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OBJETIVOS: 

 

Geral: 

Compreender a aplicabilidade dos conceitos relacionados à tecnologia de informação (TI) e a 

sistemas de informação (SI) às situações reais da gestão pública. 

Tomar consciência da necessidade de alinhamento de contextos e, consequentemente, de 

linguagens entre gestor (usuário) e profissionais de TI a favor da qualidade das tecnologias e dos 

sistemas desenvolvidos ou adquiridos pela organização governamental. 

Compreender os benefícios e a importância dos sistemas de informações governamentais para a 

tomada de decisão, resolução de problemas, melhorias dos produtos, serviços e processos 

organizacionais da gestão pública. 

 

Específicos: 

- - Relatar sobre a necessidade de alinhamento de contextos e, consequentemente, de 

linguagens entre gestor (usuário) e profissionais de TI a favor da qualidade das 

tecnologias e dos sistemas desenvolvidos ou adquiridos pela organização governamental. 

- - Reconhecer as metodologias, técnicas e ferramentas de desenvolvimento de 

sistemas de informação de qualidade, bem como dos problemas e dificuldades envolvidas, 

com ênfase  no contexto governamental. 

- - Identificar e classificar os sistemas de informação e tecnologias utilizados na 

gestão pública (pregão eletrônico, portais elaborados para demonstração de transparência 

do estado etc.). 

- Apontar os benefícios e a importância dos sistemas de informações governamentais para 

a tomada de decisão, resolução de problemas, melhorias dos produtos, serviços e 

processos organizacionais da gestão pública. 

- Definir os elementos e paradigmas relativos à infraestrutura propiciada pela TI aos 

sistemas de informação, tendo em vista o alinhamento de contextos e de comunicabilidade 
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entre os profissionais de TI e os de administração na busca de soluções para controle e 

gestão governamental de qualidade. 

 

EMENTA: 

Aplicabilidade da tecnologia e de sistemas da informação (SI) na gestão pública. Fundamentos dos 

sistemas de informação (conceitos, componentes, recursos, atividades etc) no contexto 

governamental. Tecnologia da informação (TI): conceitos básicos e aplicações em contexto 

privado e público. Categorias de sistemas de informação (SI), controles e decisões 

governamentais. Visão geral do processo de desenvolvimento de SI. Modelagem de sistemas de 

informação governamentais. Gerenciamento das informações e os projetos de banco de dados 

governamentais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA E DE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO (SI) 

NA GESTÃO PÚBLICA 
1.1 A qualidade da informação na gestão pública 

1.2 A importância de SI e da TI no contexto empresarial. 

1.3 A relevância de SI e da TI na resolução de problemas e no enfrentamento de dificuldades 

governamentais. 

2. FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO

 CONTEXTO GOVERNAMENTAL. 
2.1 Conceito de sistemas. 

2.2 Conceito de SI. 

2.3 Componentes do SI. 

2.4 Recursos do SI. 

2.5 Atividades do SI. 

2.6 Dado, Informação e Conhecimento. 

2.7 Os papéis fundamentais dos SI no contexto privado e público: traçando um paralelo. 

2.8 Relação entre SI e TI. 

2.9 Competindo com SI e TI num mundo global. 

2.10 Os fundamentos de SI aplicados à gestão pública: estudos de caso. 

 

3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI): CONCEITOS BÁSICOS E APLICAÇÕES 

NO CONTEXTO PRIVADO E PÚBLICO. 
3.1 Tecnologias de hardware: conceitos relacionados e tendências. 

3.2 Software: conceitos, tipos e tendências. 

3.3 Fundamentos técnicos do gerenciamento de base de dados: conceitos gerais. 

3.4 Telecomunicações e redes: conceitos envolvidos e tendências. 

3.5 Desafios gerenciais, de uso e de aquisição da TI. 

3.5 Aplicações da TI em organizações: casos no contexto privado e da gestão pública. 

 

4. CATEGORIAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SI), CONTROLES E 

DECISÕES GOVERNAMENTAIS. 

4.1 Níveis hierárquicos, tipos de decisões organizacionais e SI. 

4.2 Sistemas para o apoio a operações 

4.3 Sistemas para o apoio gerencial. 

4.4 Evolução e tendências dos SI. 

4.5 Classificação dos SI governamentais. 

 
5. VISÃO GERAL DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SI. 

5.1 Conceitos básicos envolvidos (ciclo de vida, metodologias, técnicas e ferramentas de 

desenvolvimento). 

5.2 Processo de Software e as fases do desenvolvimento de sistemas. 



5.3 Profissionais envolvidos. 

5.3 Avaliação e qualidade de sistemas: conceitos e desafios. 

5.4 Processo de desenvolvimento de SI para organizações governamentais: panorama geral. 

 
6. MODELAGEM DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAIS. 

6.1 Levantamento de requisitos: conceitos, modelos, técnicas e ferramentas. 

6.2 Análise de requisitos: conceitos, técnicas e ferramentas. 

6.3 Conhecendo SI do contexto governamental usando modelos e ferramentas da modelagem de 

sistemas. 

6.4 Desafios e dificuldades. 

7. GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES E OS PROJETOS DE BANCO DE 

DADOS GOVERNAMENTAIS. 
7.1 Conceitos fundamentais. 

7.2 Projeto de banco de dados. 

7.3 Conceito e arquitetura de um gerenciador de banco de dados. 

7.4 Linguagens associadas aos gerenciadores e recuperação da informação. 

7.4 O gerenciamento de bases de dados da administração pública: análise de casos reais. 

7.5 Tendências e dificuldades. 
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