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ni. prÉ-KEQuisrro(s)
CÓDIGO NOlqEDAD{SC}P{,}NA

Esta disciplina não possui pré-reqtlisitos

IV CURSO(S) PARA'O(S). QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA

Graduação em Engenharia de Computação

V JUST]F]C/\Tl\H

Esta disciplina é necessária na fniillação do profissttlnal de Engenharia de (:nmputaçãcl. qtJe exige prnfissionals com
ccatlllecimentos e competências lransvelsais. A tlisciplipa fornece conceitos e cleseilvolve T}TO.jeans cltte buscam
contextualiz.ar a importância do Gerenciamento de Plo.belos nos diversos campos cle atuação do engeilhciro.

Vi: EMgbll:

Fundajnentos da Gestão de Projetos: ]nErodtlção e Hist(]rico: Conceitos Básicos; Benefícios do Gerenciamento rle
Pro.fetos. C) Contexto dca Gestão de Projetos: Fases e Ciclo de Vida de Plo.fetos; Os Processos de (.;estão de Prc].fetos:
Conceitos de Processos de Gerenciamento de Projetos; Processcas e ciclo de vida de pio.latos. Início clc um Pro.ietn;
Gestão do Escopol Gestão de Prazosl Gestão de Custos; Gestão de Qualidade: Gestão de Recuisns Fluillanos: Gestão
de Comunicação; Gestão de Riscos. Tnrrodução ao b'rSPro.ject.

Vêi':Q;Ü39VêVÜ$

Qlzielives..Gerais Desenvol\reF no fuLurcl profissional de Engenhaí'ia cle Computação uma vtsãcl al)r'nubente e
estratégica dos negócios na área cle Tecnologias da Tnforínaçãn- Noções de' planejamentc], t(}cnicas, Inabllidades
necessárias para a gestão de serviços tle tecnologia.

Fornecer uma visão ampla da aplicação e dos benefícios da gestão cle proleFos;
' Expor o fuLulo profissional as técnicas. padrões e métodos caju o intuito de traçar nl)je]lvos. es irai' custos e

estabelecer cronogran)as viáveis e realistas.

VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

]



)E ] : Tbüria
\pi escnta] os fundamentos de gestão de plojeLO
Gestão da Iniegiação;
Gestão do Escapo;
Gestão do Tehlpül
Gestão (}e C:rastos;
(;estão da Qué1lidade;
Gestão de Réc\lisos llumanos;
Gestão da Colnt nicação;
Gestão de Riscos.
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yN13)A})E Z; Atividades práticas
. Desenvolvem o plojeto utilizando os collhecimentos acjqueridos anretiormente. Realizar seminários. Estudar as

opções e o fuilcioiaanlento do software disponível para essa finalidade.

XI MÜ lãbõCÕG Àb kN$ NÕ 7iõ $ÊNVC)!:Vil@E iTOI 1)0 P&OG&iA$$A

Exposição dia[ogüic[a, uti]izajldo projeLores de s]ides, Lraba]hos dirigidos com levantamento bibliográfico e atualízação
de assuntos. bem como todos os equipamentos necessários para o desenvo]vimento das aulas ]aboraLoiiais de acordo
corri cada assunto ministrado. At]vidades l)Fálicas de ]aboraEÓrio no computador/componentes. h4aterial de apoio
postado no bToodle. Desenxrolvimenro de trabalhos e exercícios. Visitas, palestras e seminários

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE A\FILIAÇÃO

.q veiificÉtção do }endiinenro escolar conlpieenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão set atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, no mínimo a 75% das nleslllas (Frequência Suficiente - F'S), ficando nela reprovado o aluno que
não conlparecei a mais de 25% das atividades (Frequência Insul:iciente - FT)-
Serão realizadas duas avaiiáçõés, sendo:

o Al: Avaliação l
o IPF: Prometo Final

A b'média Final (MF) será calculada da seguir.Le coima:
MIF ;ü (Al+PF) / 2

A nota mínima para aprclvação na disciplina será MF>=6,0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 e 72
da ires. n' 17./CUn/].997).
C) aluno com Fi'equência Suficiente tr's) e illédia das noras de a\raliações do semestre MF entre 3,0 e S,5 terá
(direito a uma nova avaliação no final do semesLle (REC), excelo as atividades constantes no art.70, ê 2'. A
Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais
(MF) e a Roía'óbtídá; nã r]ovâ avaiiàção (RECO. (Af{.: 70 é 71 da R.es. n' ].7/CUn/],997).

