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Bem-vindos à UFSC!!!



Coordenação do Curso

• Coordenador do Curso: 
Prof. Frank Siqueira
Sala: INE 525 – E-mail: Frank.Siqueira@ufsc.br

• Subcoordenador do Curso:
Prof. Ronaldo dos Santos Mello
Sala: INE 408 – E-mail: R.Mello@ufsc.br

• Coordenador de Estágios: 
Prof. Leandro Komosinski
Sala: INE 410 – E-mail: Leandro.Komosinski@ufsc.br

• Secretária do Curso: 
Elizabeth Coelho
Sala: INE 103 – E-mail: sin@contato.ufsc.br

• Colegiado do Curso: 
11 professores
2 representantes dos alunos



Objetivos do Curso

• Desenvolver as bases teóricas e práticas relativas a sistemas de informação

• Capacitar os alunos para utilização das tecnologias atuais e acompanhar o 
surgimento de novas tecnologias

• Estimular o lado criativo e empreendedor dos alunos

• Formar um profissional capaz de entender os processos administrativos das 
organizações, identificar os problemas relativos ao tratamento da informação 
e propor soluções automatizadas para esses problemas

• Dotar seus alunos de espírito crítico, ético e social

• Fomentar a integração da Universidade com a Sociedade

• Atender as necessidades socioeconômicas regionais relativas à formação de 
profissionais qualificados no âmbito da área de Sistemas de Informação

Promover a formação de recursos humanos para 
automação dos Sistemas de Informação das organizações, 

em concordância com as estruturas organizacionais e 
com ênfase em informática e suas aplicações



Currículo do Curso
• Programação de Computadores: 7 disciplinas; 612 horas/aula

• Administração e Gestão de Sistemas: 9 disciplinas; 504 horas/aula

• Bancos de Dados: 5 disciplinas; 324 horas/aula

• Análise e Projeto de Sistemas: 4 disciplinas; 288 horas/aula

• Redes de Computadores e Internet: 4 disciplinas; 288 horas/aula

• Sistemas Computacionais: 3 disciplinas; 216 horas/aula

• Fundamentos de Informática: 3 disciplinas; 180 horas/aula

• Estatística: 2 disciplinas; 144 horas/aula

• Trabalho de Conclusão de Curso: 3 disciplinas; 342 horas/aula

• Disciplinas Optativas: mínimo de 288 horas/aula

• Atividades Complementares: 360 horas/aula

• Carga Horária Total: 3600 horas/aula



Currículo do Curso



Horários e Locais de Aula
• Horários
◦ Segunda a Sexta, das 18:30 às 22:00

◦ 4 aulas de 50 minutos por dia 

◦ Intervalo das 20:10 às 20:20

• Locais de Aula:
◦ Bloco B (de salas de aula) do CTC

◦ Prédios da Engenharia Elétrica (EEL), 
Engenharia de Produção (EPS) e 
Engenharia Sanitária (ENS) 

◦ Laboratórios 

◦ LIICT: no 3º piso do bloco B do CTC

◦ INE: salas 101, 204, 313 e 314



Sistema de Avaliação
• Cada professor define o número de avaliações e 

a forma de cálculo da média no Plano de Ensino, 
que deve ser apresentado na 1ª aula da disciplina

• Notas de 0,0 a 10,0, em intervalos de 0,5 pontos
◦ Arredondamento: 0,25 ou mais arredonda para cima; 

0,24 ou menos arredonda para baixo

• Aprovado se tiver média igual ou superior a 6,0 na disciplina

• Reprovado sem recuperação se média < 3,0

• Recuperação: de 3,0 a 5,5 (exceto algumas disciplinas práticas)
◦ Nota Final = (Média + Rec) / 2

• Frequência mínima de 75% nas aulas; abaixo disso é reprovado 
por frequência insuficiente (FI) com média 0,0



Estrutura da Universidade
• Reitoria
◦ Pró-Reitorias

◦ Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), ...

◦ Secretarias e Departamentos Administrativos
◦ Depto de Administração Escolar (DAE), Depto de Assuntos Estudantis (DeAE), 

Secretaria de Segurança Institucional (SSI), ...

• Unidades: Centros
◦ Centro Tecnológico (CTC), Centro Sócio-Econômico (CSE), ...

◦ Departamentos
◦ Informática e Estatística (INE), Engenharia do Conhecimento (EGC), 

Ciências da Administração (CAD), Engenharia de Produção e Sistemas (EPS), ...

◦ Cursos de Graduação e Pós-Graduação



Legislação da UFSC
• Órgãos Deliberativos
◦ Conselho Universitário (CUn)

◦ Câmara de Graduação (CGRAD)

◦ Conselho da Unidade 

◦ Colegiados dos Cursos e Departamentos

• Funcionamento dos Cursos de Graduação
◦ Regido pela Resolução 017/CUn/1997

◦ Define regras e procedimentos que devem ser seguidos por professores e 
alunos de graduação
◦ Critérios para obtenção de vaga em disciplinas

◦ Recuperação de avaliações

◦ Trancamento e transferência de curso

◦ Validação de disciplinas 

◦ Prazos para recursos

◦ Sanções disciplinares

◦ etc.



