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EMENTÁRIO DO CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

1º SEMESTRE 

 

FUNDAMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE 

Ementa  

História da Computação. Conceitos básicos de hardware: Unidade central de 

processamento; Memórias. Unidades de I/O. Tecnologias de armazenamento de 

informações. Classificação e conceitos básicos de software. Estrutura pessoal e 

funcional dos serviços de informática (Ferramentas de tabulação e edição de textos). 

Centro de processamento de dados (CPD). Internet: conceitos, acesso e navegação. 

Tecnologia e responsabilidade ambiental. 

 

MATEMÁTICA APLICADA 

Ementa  

Funções. Limites e continuidade. Taxa média de variação. Derivadas. Máximos e 

Mínimos de função de uma variável. Raciocínio Lógico: Proposições e Conectivos. 

Análise Combinatória: Fatorial. Permutações. Arranjos. Combinações. Binômio de 

Newton. Probabilidade: Caminho de probabilidades. 

     

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

Ementa 

Abordagem sistêmica. Instrumentos de análise administrativa. As funções gerenciais. 

Estrutura das organizações. Tipos de estruturas. Estruturas inovativas. Análise 

organizacional. Técnicas de entrevistas para obtenção de informações. 

Administração das mudanças. A informática nas organizações. Organização e 

métodos. Comportamentos estruturais. Estudos de ambientes. Desenvolvimentos 

metodológicos e processuais. Estudo de formulários e impressos. 



 
 
 

Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na responsabilidade 

social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 

Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000, ICÓ - CE 
Contatos: (88) 35619200 

Facebook: facebook.com/icofvs 
Web: www.fvs.edu.br 

INTRODUÇÃO A ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 

Ementa  

Introdução a Lógica de Programação. Introdução a Algoritmos. Conceitos de 

Programação. Elementos Utilizados no Algoritmo. Estruturas de Controle. Estruturas 

de Dados Estáticas. Procedimentos e Funções. 

 

INGLÊS INSTRUMENTAL 

Ementa 

Leitura e atividades escritas sobre compreensão de textos técnicos relacionados com 

a informática e Internet tanto para a verificação de informações específicas quanto 

para a verificação da ideia principal do texto sem a preocupação com o conhecimento 

isolado de cada palavra. Estratégias de leitura de textos autênticos retirados das 

próprias fontes de informação relacionadas com o assunto do curso. Exploração e 

pesquisa dos termos técnicos, termos não-técnicos característicos da linguagem 

técnica, falsos cognatos, verbos e expressões idiomáticas. 

 

2º SEMESTRE 

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÕES DE COMPUTADORES 

Ementa 

Sistemas de numeração computacionais (Binário, octal e Hexadecimal) Arquitetura 

de microprocessadores. Estrutura simplificada de um microcomputador. 

Processadores internos, grupos de registradores e sua utilização, ferramentas para 

desenvolvimento e depuração de programas assembly. Meios de armazenamento. 

Características das memórias. Discos rígidos. Unidade CD-ROM, CD-RW e DVD. 

Placa-mãe (Motherboard). Barramento. IRQ e DMA. Interfaces (serial, paralela, 

controladora de vídeo, modem, som e rede). Gabinete e fonte de alimentação ATX, 

monitores, impressoras e scanners. CMOS Setup. Instalação do sistema operacional 

no disco rígido. Particionamento e formatação. Sistema de arquivo FAT-32. Descarte 

de periféricos e impacto ambiental. 
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PROJETO DE BANCO DE DADOS 

Ementa 

Conceitos de banco de dados. Modelos conceituais de informações. Modelos de 

dados: relacional, redes e hierárquicos. Modelagem de dados conceitual, lógica e 

física. Teoria relacional: dependências funcionais e multivaloradas, formas normais. 

Restrições de integridade e de segurança em banco de dados relacional. Sistemas 

gerenciadores de banco de dados (SGBD): objetivo e funções. Tipos de sistemas 

gerenciadores de banco de dados. Caracterização de abordagens não-convencionais 

de bancos de dados. Integração de bancos de dados. 

