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EMENTA / PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

Administração 2013.2 

DISCIPLINA
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA
 

Sistema de Informações Gerenciais ADM 024 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

68 horas 5º 

 

EMENTA 

A informação no contexto empresarial. Informações estratégicas de pessoal, de controle, 

operacionais e interativas. Planejamento estratégico de sistemas de informação. Projeto, 

desenvolvimento, implantação, avaliação e uso de sistemas de informações. Dimensionamento da 

informação. Correlação com os objetivos da Empresa. O modelo funcional e de dados da 

organização. Uma organização como um sistema total. Abordagem dos sistemas de informações. 

Usos de sistema para planejamento e controle. Sistemas de informações avançadas. Elementos dos 

sistemas de informações de larga escala. Avaliação e projeto dos fluxos totais de  informações. 

Gestão de sistemas de informação. Contratação de software, hardware e serviços. Terceirização. 

Normas e padrões. Uso estratégico da tecnologia da informação. 

 

OBJETIVOS 

Geral: Capacitar os alunos a compreenderem os conceitos básicos ligados aos sistemas e a 

tecnologia da informaçao, enquanto elementos importantes aos processos estratégico e operacional 

das organizações, e a utilizarem os sistemas de informação como instrumento gerencial, enfocando 

as Tecnologias da Informação e os processos organizacionais. Específicos: Propiciar condições para 

desenvolver no futuro profissional visão estratégica das organizações, incentivando o aluno a 

propor, analisar e criticar sistemas de informações gerenciais, afim de o conscientizar sobre a 
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importância da tecnologia informação dentro das organizações como componente imprescindível no 

processo de tomada de decisões; Conhecer os diferentes tipos de sistemas de informação e suas 

características particulares, entendendo os aspectos a serem considerados no processo de análise de 

sistemas de informação; Compreender os fundamentos do conceito de sistema e a arquitetura da 

tecnologia da informação; Incentivar o aluno a selecionar alternativas adequadas a partir da 

avaliação das necessidades e efetivar, na prática, o uso de novas soluções.  

 

PERFIL DO EGRESSO 

O curso de Administração da FAT objetiva a formação de um profissional generalista-humanista 

capaz de empreender transformações com competência técnico-científica, com espírito crítico, lógico 

e analítico; com atitudes e habilidades centradas em aspectos como: flexibilidade; capacidade de 

trabalhar em equipe, norteado pelo princípio da alteridade; responsabilidade ética; visão sistêmica e 

multidisciplinar; adaptabilidade; capacidade analítica para implementar ações inovadoras e criativas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 FUNDAMENTOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - SI 

1.1. Conceitos básicos 

1.2. Componentes de um sistema de informação 

1.3. Recursos de um sistema de informação 

1.4. Tendências em sistema de informação 

1.5. Tipos de sistemas de informação 

 

2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI 

2.1. Fundamentos da vantagem estratégica em TI 

2.2. Usos estratégicos da tecnologia da informação 

2.3. A cadeia de valor e os sistemas de informação estratégicos 

2.4. Gerência da informação e não de Informática 

2.5 Intranet, Internet e Telemática como ferramentas para a sobrevivência 

 

3 O USO DOS SI E TI NAS ORGANIZAÇÕES 

3.1. A cultura e o uso da tecnologia 

3.2. Mudança de perfil profissional baseado no uso da tecnologia 

3.3. Desenvolvendo a tecnologia da informação nas organizações3 

3.4 O processo de mudança da tecnologia e o impacto organizacional 
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3.5 Gerenciamento do conhecimento na empresa digital 

3.5.1 Softwares de gerenciamento de banco de dados 

3.5.2 Gestão do conhecimento e Inteligência artificial 

3.6 Aplicação da Tecnologia nas Empresas 

3.6.1 Estrutura e aplicações do e-business e do e-commerce 

3.6.2 Sistemas Funcionais e Interfuncionais (ERP, CRM, EAI, SCM) 

 

4 GERENCIANDO SISTEMAS 

4.1 Desenvolvimento de sistemas de informação na empresa digital 

4.1.2 Reengenharia de sistemas de informação 

4.2 Administrando a Mudança Organizacional 

4.2.1 Dimensões Éticas e Sociais da TI 

4.2.2 Tendências e Atualidades em Sistemas de Informação 

4.2.3 Ergonomia e Terceirização 

4.2.4 Segurança e controle em sistemas de informação 

4.2.5 A importância da adoção de tecnologias de informação para a construção de mercados globais 

 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento dos estudos será realizado por Exposições dialogadas em sala de aula seguida de 

debates. Estudos dirigidos e execução de Atividades práticas. Serão incentivados da resolução de 

situação problemas instigados por estudo de caso. Também, desenvolver-se-á em sala de aula 

debates, consultas bibliográficas e Interpretação de artigos científicos e visitas técnicas. 

 

AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será contínuo através da análise do desempenho do estudante, por meio de 

alguns instrumentos de apoio para o acompanhamento da aprendizagem, tais como as discussões, 

atividades avaliativas e estudos de caso, relatórios de visita técnica, e prova, que envolvem: o 

domínio do conteúdo, a capacidade de desenvolver uma compreensão crítica e, o desenvolvimento 

do raciocínio e organização. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

*GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R. Sistemas de informação: uma abordagem gerencial. 3. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

*LAUDON, Kenneth C., LAUDON, Jane Price. Sistemas de Informação Gerenciais: 
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administrando a empresa digital. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

*MACGEE, James; PRUSAK, Laurence. Gerenciamento estratégico da informação: aumente a 

competitividade e a eficiência de sua empresa utilizando a informação como uma ferramenta 

estratégica. Rio de Janeiro: Elsevier, 1994. 

*STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação. Rio de 

Janeiro: LTC, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

*ANTUNES, Maria Tereza Pompa. Capital intelectual. São Paulo: Atlas, 2000. 

*FURLAN, Jose Davi, IVO, Ivonildo da Motta, AMARAL, Francisco Piedade. Sistemas de 

informação executiva: EIS executive information systems. São Paulo: Makron, 1994 

O’BRIEN, JAMES A. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da internet. 5. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

*PORTER, Michael E. Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. 

Rio de Janeiro: Campus, 1989. 

REZENDE, D.A.; ABREU, A.F. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informações 

empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas. São 

Paulo: Atlas, 2003.  

*REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de informação. 3. ed. São 

Paulo: Brasport, 2005. 

*SANTOS, Carlos A.A. Segurança em informática e de informações. 2. ed. São Paulo: SENAC, 

1999. 
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