Serviços Oferecidos pela UFSC
• Biblioteca Universitária (BU): http://bu.ufsc.br

• Restaurante Universitário (RU): http://ru.ufsc.br

• Hospital Universitário (HU): http://hu.ufsc.br

• SeTIC: http://setic.ufsc.br
◦ Acesso à rede, e-mail, sistemas administrativos, etc.

• Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE): http://prae.ufsc.br
◦ Bolsa permanência, moradia, auxílio alimentação, transporte, 

creche, viagens de estudo, participação em eventos científicos, 
atendimento psicológico, etc.

• Atividades Extracurriculares
◦ Cursos de idiomas
◦ Atividades esportivas, artísticas e de lazer

http://bu.ufsc.br/
http://ru.ufsc.br/
http://www.hu.ufsc.br/
http://setic.ufsc.br/
http://prae.ufsc.br/


Corpo Docente do Curso
• Professores ligados aos seguintes Departamentos:
◦ Informática e Estatística (INE)

◦ Ciências da Administração (CAD)

◦ Engenharia do Conhecimento (EGC)

◦ Engenharia de Produção e Sistemas (EPS)

• Mais de 90% são Doutores e possuem Dedicação Exclusiva

• Ministram aulas e realizam atividades administrativas, de pesquisa e 
de extensão 

• Orientam Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações de Mestrado 
e Teses de Doutorado



Centro Acadêmico
• Centro Acadêmico de Sistemas de Informação 
◦ Representa os estudantes do curso perante a administração da 

Universidade

◦ Site: http://casin.ufsc.br

http://casin.ufsc.br/


Empresa Júnior
• Pixel Empresa Júnior 
◦ Reúne alunos dos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da 

Computação da UFSC

◦ Atua no desenvolvimento de websites, web apps e consultorias em 
projetos interdisciplinares

◦ Site: http://www.ejpixel.com.br/

◦ Sala: INE 203

http://www.ejpixel.com.br/


Estágios e Bolsas

•Muitas oportunidades de Estágio e Bolsa
◦ Divulgadas na lista de e-mails alunos-noticias@inf.ufsc.br e no 

site http://estagios.ufsc.br

◦ O aluno pode exercer suas atividades na própria UFSC, em 
outras instituições ou empresas dos mais diversos setores

•O curso possui um Coordenador de Estágios
◦ Prof. Leandro Komosinski

• Podem ser registrados como Atividades 
Complementares até o limite de 360 horas/aula

mailto:alunos-noticias@inf.ufsc.br
http://estagios.ufsc.br/


Laboratórios do INE
• Distributed Mobile Computing and

Network Security (DMC-NS)

• Geração de Novos Empreendimentos 
em Software (GeNESS)

• Instituto Nacional para Convergência 
Digital (INCoD)

• Grupo de Qualidade de Software (GQS)

• Laboratório de Engenharia de Software 
e Banco de Dados (LEB)

• Laboratório de Processamento de 
Imagens e Computação (LAPIX)

• Laboratório de Pesquisa em Sistemas 
Distribuídos (LaPeSD)

• Lab. Engenharia, Estatística e Gestão de 
Informação (LEEGI)

• Lab. Tecnologias de Avaliação e Gestão 
na Educação (LABTAGE)

• Laboratório de Inteligência 
Artificial e Tecnologia Educacional (IATE)

• Laboratório de Adm. e Processamento da 
Informação (APILab)

• Lab. de Computação Embarcada (ECL)

• Laboratório de Conexionismo e Ciências 
Cognitivas (L3C)

• Laboratório de Estatística Aplicada (LEA)

• Laboratório de Integração de Sistemas e 
Aplicações (LISA)

• Laboratório de Integração de Software e 
Hardware (LISHA)

• Laboratório de Redes e Gerência (LRG)

• Lab. de Segurança em Computação (LabSEC)

• Lab. de Sistemas de Conhecimento (LSC)

• Laboratório de Telemedicina (LabTelemed)

• Programa de Educação Tutorial (PET)



Mercado de Trabalho

• São muitas as oportunidades de trabalho 
◦ Há um grande número de empresas no setor de informática 

em Florianópolis

◦ Hoje em dia praticamente toda organização precisa de 
profissionais de informática

◦ A remuneração é boa em comparação com outras áreas

◦ Há uma grande escassez de profissionais na área

◦ Praticamente todos os alunos já saem do curso empregados

◦ Existe uma grande mobilidade de profissionais entre empresas

Cuidado: não deixe a sobrecarga de trabalho prejudicar a sua 
formação! Essa é uma grande razão de insucesso no curso.



Perguntas?



Bom início de curso a todos!
Comece com o pé direito...

... e aproveite tudo de bom que a 
universidade tem a lhe oferecer!


