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GERAL 
 
Abordar as principais tecnologias disponíveis e as possibilidades de inovação nos negócios, ampliando as 
competências dos alunos nesta temática. 
 
ESPECÍFICOS 
 

• Apresentar e discutir as principais tecnologias aplicadas para a otimização e melhora da eficácia e 
eficiência dos processos organizacionais. 

• Desenvolver a capacidade para identificação da solução tecnológica mais adequada para cada realidade 
organizacional. 

 
 
 
 
 
Aborda as principais tecnologias disponíveis e as possibilidades de inovação nos negócios a partir do uso 
da Tecnologia da Informação e Comunicação. Conceitua e discute a arquitetura e a infraestrutura da 
Informação e dos Processos. Apresenta e discute a utilização dos principais sistemas de informação e 
aplicativos para a otimização e melhoria da eficiência e eficácia dos processos organizacionais. Discute o 
uso das criptomoedas, big data, Blockchain, Inteligência Artificial, computação na nuvem e estratégia de TI 
alinhada com as estratégias organizacionais. Articula-se com Seminário e as práticas de Consultoria 
Organizacional 
 

 
Alinhar as estratégias de TI com as estratégias organizacionais, de acordo com os seguintes conteúdos: 

 Indústria 4.0; 

 Ferramentas e aplicativos tecnológicos para organizações; 

 Internet das coisas (IoT); 

I – IDENTIFICAÇÃO 

II – OBJETIVOS 

III – EMENTA 

IV. CONTEÚDO SELECIONADO 



 

 

 Computação em nuvem (Cloud computing); 

 Inovação na indústria: Startups, Fintech, Legaltech, Healthtech etc. 

 Criptomoeda; 

 Big data; 

 Blockchain; 

 Inteligência artificial 
 
 
 
 
 
 
Aulas expositivas; uso de metodologias ativas (aula invertida; dinâmicas e jogos lúdicos; design thinking); 
leituras e debates; estudos de caso e prática a ser trabalhada e articulada com a disciplina de Seminários 
Temáticos. 
 
Recursos: Uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA para disponibilização de materiais 
digitalizados, links complementares que sirvam de apoio ao desenvolvimento da turma. 
 
 
 
 

1. Atividade avaliativa 1 = 1 ponto 
2. Atividade avaliativa 2 = 2 pontos 
3. Atividade avaliativa 3 = 2 pontos 
4. Atividade avaliativa final = 5 pontos 

 
Composição da nota: somatória das atividades = 10. 
 
As atividades serão utilizadas para pensar e discutir o uso da tecnologia em cenários de atuação do profissional 
administrador. Além de praticar a interdisciplinaridade entre as disciplinas do semestre e o conhecimento obtido 
pelos alunos, até o momento, no curso. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
O aluno que obtiver média final igual ou superior a 6,0 estará aprovado. 
O aluno que obtiver média final entre 4,0 e 5,9 irá para exame.  
O aluno que obtiver média final inferior a 3,9 estará reprovado.  
 
Nesta disciplina são permitidas, no máximo, 18 faltas. Fique atento e organize-se para evitar a reprovação. 
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Aula/Data Modalidade TEMA  

Aula 01 – 17/02 Presencial/Híbrido 
• Apresentação da disciplina e docente. 
• Discussões iniciais: Qual a sua experiência com a 

tecnologia? 

Aula 02 – 24/02 Presencial/Híbrido 

• As revoluções industriais e a evolução da tecnologia 
na indústria. 

• A inovação e a tecnologia nas organizações. 
• Discussões iniciais sobre o tema 

Aula 03 – 03/03 
Presencial/Híbrido • Inovação na indústria: Startups, Fintech, Legaltech, 

Healthtech. 
• Discussões e atividade avaliativa 1. 

Aula 04 – 10/03 Presencial/Híbrido • Infraestrutura e cloud computing 
• Importância da infra-TI em um projeto 

Aula 05 – 17/03 Presencial/Híbrido • Quem são os profissionais da TI? 
• Importância e necessidades em um projeto 

Aula 06 – 24/03 
Presencial/Híbrido • Especificação e requisitos para escolher o software 

adequado. 
• Início da atividade avaliativa 2 

Aula 07 – 31/03 Presencial/Híbrido • Acessibilidade digital 
• Discussões sobre o tema 

Aula 08 – 01/04 Remota 

Reposição referente ao recesso “Paixão de Cristo”. Aula 
remota das 10:00hs às 12:00hs e atividade avaliativa 
individual. 

• Software livre e software proprietário 
• Discussões sobre o tema 

Aula 09 – 14/04 

Presencial/Híbrido • Segurança da informação, Proteção de dados (GDPR 
e LGPD) 

• Cibersegurança 
• Discussões sobre o tema 

VIII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 



 

 

Aula/Data Modalidade TEMA  

Aula 10 – 15/04 Remota 

Reposição referente ao recesso “Tiradentes”. Aula remota das 
10:00hs às 12:00hs e atividade avaliativa individual. 

• Tecnologias disruptivas 
• Discussões sobre o tema 

Aula 11 – 28/04 Presencial/Híbrido • Internet das coisas 
• Discussões sobre o tema 

Aula 12 – 05/05 Presencial/Híbrido • Inteligência artificial e aprendizagem da máquina 
• Discussões sobre o tema 

Aula 13 – 12/05 Presencial/Híbrido • Big data e inteligência analítica 
• Atividade avaliativa 3 

Aula 14 – 19/05 Presencial/Híbrido • Blockchain e Criptomoedas 
• Discussões sobre o tema 

Aula 15 – 26/05 Presencial/Híbrido Participação no Evento de aniversário – 90 anos da Escola de 
Sociologia e Política 

Aula 16 – 01/06 
Presencial/Híbrido • Cidades inteligentes 

• Discussões sobre o tema 
• Início da atividade avaliativa 4 

Aula 17 – 15/06 Presencial/Híbrido • Entrega e apresentação da atividade avaliativa 4 

Aula 18 – 22/06 

Presencial/Híbrido • Devolutivas das atividades, balanço do semestre e 
encerramento da disciplina. 

• Provas Substitutivas – se aplicáveis (Calendário da 
Instituição. 
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