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1 Perfil do Curso 

O curso de Sistemas de Informação da PUC Minas tem por objetivo a formação de 
bacharéis qualificados para atuar como profissionais da área de informática, com uma 
sólida formação humanista. Para tanto, tais profissionais necessitam incorporar uma 
base de conhecimentos teóricos sobre os fundamentos da ciência da computação e da 
tecnologia da informação, suficiente para compreender, desenvolver, utilizar e adaptar 
modernas tecnologias da informação, de modo a poderem assumir as atividades 
pertinentes à profissão, avaliar e tomar decisões sobre a utilização das novas tecnologias 
da informação. 
 

Sistemas de informação da atualidade são complexos e exigem uma abordagem 
ampla, transdisciplinar, que permita, por um lado, a análise técnico-científica e, por 
outro, a análise sociopolítica ou comportamental, já que, em seus componentes, estão 
implícitas as dimensões organizacional, gerencial, tecnológica e humana. Nesse sentido, 
a formação em sistemas de informação precisa contemplar as contribuições da ciência 
da computação e das ciências administrativas, a metodologia da pesquisa e a visão das 
ciências políticas, sociais e humanas. 
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2 Perfil do Egresso 

No Bacharelado em Sistemas de Informação, pretende-se formar um profissional 
que incorpore referencial teórico em computação para suporte ao conhecimento nas 
diferentes áreas, permitindo ao egresso uma postura crítica e criativa de intervenção 
social. Essa proposta se concretizará por meio de um processo ensino/aprendizagem 
calcado na metodologia investigativa. A eficiência dos processos organizacionais, obtida 
pela automatização, significa vantagem competitiva e permite considerar as tecnologias 
da informação como elemento estratégico para as organizações contemporâneas. Na 
sociedade do conhecimento, a par do investimento em capital intelectual, coletar, 
armazenar, processar e transmitir informações torna-se requisito fundamental para 
garantir a competitividade organizacional.  

 
No Bacharelado em Sistemas de Informação, pretende-se formar um profissional 

capaz de bem manejar e disponibilizar informação para que as organizações sejam 
competitivas. Essa competência se desenvolve por meio de metodologia de trabalho 
com o conhecimento que seja inter e transdisciplinar. 

 
No Bacharelado em Sistemas de Informação, pretende-se formar um profissional 

capaz de utilizar a tecnologia como meio de promover a melhoria da qualidade de vida. 
Em outros termos, o curso é considerado como instrumentação técnico-científica, com 
vistas à intervenção na sociedade de modo a promover o desenvolvimento humano e 
sustentado. Pretende-se a formação de um egresso que esteja apto a lidar com os 
sistemas de informação de maneira autônoma e crítica como instrumento para promover 
a melhoria da qualidade de vida da sociedade em que se encontra inserido. Essa 
competência se desenvolve por meio de uma metodologia que articule teoria e prática, 
ou seja, que trate o conhecimento como algo histórico e, portanto, contextualizado. 
 

Nas Diretrizes Curriculares para os cursos da área de Computação e Informática 
(MEC, 1998, p. 20), é possível identificar dois campos de atuação dos egressos do 
Bacharelado em Sistemas de Informação: o primeiro referente a “aquisição, 
desenvolvimento e gerenciamento de serviços e recursos da tecnologia da informação” e 
o segundo, ao “desenvolvimento e evolução de sistemas e infra-estrutura para o uso em 
processos organizacionais”.  No Bacharelado em Sistemas de Informação, pretende-se 
um profissional capaz de trabalhar em qualquer um desses dois campos. Para isso, estão 
previstas atividades destinadas à formação para a geração de novas formas de aplicação 
das tecnologias de informação, para sua incorporação às estratégias organizacionais já 
existentes e para o gerenciamento de práticas organizacionais; trata-se de preparar o 
profissional apto a inovar, a planejar e a gerenciar os serviços e os recursos da 
tecnologia da informação. Estão contempladas, também, na proposta curricular, 
atividades destinadas à formação para o desenvolvimento de sistemas para os processos 
organizacionais e interorganizacionais; trata-se de preparar o profissional capaz de fazer 
uso criativo da tecnologia da informação. 
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3 Representação Gráfica 
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4 Forma de acesso ao curso 

