case, Simuladores, Office, Banco de Dados Relacional, Software de Inteligência 
Artificial, etc. 
Possibilidade de instalação e remoção de software não relacionado por padrão, a critério do Professor.  
Conexão:  

a) Acesso a internet em todas as estações de trabalho; 
b) Microcomputador do Professor com acesso à rede local, permitindo o uso dos sistemas acadêmico da 

Instituição. 

 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 1 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Programação em geral nas disciplinas de Lógica de Programação, programação Orientada a Objetos, Ética, Computador e 
Sociedade, Matemática, entre outras; 
Desenvolvimento de pesquisas; 
Desenvolvimento de trabalhos/exercícios; 
Desenvolvimento de atividades que necessitem do uso de computador/ internet por quaisquer disciplinas, em qualquer 
ciclo de formação do curso sejam ou não da área. 

 

 

INFRAESTRUTURA   

Área construída de 7,8m x 8,10m, num total de 63,18m2 

Capacidade Máxima de Atendimento (No de Alunos): 60 
Horário de Funcionamento: 14:00h as 22:00h de segunda a sexta-feira e de 8:00h as 16:00h aos sábados. 
Cursos que utilizam o Laboratório: CIENCIA DA COMPUTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE e REDES DE 
COMPUTADORES. 
TOTAL DE LABORATÓRIO: 04 

 

 

EQUIPAMENTOS  

 DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

BANCADAS 4  

MICROCOMPUTADORES COM MONITOR, TECLADO E MOUSE 52  

QUADRO BRANCO 01  

DATA SHOW 01  

CADEIRAS GIRATÓRIA 60  

MESA PARA PROFESSOR 01  
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SOFTWARE E CONEXÕES  

Softwares utilizados: A critério do professor 
Conexão: Somente a microcomputador do Professor possui acesso à rede local, permitindo o uso dos sistemas 
acadêmico da Instituição. 

 Possibilidade de utilização de terminal emulado (Padrão para este laboratório); 

 Acesso aos recursos dos servidores de serviços e aplicações; 

 Possibilidade de salvamento de imagem do ambiente, possibilitando o desenvolvimento vários tipos de 
laboratório por disciplina e/ou genérico padronizado; 

 Ambiente controlado pelo Professor ou Administrator da Rede. 

 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 2 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Programação em geral nas disciplinas de Lógica de Programação, programação Orientada a Objetos, Ética, Computador e 
Sociedade, Matemática, entre outras; 
Desenvolvimento de pesquisas; 
Desenvolvimento de trabalhos/exercícios; 
Desenvolvimento de atividades que necessitem do uso de computador/ internet por quaisquer disciplinas, em qualquer 
ciclo de formação do curso sejam ou não da área. 

 

 

INFRAESTRUTURA   

Área construída de 7,8m x 8,10m, num total de 63,18m2 

Capacidade Máxima de Atendimento (No de Alunos): 60 
Horário de Funcionamento: 14:00h as 22:00h de segunda a sexta-feira e de 8:00h as 16:00h aos sábados. 
Cursos que utilizam o Laboratório: CIENCIA DA COMPUTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE e REDES DE 
COMPUTADORES. 
TOTAL DE LABORATÓRIO: 04 

 

 

EQUIPAMENTOS  

 DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

BANCADAS 4  

MICROCOMPUTADORES COM MONITOR, TECLADO E MOUSE 52  

QUADRO BRANCO 01  

DATA SHOW 01  

CADEIRAS GIRATÓRIA 60  

MESA PARA PROFESSOR 01  

 

SOFTWARE E CONEXÕES  
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Softwares utilizados: A critério do professor 
Conexão: Somente a microcomputador do Professor possui acesso à rede local, permitindo o uso dos sistemas 
acadêmico da Instituição. 

 Possibilidade de utilização de terminal emulado (Padrão para este laboratório); 

 Acesso aos recursos dos servidores de serviços e aplicações; 

 Possibilidade de salvamento de imagem do ambiente, possibilitando o desenvolvimento vários tipos de 
laboratório por disciplina e/ou genérico padronizado; 

 Ambiente controlado pelo Professor ou Administrator da Rede. 

 

 


