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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Curso: Bacharelado em Administração Pública 

Disciplina: Sistemas de Informação e Comunicação no Setor Público 

Professor: José Eduardo De Lucca 

Código: CAD9146 Carga Horária: 60 h                    Créditos: 4 

Ano: 2019-1  Módulo: 4 

 

2. EMENTA: 

Fundamentos de sistemas, processos e informações. Tecnologia e sistemas de 

informações, aplicações no setor público e privado. Gestão de tecnologia da informação 

no setor público. Planejamento Estratégico e Tecnologia da Informação. Governo 

Eletrônico. Governança Tecnológica.Padrões de Sistemas de Informação e Políticas 

Públicas. 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Apresentar os principais conceitos de Sistemas de Informação para os estudantes do 

curso de Bacharelado em Administração Pública na modalidade a distância. 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

Ao final das atividades, os alunos deverão estar em condições de: Conceituar sistemas, 

dados, informação e conhecimento; Conceituar e classificar Sistemas de Informação; 

Inter-relacionar processos com Sistemas de Informação; Conceituar os principais 

sistemas de gestão integrada; Conceituar Gestão do Conhecimento; e Definir os 

modelos de alinhamento estratégico entre as áreas de negócio e TI. 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Conceituar sistemas, diferenciando dados, informação e conhecimento; 

 Descrever modelos representativos de sistemas; 

 Conceituar e classificar Sistemas de Informação; 

 Inter-relacionar processos com Sistemas de Informação;  

 Identificar diferenças entre a gestão com foco departamental e a gestão por 

processos e a sua adequação aos Sistemas de Informação; 

 Conceituar os principais sistemas de gestão integrada; 

 Elencar as características funcionais e tecnológicas de e-business, e-commerce e 

e-goverment; 



 Definir Business Inteligence (BI), suas implicações para o planejamento 

estratégico e as tecnologias envolvidas; e 

 Descrever algumas ferramentas operacionais de suporte ao processo de BI. 

 Conceituar Gestão do Conhecimento (GC) e compreender os processos de 

conversão dos saberes; 

 Definir Capital Intelectual (CI) e classificar os diversos tipos de capital; 

 Conceituar Balanced Scorecard (BSC) e estabelecer a sua relação com os SIs; e 

 Definir os modelos de alinhamento estratégico entre as áreas de negócio e TI. 

 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO: 
O desenvolvimento das atividades do curso com o uso dos seguintes recursos: 

- Livro texto 

- Textos complementares 

- Vídeo-aulas 
- Atividades 

- Chat com os tutores 

- Chat com o professor 
- Fórum 

- Tutoria a distância 

- Tutoria presencial 
 

Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno encontrará sugestões de 

leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, além da indicação de textos, livros e 

sites visando um melhor desenvolvimento do processo a distância. 
As vídeoaulas complementam o conteúdo abordado no livro texto, através de exemplos práticos 

e explicações detalhadas do professor. O aluno pode assistir as vídeoaulas no tempo que julgar 

adequado. 
O livro texto traz atividades que serão desenvolvidas pelos alunos ao longo da disciplina, 

conforme orientação do professor. Para realizá-las, o aluno conta com o uso de ferramentas de 

interatividade, para sanar suas dúvidas com o professor, através da videoconferência e do chat 

com o professor (previamente agendados) ou com a tutoria a distância, que está disponível de 
segunda a sexta-feira. 

A comunicação com os tutores a distância pode ser por meio do ambiente virtual de ensino-

aprendizagem, por e-mail ou pelo telefone 48 3721-3824. 
Em complemento, a tutoria presencial disponibiliza no ambiente virtual os horários de 

funcionamento do polo. Os alunos podem formar grupos de estudos, sob coordenação dos 

tutores presenciais. 
Ao final da disciplina, o aluno fará a prova presencial, no seu polo de ensino. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

a) Atividades de aprendizagem – 4 pontos 

 

Observação: Atividades atrasadas não serão aceitas pelos tutores. 

 

b) Prova presencial – 6 pontos 

Será realizada um prova presencial que valerá 60% da nota da disciplina, ou 6 pontos. 

 

Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com média inferior a 

3,0 terá direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou igual a 3,0 e menor ou 

igual a 5,5 terá direito a uma prova de recuperação. A nota final do aluno que fizer 

recuperação será a média aritmética simples da média das avaliações parciais e a nota da 



prova de recuperação. Se a nota final for maior ou igual a 6,0 o aluno será aprovado, 

caso contrário terá direito a dependência de acordo com as normas do curso. 
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