Instruções gerais da Universidade 
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5 Sistema de avaliação do projeto pedagógico 

A avaliação será processual e de caráter permanente, buscando sempre uma 
perspectiva de atuação recursiva sobre o desenvolvimento das atividades. Nesse sentido, 
serão utilizados: 
 

• Mecanismos institucionais de avaliação de curso, como o Programa Permanente 
de Avaliação Institucional (PROPAV). 

• Resultados de avaliações oficiais externas, como o Exame Nacional de Cursos.  
• Desenvolvimento de instrumento de avaliação multidisciplinar de competências e 

habilidades na conclusão de cada área de formação.  
• Os resultados e o próprio processo avaliativo serão objetos de discussão dentro 

do curso com vistas ao redirecionamento e aperfeiçoamento das macro-ações 
propostas e das micro-ações no âmbito das disciplinas. 

 
Relações com o corpo discente 
Na perspectiva do envolvimento dos alunos na implementação do projeto político 
pedagógico algumas ações são propostas: 
 

• Reuniões sistemáticas entre a coordenação e representantes de turma. 
• Adoção de estratégias de esclarecimento dos alunos em relação às propostas do 

projeto político-pedagógico. 
 

Relações com o corpo docente 
 O sucesso do projeto político-pedagógico depende fundamentalmente da 
participação crítica e ativa dos professores em todas as suas dimensões. A integração 
dos professores ao curso permitirá a busca do perfil transdisciplinar esperado para este 
projeto. Neste sentido, algumas ações são apresentadas: 
 

• Permitir a todo corpo docente conhecer o projeto político-pedagógico. 
• Estabelecer reuniões sistemáticas com o corpo docente para discussão dos 

instrumentos e resultados de avaliação da aprendizagem. 
• Instrumentos de auto-avaliação visando aprimoramento da prática docente. 
• Discussão das avaliações do projeto com o corpo docente. 
 

Outras questões 
• Utilização do CTA (Conselho Técnico Administrativo) de Sistemas de Informação 

para manutenção da unidade do curso e fortalecimento do curso no âmbito da 
Instituição.  

• Fortalecimento da unidade em torno do Instituto de Informática.    
• Sistematização do processo de acompanhamento dos egressos do curso com a 

finalidade de contribuir para a reflexão e avaliação do projeto político-pedagógico.  
• Criação de um instrumento de registro das informações, eventos, projetos de pesquisa 

e extensão realizados no curso. Nesse sentido, já existe uma espécie de portfolio 
virtual constituído do site do Instituto de Informática, apenas tem-se que buscar o seu 
aprimoramento.  



Projeto Pedagógico – Sistemas de Informação – PUC Minas  

6                                                                                              

6 Sistema de avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem 

Tendo em vista o que consta da Portaria n.º 02/2005, o Colegiado de Coordenação 
Didática do curso de Sistemas de Informação, em resolução  No 01/2005, 
determina: 
 

Art. 1.º - O número de atividades de avaliação escolares a serem realizadas em cada 
disciplina e seus respectivos valores, expressos em números, devem respeitar os 
seguintes critérios: 

 
I. O valor total do semestre letivo será 100 pontos. 

II. Nenhuma atividade deve exceder o valor de 30 pontos; 
III.  Provas orais não são permitidas; 
IV. Provas e trabalhos presenciais e escritos, individuais, devem somar um 

mínimo de 60 pontos. 

 

Art. 2.º - Os planos de ensino das disciplinas deverão incluir um plano de avaliações, 
que será validado pelo Colegiado de Coordenação Didática.  

 

Parágrafo 1 – O plano de avaliações deverá contemplar a distribuição de 
pontos e os mecanismos de reavaliação adotados. 

 

Parágrafo 2 – Se necessário, o plano de avaliações poderá ser modificado pelo 
professor no início do semestre letivo, juntamente com o plano de ensino da 
disciplina. 