         

ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO 

Ementa 

A ética profissional. O direito e a sociedade de informação. Direitos fundamentais e 

informática. Caracterização das leis de software. Caracterização e análise da política 

nacional de informática. Conceituação do tratamento e sigilo de dados. Conceituação 

de propriedade intelectual. Conceituação das noções de direitos autorais.  Proteção 

jurídica do software. Conceituação da responsabilidade civil e penal sobre a tutela da 

informação. Conceituação da legislação relativa aos direitos de defesa do 

consumidor. Contratos eletrônicos. Tratados e convenções internacionais sobre 

comércio eletrônico e regulação do ciberespaço. Direitos Humanos/ Evolução 

Histórica. Sociedade Internacional dos Direitos Humanos. 

  

METODOLOGIA DA PESQUISA E TRABALHO CIENTÍFICO 

Ementa 

Conceitos fundamentais; Pesquisa Científica, Produção de Textos e Trabalhos 

teóricos-científicos, Normas da ABNT. 

 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS  
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Ementa 

Conceitos e evolução da programação orientada a objetos. Limitações e diferenças 

entre o paradigma da programação estruturada em relação à orientação a objetos. 

Abstração e modelo conceitual. Conceito e modelos de objetos. Classes, atributos, 

métodos, mensagens/ações. Construtores. Polimorfismo. Herança – simples e 

múltipla e suas consequências. Encapsulamento e ocultamento de dados. Conceitos e 

técnicas de programação. Implementação de algoritmos orientados a objetos 

utilizando linguagens de programação. Interface. Classes e métodos abstratos. 

3º SEMESTRE 

 

BANCO DE DADOS 

Ementa 

Conceitos de linguagem de consulta estruturada (SQL). Comandos Básicos de SQL: 

criação, exclusão, pesquisa e junção. SQL Avançada, DDL, DML. Restrições de 

integridade de dados, tipos de junções, manipulação de junções de tabelas. Funções 

de agregação, operações sobre conjuntos. Operações sobre Visões em banco de 

dados. Stored Procedures. Functions. Triggers. Transações. 

 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Ementa 

Conceitos e evolução da engenharia de software. Evolução das metodologias de 

sistemas e suas principais técnicas. Processo de desenvolvimento de software. 

Modelos de software. Ciclo de vida. Gerenciamento de requisitos: Evolução e 

importância da engenharia de requisitos, técnicas de elicitação de requisitos, 

definição do sistema a partir dos requisitos. Compreensão e análise dos problemas e 

necessidades dos usuários, clientes e envolvidos no projeto. Projeto orientado a 

objetos usando UML (Unified Modeling Language). 

 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO - WEB 
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Ementa: 

Introdução aos Sistemas WEB: conceitos, modelos, arquitetura e tecnologias, 

usabilidade e acessibilidade. Tecnologias da Informação para Desenvolvimento de 

Sistemas em Internet: Construção de páginas WEB, folhas de estilo. Conceitos, 

criação e edição de imagens, animações e design de páginas WEB. Abordagens 

relacionadas: HTML, XHTML, DHTML, CSS. Linguagens de programação no 

ambiente Web: Linguagem de programação PHP, ou similar, com banco de dados. 

Relacionamento entre HTML, PHP, ou similar, e Java Script, ou similar. Aplicações: 

e-commerce, e-business. Programação no ambiente cliente/servidor Web. 

 

REDES DE COMPUTADORES 

Ementa 

Comunicação de dados. Redes de computadores: tipos e topologias de redes de 

computadores. Características físicas de redes. Redes locais de longa distância. 

Redes de alta velocidade. Protocolos e serviços de comunicação. Fatores de 

qualidade de uma rede de computadores. Dispositivos de rede de computadores: 

repetidores (HUB). Pontes (Bridge e Switch). Roteadores (Router). Interconectador 

(Gateway). Servidor de acesso remoto (RAS).  

