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.Haçllj?lgB ]g !11 'recnoioaiaç; da Informação e Comunicação

'V.JU$VgF'êCÂT8VA

Es:a ülsci ! ! a e recessárii! para uma complementação da formação do profissional de Tecnologia da Informação
e CclnurlicaçÊão. Fornece co:lceltos e desenvolve trabalhos que buscam contextuailzar a importância da Gestão de

. Prcjaos ;lcs dhersos Game:cls de atuação do bacharel em TIC.

\fã.. E$@EM'rÂ

C')nceitos básicos de projetos. Fases e gerenciamento de projetos. Aplicação de metodologias. Escapo, objeti'.ros
.i:'stifl:ail 'as piüduÍos e entregas do prometo. Clualidade, estudo de viabilidade, riscos e custos de prole':os
í;:-od-:çáü d= pi opostas. Esli-atégías e ferrarr'!entas de apoio a decisão.

\ ;8g.. 08JET1l '©$

Ü&âM3ía.G%i:Ü

Calpacitai- o discente a conhecer as diversas abordagens e perspectivas acerca da necessidade, aplicação.
utilidade e benefícios cla importância da Gestão de ProjeEos nos diversos setores do mercado e nas
enlpt'asasS

.c}

Discutir :;ob!'e o papel d= Gestão de Projetos na$ empresasl
/:.. .[+!;$ai' a utilização do:; métodos empregados da Gestão de Projetos nos dias anuais
Cor ecer a$ principais f:erramentas de Gestão de Projetos
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IÇ11?1gQ :. OPEP DISC;iPUNA

Esta disciplina não possui pré-requisitos
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$X. ME7QDQLOGãÀ DE ENí;!NQ/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
1 . Aulas exposlti\as Intercaladas com discussões. Material de apoio postado no Moodle. Desenvolvimentode
tí ai)alho:s o exet'cícic)si
2. .qtilas cü uso de materli31 disponibilizado no hqoodle. Desenvolvimento de um trabalho científico/técnico
apllc ndo o$ co11celios deselvolvldos nas aulas exposltivas.

X. METODGLQGgÂ E ãMSTF{UMENTOS DE AVALIAÇÃO
A ',erlflcação do rencimenEo escolar compreenderá
de~..farão se} atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a
discioiiina. com no mírli!'no 75% das aulas (Frequência Suficiente - FS}, ficando reprovado o aluno com mais
de 25% de faltas(Frequência insuficiente - FI)
Serão i-balizadas as s'egulntes avaliações

A filiação l será re:gerente aos contetjdos das unidades 01 a 07: PI
.Q\r3li3$ão 2 será rc:gerente aos conteúdos das unidades 08 a 14: P2
P..,'ablação 3 será re:ferente aos conteúdos das unidades em forma de trabalhos 01 a 1 8: P3
P. fllédla das ?i'ovas (MP> será calculada da seguinte for!'rta
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fi'equêncãa e aproveitamento nos estudos, os quais

- 1:1 ! ]:: ? fll l

;\. 11)adia das proví3 s/'avaliação (MF') terá peso 6 (seis) para cálculo da média final da disciplina
.Q }-nédia dos traí:lhos(MT) terá peso 4(quatro) para cálculo da média final da disciplina
\'fedia Final(h4F) - 0,6 M/) + 0,4 MT
.;:. f-ota mínima paí'i3 aprovação na :disciplina será MF>=6,0(seis) e Frequência Suficiente(FS).(Art. 69 e
72 da Res. n' 1 7/(;Un/1 997).

üi eito a urina nova avaliaç;áo no final do se!-nestre (REC), exceto as atividades constantes no ar{.70. $ 2'. A Nota
Final (ÍQl: será calculada Í)or meio da média aritmética entre a rriédla das notas das avaliações parciais (MF) ea

r: ca ofi](] ]a .-c'.a a'/allaç;.ão (REC). (Art. I'o e 71 da jjÍel?..rali.fcun/1997)-

C} a
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uno core Frequência í;iíiclente ÍFS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e 5.5 terá

$ As a:ur'o qlie não corno:arecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 [zero). (Aít. 70: li 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Ob$3fü Ç86s

Fãova vallação
Pedidos de sequnrla avaliação soirlente para casos e'n que o aluno. por motivo de força maior e

üloR8Hç::ueo ll,sflfi=ada: dei;(ar de realizar a'/aliações previstas no plano de ensino, e deverá ser formalizado via
ieqieiir':=í.to de a.'aliaçãs à Secretaria Académica do Campus Araranguá dentro do prazo de 3 dias úteis
: 1? ii!:iyal iiçl2:;!iu..ilj21ggê!

O PROGRAÊ©ÂTiCO

,l)rebentação de Plano de Ensino e Planos de Aulas
rtrodução a cllsclplina de Gestão de Projetos.
Conceitos básicos de proletos,
:oncelÊos básicos de projetos. Exercícios
: se$ e gerei ciamento de projetos
:ases e gerericiamento de projetos.Exercícios
\pllcação de !metodologias
oe'1Rleír3 Avaliação
\pllcação de !netodoiogias. E:wrcícios
:scopo, objeiivos, justificativas. produtos e entrega:s do prajeto.
!scopo. objetivos, justificativas, produtos e ente'egas do projeto. Exercícios
Qualidade. e:studo de víabiíídade, riscos e custos de projetos
)uaiidade, e:;judo de viabilidade, riscos e custos de projetos* Exercícios.
3eguilda Avêliiação
)roduç5o de f)repostas.
:stratéglas e ;erramentas de apoio a decisão Exercícios.
terceira Avali ação. Prova de Recuperação.
\preseintaçõt:s e entrega dos trabalhos. Divulgação de Notas



XII. Feriados

DATA
03/04/2019

9/04/2019
20/04/2019
21/04/2019
01/05/2019
04/05/2019
20/05/2019
21e22/05/201

xiii. BiBUOGRAnA Básico.

MENEZES, L. C. M. Gesta o de Projetos. São Paulo: Atlas. 2009

XAVIER C. M. S.; VIVA(:QUA F. R.; MACED0 0. S.; XAVIER L. F. S. Metodologia de Gerenciamento de
Pi'ojetos - Mcthodware. R io dc Janciro: Brasport, 2009.

XIV.BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR

VIETRA, M.F. Gerenciamento de Projetos dc Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2003

VERZUH,Eri Gestão dc Projetos. Rio de Janeiro: Elscvier, 2000

PRO.ÍECT N{ANAGEN'IEF{T INSTTTUTE. A Guide to the Project IVlanagement Body of Knowledge
PFaBOK. Ed. PNtí, 2003/2(i04

Os livros acima cita Jos constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá. Algumas bibliografias
também podem ser encontradas no acervo da disciplina, vla sistema Moodl

Aprovado na Reunião do Ccl-egiado do Curso 26/0a/4q

revistos para o semestre 201 9.1 :

Feriados/Dias não letivos

  Aniversário da Cidade - Feriado Municipal -(Campus de Araranguá)
Sexta-fl?ilq !?q!? Feriado Nacional

l Dia nãc letivo
Tiradentes / Páscoa
Dia do Trabalhador

Dia da l3adroeira da Cidade (Campus de Araranguá)
Corpus Christi

9 Dias não letivos