 

Art. 3.º - Exceções e casos não enquadrados nestes critérios devem ser justificados e 
encaminhados ao Colegiado de Coordenação Didática. 
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7 Trabalho de conclusão de curso 

No Bacharelado em Sistemas da Informação, o Trabalho de Diplomação, a ser 
entregue para avaliação, constitui trabalho científico, individual e apresentado na forma 
de monografia. O Trabalho de Diplomação deve incorporar conhecimentos construídos 
pelo aluno durante o curso, evidenciando a articulação entre a teoria e a prática.  O  
Trabalho de Diplomação, um trabalho de pesquisa e de elaboração, é atividade que 
requer do aluno: 
• Identificar um problema da área de Sistemas de Informação e propor uma solução; 
• Desenvolver um projeto na área de Sistemas de Informação; 
• Aplicar metodologias, técnicas e ferramentas estudadas na solução do problema 

levantado; 
• Complementar a sua formação na área específica do trabalho. 
 

O aluno deverá elaborar o projeto de monografia na disciplina Trabalho de 
Diplomação I, seguindo normas vigentes da ABNT e sendo o tema relacionado à área de 
Sistemas de Informação.  O projeto deverá ser desenvolvido na disciplina Trabalho de 
Diplomação II.  

O projeto de Trabalho de Diplomação deve ser apresentado até 15 dias antes do 
término do semestre letivo em que o aluno cursar a disciplina Trabalho de Diplomação 
I. Para ser aprovado, cada projeto deve passar pela avaliação de 2 professores: o 
orientador do aluno e um professor designado pelo colegiado para esse fim. 

Na elaboração do projeto e no seu desenvolvimento, em cada disciplina o aluno 
será orientado por um professor: para cada grupo de 4 (quatro) alunos haverá um 
professor orientador, dispondo de 2 (duas) horas semanais para a tarefa de orientar os 
alunos e avaliar, de modo processual,  seus trabalhos. 

A cada um desses professores caberá a orientação e acompanhamento dos 
trabalhos sob sua responsabilidade.  

Para orientação e avaliação de projetos e monografias, são sugeridos como 
critérios: a) trabalho lógico, sistemático, bem ordenado, com começo, meio e fim; b) 
trabalho com alguma originalidade ou, pelo menos, com alguma “elaboração própria”: 
c) trabalho bem argumentado, fundamentado (teoria, dados, exemplos, práticas), 
indicando a capacidade explicativa, para além de meras descrições e generalidades; d) 
trabalho pertinente ao tema, dando conta da promessa de seu projeto inicial ou 
contextual. 

Para aprovação na disciplina, o trabalho deve ser apresentado e aprovado por 
uma banca composta por, no mínimo 2 membros. O documento a ser entregue deve 
incluir, além do trabalho monográfico, uma documentação completa de acordo com as 
técnicas de análise e projeto de sistemas, incluindo manuais, códigos, fontes e 
executáveis. 
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8 Atividades complementares 

Para integralização curricular, o aluno deve realizar um mínimo de 60 horas de 
atividades complementares. Toda atividade complementar deve ser aprovada pela 
coordenação do curso. O cálculo da carga horária cumprida nessas atividades, para 
efeito de histórico escolar, se baseará nas seguintes relações: 
• Participação em congressos, semanas da computação, seminários, mini-cursos e 

demais eventos que sejam da área de computação (1 hora para cada hora de evento). 
• Publicações (60 horas por publicação). 
• Apresentação de trabalhos em congressos e demais eventos que sejam da área de 

computação (10 horas por trabalho apresentado). 
• Bolsa de iniciação científica e projetos de pesquisa (60 horas por projeto). 
• Monitoria em disciplinas do curso da área de Computação e Informática (30 horas 

por monitoria). 
• Disciplinas extracurriculares, ofertadas em cursos da PUC Minas e  que representem 

oportunidades de formação profissional para atuar na área de Sistemas de Informação 
(30 horas por disciplina). 