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 

Ementa 

Sistema de informações. Vantagem Competitiva. Gerenciamento de Dados. Tipos de 

Telecomunicações e Redes. Comercio Eletrônico e Aplicações 

Empresariais.  Sistemas de apoio à decisão. Sistemas especialistas. Tendências e 

impacto do uso da tecnologia da informação na organização e na sociedade. Sistema 

de Gestão ambiental (SGA) - Avaliar e controlar os impactos ambientais de suas 

atividades, produtos e serviços. 

 

SISTEMAS OPERACIONAIS 
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Ementa 

Evolução, definição, estrutura e funções dos sistemas operacionais. Níveis 

arquiteturais na interface hardware/software. Modos de representação de dados. 

Convenções de endereçamento, modelo de registro, conjunto de instruções, 

mecanismo de controle e E/S. Ambientes operacionais. Arquitetura e medidas de 

eficiência. Processo de inicialização (boot). Gerenciamento de memória. Gerência de 

dispositivos. Arquitetura e princípios operacionais dos sistemas. 

 

 

4º SEMESTRE 

 

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO   E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ementa 

Conceitos sobre empreendedorismo. Características e habilidades do empreendedor. 

O comportamento empreendedor: análise de oportunidades. O processo de geração 

de ideias e conceito de negócios. Criatividade e inovação. Técnicas de identificação e 

aproveitamento de oportunidades. Meios para análise de oportunidades e ideias. 

Estratégia de negócios. Aspectos de planejamento, abertura, funcionamento e 

gerenciamento de um negócio. Instituições de apoio e financiamento. 

Desenvolvimento de planos de negócio. Relação entre empreendedorismo e 

desenvolvimento social e ambiental, processo histórico evolutivo da relação 

homem/natureza/tecnologia. 

 

ENGENHARIA DE REQUISITOS 

Ementa 

Tipos de sistemas. Análise e Projeto de Sistemas. Gerenciamento de requisitos. 

Compreensão e análise dos problemas no projeto. Análise de casos de uso. Aplicação 

da UML (Unified Modeling Language) na modelagem de sistemas. 
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GESTÃO DE PROJETOS 

Ementa  

Definição e práticas de projeto. O ciclo de vida de um projeto. Mensuração de 

Projetos. Técnicas para controle e administração de projetos. Preparação e condução 

de reuniões. Grupos de processo e áreas de conhecimento. 

 

INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR 

Ementa  

Princípios básicos do design de sistemas interativos. Interfaces e Usabilidade. 

Acessibilidade e Designer de software. Computação ubíqua e móvel. 

 

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVO MÓVEIS 

Ementa 

Características dos dispositivos móveis. Arquiteturas de aplicação móvel. 

Infraestrutura móvel. SDK Android. Interfaces gráficas para dispositivos móveis. 

Tratamento de eventos. Aplicações multimídia. Comunicação entre processos. 

Comunicação com servidores. Persistência de dados. Provedores de conteúdo. 

Geolocalização. Mapas. 

 

PROJETO INTEGRADOR 

Ementa 

Integração dos conteúdos abordados nos semestres I, II, III e IV do curso, com 

definição pelo Colegiado de Curso do número de componentes curriculares 

envolvidos, sendo 03 (três) a quantidade mínima. Elaboração e desenvolvimento de 

um projeto integrado. Elicitação de requisitos, entrega da documentação da proposta 

de um software, composta pelos documentos de visão, documentação de requisitos e 

diagramas do mesmo. 
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5º SEMESTRE 

 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

Ementa  

Identidade negra. O negro na cultura afrodescendente. Intelectualidade negra. 

Movimento negro no Brasil. Desconstrução de conceitos e termos referente à cultura 

afrodescendente. História e memória dos povos afro-brasileiros e indígenas. A África 

Pré-colonial. O processo de colonização. Contextos e conceitos históricos sobre as 

relações raciais no Brasil para o ensino de História da África, Cultura Africana e 

Afro—brasileira. Os desafios nas relações raciais no Brasil. A importância da 

valorização da diversidade étnico-racial na educação das relações étnico—raciais. 

