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PROGRAMA 
 
 
Disciplina: Administração de Sistemas de Informação  Código: ADM - 03886 
Professora: Teresa Cristina Janes Carneiro   
Carga Horária:  60 horas  
Período:  2005/2 
 
 
1 – EMENTA: 
 

Conceitos e Campo de Aplicação de Sistemas; Modelos e Aplicativos para 
Gerenciamento das Informações em Sistemas Manuais e Computadorizados; 
Desenvolvimento de Projetos de Sistemas; Administração de projetos de Sistemas 
 
2 - OBJETIVOS: 

 
• Apresentar as características da nova economia digital comparando-a com a 

velha economia industrial e discutir as mudanças que estão ocorrendo na 
sociedade, nos negócios e nas organizações em função da inserção na nova 
economia. 

 
• Apresentar e discutir uma visão gerencial e estratégica da informação e dos 

sistemas de informação, bem como suas influências no desempenho 
operacional, na produtividade, na qualidade e na competitividade empresarial. 

 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
Unidades: 

 
I. A ERA DIGITAL: 
 

• Diferenças entre a nova economia digital e a velha economia industrial; 
• Características da nova economia e as mudanças que estão ocorrendo na 

sociedade, nos negócios e nas organizações. 
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II. PRINCIPAIS CONCEITOS E APLICAÇÕES 

• Conceitos básicos de sistemas de informação; 

• Os tipos de sistemas de informação: sistemas de apoio às decisões, 
sistemas especialistas, sistemas estratégicos, ERP, ECR, CRM, BI, SCM; 

• Comércio eletrônico e negócios eletrônicos (e-commerce e  e-business). 

III. ESTRATÉGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

• O uso estratégico da informação e dos sistemas de informação; 

• Estratégia, marketing e sistemas de informação; 

• A reconfiguração dos modelos de negócios e os negócios on-line; 

• A organização da era digital. 
 
 
4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Para o desenvolvimento do Curso será utilizada a seguinte metodologia: 
 

♦ Exposição Dialogada; 
♦ Exercícios individuais e em grupos; 
♦ Estudos de Casos. 

 
5 - METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 
  

Os alunos serão avaliados por meio dos seguintes instrumentos: 
 
Duas provas escritas , individuais e sem consulta, correspondendo a 35% da nota 
final cada uma e dois trabalhos em grupo  correspondendo a 15% da nota final 
cada um. 
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Indicações bibliográficas complementares poderão ser feitas ao longo do período. 
 