• Atividades de apoio a professores do curso, tais como participação em pesquisa, 
monitorias não remuneradas e desenvolvimento de aplicativos (1 hora para cada hora 
de atividade realizada). 

• Participação em atividades de extensão promovidas pela coordenação do curso (1 
hora para cada hora de atividade realizada). 

• Trabalhos voluntários em instituições culturais, filantrópicas ou de ensino (1 hora 
para cada 2 horas de atividade realizada). 

• Obtenção de nota superior a 70 pontos em uma avaliação multidisciplinar (5 horas 
por avaliação). 

Somente serão consideradas para cálculo as atividades que forem desenvolvidas pelo 
aluno após o seu ingresso no Curso. 
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9 Estágio curricular 

No Bacharelado em Sistemas de Informação da PUC Minas, essa atividade é conduzida 
pelo Núcleo de Estágio (NEST)  que responde pela sua coordenação e pela orientação 
dos estagiários, bem como pela disciplina Estágio Supervisionado, inserida no 6º 
período e com carga semestral de 30 horas/aula; para cursar essa disciplina, o aluno 
deverá ter cumprido, no mínimo, 1150 horas/aula no curso. 
  
Cabe ao aluno estagiário: 
• Apresentar ao coordenador proposta de estágio documentada, seguindo as 

orientações do Núcleo de Estágio – NEST; 
• Submeter-se ao processo de seleção; 
• Comprometer-se com a execução dos trabalhos, respeitando o sigilo de informações 

referentes à organização que lhe estiver proporcionando o estágio; 
• Cumprir freqüência de acordo com a carga horária estabelecida; 
• Comparecer às reuniões e tarefas para as quais for convocado, com a empresa ou com 

as coordenações do Curso de Sistemas de Informação, no que diz respeito ao estágio; 
• Apresentar um relatório mensal das atividades realizadas para que a coordenação de 

estágio e seu professor da disciplina “Estágio Supervisionado” possam acompanhar e 
intervir nas mesmas. 

 
Compete à Empresa: 
• Orientar, acompanhar e organizar as atividades práticas do estágio na empresa; 
• Oferecer os meios necessários à realização dos trabalhos; 
• Orientar o estagiário para que vá incorporando as atitudes de dinamismo, iniciativa, 

curiosidade e criatividade esperadas pela empresa; 
• Manter contato com a coordenação de estágio, pessoalmente e/ou através de 

“Relatório de Atividades”. 
 
Cabe ao professor da disciplina de Estágio Supervisionado: 
• Acompanhar o projeto de estágio do aluno no que se refere à escolha do tema, 

definição da problemática e justificativa do projeto, caracterização da empresa, 
pesquisa bibliográfica, estruturação do referencial teórico e a metodologia de 
abordagem do tema proposto; 

• Orientar o estagiário na execução das atividades relacionadas ao estágio; 
• Avaliar, juntamente com o NEST e o estagiário, o projeto e as atividades 

desenvolvidas pelo mesmo. 
• Orientar o aluno do ponto de vista ético-moral. 

 Os professores envolvidos na atividade de supervisão de estágio ficarão, cada 
um, responsável por um grupo de no máximo 20 (vinte) alunos, recebendo, para esta 
tarefa, 2 horas/aula semanais. 
 
Compete ao Núcleo de Estágio do Curso de Sistemas de Informação: 
• Supervisionar as atividades desenvolvidas na disciplina “Estágio Supervisionado”; 
• Viabilizar o contato do aluno com as empresas; 
• Divulgar os editais para as vagas que forem oferecidas; 
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• Realizar a seleção de candidatos, sob critérios pré-estabelecidos, juntamente com 
outros professores, caso haja necessidade; 

• Divulgar os resultados das  seleções para estágios; 
• Encaminhar o estagiário ao professor da área de atuação, caso haja necessidade; 
• Realizar os pedidos de contratações dos estagiários, voluntários ou não, ao setor 

responsável; 
• Acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas, através dos relatórios 

desenvolvidos pelos estagiários; 
• Viabilizar os Convênios com as Empresas. 

 

 

 