Relação Afro-brasileira e a tecnologia. Cultura Afro-Brasileira – história e 

tecnologia.  

 

ESTRUTURA DE DADOS 

Ementa  

Estruturas e tipos. Abstração de dados. Representação física e encadeamento. 

Caracterização, análise e implementação de estruturas básicas: matrizes, listas 

lineares, pilhas e filas. Árvores: conceito, terminologia, representação e aplicação. 

Árvores binárias (construção, caminhamento e aplicações). Árvores balanceadas. 

Métodos de pesquisa de dados em tabelas: pesquisa sequencial; pesquisa binária; 

Métodos de classificação (ordenação): por inserção, troca, seleção, distribuição; 

avaliação e comparação dos métodos de ordenação. Métodos de armazenamento e 

acesso a dados em arquivos. Organizações básicas de arquivos.  

MATTOS, Patrícia Noll de; LORENZI, Fabiana; CARVALHO, Tanisi Pereira 

de.  Estrutura de dados. São Paulo: Thomson Learning, 2007. FÍSICO. 

SILVA, Osmar Quirino da. Estrutura de dados e algoritmos usando C – 

fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. FÍSICO. 

VELOSO, Paulo. Estrutura de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. FÍSICO. 
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Ementa  

Projetar e implementar software através de metodologias de desenvolvimento 

utilizando os conceitos da Orientado a Objetos. Planejamento do projeto de 

software.  Arquitetura de software: Conceitos básicos de arquitetura de software, 

definição de componentes, conectores e configurações arquiteturais, atributos de 

qualidade associadas à arquitetura. Modelos estáticos e dinâmicos. Noções de 

padrões de projeto e reuso. 

 

PROJETO INTEGRADOR II 

Ementa 

Integração dos conteúdos abordados nos semestres I, II, III, e IV do curso, com 

definição pelo Colegiado de Curso do número de componentes curriculares 

envolvidos, sendo 03 (três) a quantidade mínima. Elaboração e desenvolvimento de 

um projeto integrado. Tecnologia Verde. 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Ementa  

Requisitos de segurança de aplicações, de base de dados e de comunicações. 

Segurança de dispositivos móveis. Aspectos de controle e segurança. Planos de 

segurança e de contingência. Políticas de segurança. Criptografia. Firewalls. 

Vulnerabilidades e principais tecnologias de segurança. 

 

6º SEMESTRE 

 

GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO 

Ementa 
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Noções de gerenciamento de configuração de software. Identificação da 

configuração. Controle de mudanças. Planejamento da gerência de configuração. 

Ferramentas de apoio à gerência de configuração de software. Integração Contínua. 

 

DESENVOLVIMENTO E PADRÕES DE PROJETO WEB 

Ementa  

Caracterização dos padrões de projeto, Padrões e reusabilidade, Tipos de padrões de 

projeto, Aplicação de padrões de projeto no desenvolvimento de software orientado a 

objetos. Padrões GRASP e GoF. 

 

PROJETO INTEGRADOR III 

Ementa  

Elaboração de um artigo de validação de projeto, baseado na análise dos dados 

colhidos a partir da implementação do software desenvolvido no Projeto Integrador 

II. Tecnologia Verde. 

 

QUALIDADE DE SOFTWARE 

Ementa 

Princípios e técnicas de testes de software. Desenvolvimento orientado a testes. 

Automação dos testes. Geração de casos de teste. Teste de interfaces humanas. Teste 

de aplicações para a web. Testes alfas, beta e de aceitação. Ferramentas de testes. 

Planos de testes. Gerenciamento do processo de testes. Protótipos. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS  

Ementa 
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Abordagem interdisciplinar dos conteúdos dos semestres, numa leitura 

interdisciplinar com temas e abordagens atuais da área de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

DISCIPLINA OPTATIVA 

Ementa 

De acordo com a opção dos alunos.  