(3Í+' -F Rft)
2

Ao aluiao que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 tzero). (Ar]. 70, g 4' da Res. n" 17/CUn/] 997)

Observações

,\valíaçãã del'ecuperaçãe
. Não há avaliação cle recuperação alas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de laboratório

(Res.] 7/CUn/97)

Neva ãv:aiÍaçãà

Pala pedido de segunda avaliação somente em casos em que o aluno, por motivo de força maior e plenamente
.justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação
à Chefia do DepatEameiaEO de Ensino ão qual a disciplina pertence, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis,
apresentando documentação complobatória.

XI. CRONOGRAMA PRÁTICO
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sexMãRa

1 105/08/19 09/08/19 Apresentação do Piano deEnsino. Unidade l

2 12/08/19 1 6/08/19 Unidade ]

3 1]9/08/19 123/08/19 Unidades

4 i2G]/08/19 130/08/19 U11idade]

5 l0]/09/19 06/09./]9 'Unidades

6 09/09/]9 13/09/1 9 1 Unidade ]

7 1]6/09/]9 20/09,/]9 Unidãde]

8 123/09/19 27/09/19 Unidade]

9 30/09/19 04/]1)/19 Unidadetl. Avaliação l
l0 07/10/19 11/10/19 1.Jnidai:lc2

t] 1]4/]0/]9 i18/]0.r]9 1Unidade2

:{2 12]/]0/]9 25/]0/]9 IUnidade2

]3 128/10/19 01/]]./í9 1Unidade2

14 04/1]/19 l08/l11/19 1.Jnidade2

15 ]1,'11/19 15/11/]9 Apresentação dos'll't'abalhosF'mais

16 18/11/19 22/11/19 IApresentação dos'l't'abalhosFinais

]7 25/11/19 29/11/19 Segunclaavaliação

]8 l02/i2/10 06/t2/19 ProvadeRecuperação

Qbs: C) calendário está: su.jeito a pequeno)s a.fustes de acordo cona as necessiçlacies das ativldades desellvolvidas
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] 2./ ] 0/'20] 9

28/]0/20]9

02/]]/'2019

l S/] ] /2o ] 9

] 6/ 1 ] /2Q ] 9

Tndepenclência do Brasil(Sábado)
Nossa Senhora Aparecida rSábado)

Dia do Servidor Público (Lei n' 8.112 -- art. 236n)(Sexta)

Filiados (Sábado)

Plclclamação da Republica(Sexta)

Dia 1]ão ]eEivo (Soba:do)

XIII.BIBLIOGRAFIABÁSICA

XAVTER. Callns Magro cJâ Silvca, Gerenciainenro de projeíos: clima definir e conflnl8i n cscí]po do pTO.ieEr].

2. ed. São Paulo: Sarãiva, 2009. 259 p. ISBN 978850206}958.
\LARGAS. Ricardo Viana. b'manual prático clo plaino de pro.lelcl: utillzanclo o Ph'T113(1)1<'K) gtiicle. zd.ecl. Rio cle
.laneiio: Braspot{, 2009. 230p. ISBN 9788574524306

3. MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de pro.fetos. 3- ed. São Paulo: /\Elas, 200'). 2421). ISBN
9788522440405.
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1. VIETRA, Marconi Fábio.(;erenciamento cle projeíos clt, iccnologia cla informação. =. ccl. total. íev. c attlal.
Rio de Janeíto: Elsevier, c20C}7. } CD-ROl\4

2. VE.RZUH, llric. GIBA compacto: gestão de pio.fetos. Rio de Janci]o: E.lsevle], 2{)00. 39811. ISBN
8S3520637X
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SOTILLE, Mauro Afonso. Gerenciamento do escopo em projetos. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV. 2010.
171p. ISBN 8522505799(broca.).
BORDEAIJX-RÊGO, Ricardo. Viabilidade económico-financeira de projetos. 3.ed. Rio de Janeiro: FGV.
2C)IO. 161p. ISBN 9788522507788

Os livros acima citados cóilstam na Biblioteca Universitária'e Setorial de Araranguá. Algumas bibliografias também
podem ser encontradas no cacervo da disciplina, via sistema Moodle.

XV: INFRAESTRUTURA E MA:l'ERIAS NECESSÁRIOS:

Laboratório de informática com, no mínimo, um computador por aluno
Espaço físico com mesas, cadeiras e tomadas em quantidades adequadas
Acesso à internet
Datashow que possa ser operado clc forma segura, sem risco de acidentes
20 folhas de papel A4 por aluno
10 folhas prova poraluno
Quadro branco e canetas
Impressão: monocromática e colorida

Obs.: A indisponibilidade de infraestrutura/materiais listados pode causar prejuízos ao processo pedagógico,
inviabilizando tanto as atividades dos docentes como as dos alunos, podendo, ainda, acarretar emcancelamenio de
aulas em último caso.
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