Bibliografia Básica  

De acordo com o componente curricular ofertado. 

Bibliografia Complementar 

De acordo com o componente curricular ofertado. 

 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

FILOSOFIA 

Ementa 

Bases filosóficas da Psicologia: Mecanicismo, primórdios da Ciência Moderna, 

Empirismo, Racionalismo, Positivismo. A Filosofia do período moderno e 

contemporâneo e suas influências sobre o desenvolvimento da Psicologia. A 

Psicologia e as bases filosóficas para a Educação Ambiental. 

 

GESTÃO SOCIAL AMBIENTAL 

Ementa 

Modelo de gestão aplicado ao meio ambiente. Planejamento e estratégia ambiental. 

Instrumentos de controle de desempenho ambiental. Estrutura e recursos para o 

gerenciamento do meio ambiente. Visão do meio ambiente no terceiro milênio. 

Soluções ambientais através do emprego de estratégias relevantes ao meio ambiente. 

Fundamentos éticos da gestão ambiental como prática social. Estratégias 

diferenciadas de gestão ambiental por setor econômico. 
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LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

Ementa 

História das línguas de sinais; A Língua Brasileira de Sinais e a constituição dos 

sujeitos surdos. As línguas de sinais como instrumentos de comunicação, ensino e 

avaliação da aprendizagem em contexto educacional dos sujeitos surdos 

(bilinguismo) Características básicas da fonologia de Libras: configurações de mão, 

movimento, locação, orientação da mão, expressões não-manuais. A língua de sinais 

na constituição da identidade e cultura surda. Legislação específica: Lei nº 10.436, de 

24/04/2002 e o Decreto nº 5.626, de 22/12/2005; Lei da Acessibilidade 10.098 de 19 

de dezembro de 2000; Lei 13.146 de 6 de Julho 2015 Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);  Lei do Interprete 

12.319 de 1º de setembro de 2010. Prática introdutória em Libras. Números; 

expressões socioculturais positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas, 

expressões socioculturais negativas: desagrado, verbos e pronomes, noções de tempo 

e de horas. Introdução à morfologia da Libras: nomes (substantivos e adjetivos), 

alguns verbos e alguns pronomes. Diálogo e conversação com frases simples. 

Expressão viso-espacial. 

 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Ementa 

Inteligência artificial e sistemas inteligentes. Engenharia do conhecimento. 

Estruturas e dinâmicas de redes neurais artificiais. Sinais e funções de ativação. 

Algoritmos e estratégias de aprendizado. Implementações de redes neurais. 

Perceptron multimarcas. Redes de hopfield. ADALINE e MADALINE – 

aprendizado adaptativo. Redes neurais de base radial. LVQ – Learning Vector 

Quantization. Mapas auto-organizáveis de kohonen. Lógica fuzzy e sistemas fuzzy. 

Inferência fuzzy. Sistemas neuro-fuzzy (ANFIS). 

 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

Ementa 
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Estrutura da linguagem. Visão geral do português escrito e vícios da linguagem. A 

qualidade da linguagem escrita e falada para os profissionais da Administração. 

Regras básicas para correção na elaboração de textos. A comunicação empresarial. 

Efetividade na comunicação. Os termos técnicos, neologismos e os formatos 

linguísticos profissionais. Redação administrativa. Gramática e Redação. 

Correspondência e Redação técnica. Língua padrão. Normas regras ortográficas. 

Textos diversos. Leitura e Interpretação de textos. Tipologia Textual. Gênero textual 

Analogias de filmes, Produção textual, Resumos e Resenhas. 

 

TÉCNICAS EM NEGOCIAÇÃO 

Ementa 

O perfil do Negociador Brasileiro. Comunicação e Percepção. Técnicas e 

Habilidades em Negociações. Estilos dos negociadores. Como vencer objeções. 

Estratégias do golfinho. É preciso ir além do ganha- ganha. Casos e Simulações 

filmadas com os próprios participantes. 


