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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

A missão do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é formar profissionais 

qualificados para analisar, projetar, documentar, especificar, testar, implantar e manter sistemas 

informatizados. Conscientes de suas responsabilidades sociais, éticas e cidadãs, imprimindo-lhes 

espírito empreendedor e inovador que permita conceber, criar, concretizar projetos e preparado 

para competir no mercado de trabalho. 

 
 

http://www.jf.estacio.br/
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

 

Alinhados à missão do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora, traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo Geral 
 

O Curso Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem como 

objetivo geral proporcionar aos alunos uma base conceitual e oportunidades de aplicação prática 

que os tornem aptos para o desenvolvimento, manutenção e operação de sistemas 

informatizados, de forma crítica, criativa e ética; e na implementação de novos modelos 

compatíveis com as transformações da sociedade contemporânea  e com as mudanças de 

paradigmas enfrentadas pelas organizações influenciadas pelo surgimento de novas tecnologias 

para a administração estratégica destas organizações. 

 

 Objetivos Específicos 
 

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas  do Centro Universitário Estácio de Juiz de 

Fora tem como objetivos: 

 

 Projetar, implementar e administrar sistemas informatizados eficientes, eficazes e 

seguros; 

 Desenvolver programas de computador que automatizem processos (Informatização 

rotinas operacionais), tornando-o operativo; 

 Administrar projetos de média complexidade e manutenção dos mesmos; 

 Implementar e administrar um sistema de gerenciamento de banco de dados; 

 Implantar sistemas informatizados, buscando a automação de processos, suporte e apoio 

a tomada de decisão a nível organizacional. 

 Analisar e redesenhar processos em sistemas informatizados buscando a otimização 

destes nas organizações. 

 Manter a integridade dos sistemas sob sua responsabilidade, propondo políticas de 

segurança e acesso aos mesmos; 

 Avaliar impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e 

incorporação de novas tecnologias; 

 Vistoriar e periciar sistemas informatizados; 

 Produzir laudos e pareceres técnicos sobre vistorias e perícias. 
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 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

O egresso do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é um profissional que analisa, 

projeta, desenvolve, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Avalia, 

seleciona, especifica e utiliza metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de 

Software, linguagens de programação e bancos de dados. Coordena equipes de produção de 

softwares. Vistoria, realiza perícia, avalia, emite laudo e parecer técnico em sua área de formação. 

 Esse profissional será capaz de: 

- Atender e antecipar estrategicamente as necessidades da sociedade e das organizações; 

- Compreender e resolver problemas da área de análise e desenvolvimento de sistemas 

computacionais; 

- Evoluir a tecnologia da sociedade e do mundo do trabalho;  

 Sempre pautado pela inovação, planejamento e gerenciamento da informação e da 

infraestrutura necessária (humanos, financeiros e tecnológicos), sempre alinhado aos objetivos 

organizacionais de seu empregador. Neste sentido, o profissional de Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas atuará avaliando, especificando, selecionando e utilizando metodologias e 

ferramentas adequadas para o desenvolvimento dos sistemas. 

Em decorrência da formação multidisciplinar e das habilidades desenvolvidas, o egresso do curso 

também estará apto a: 

- Empreender na geração e identificação de oportunidades de negócios na área de análise e 

desenvolvimento de sistemas computacionais; 

- Colaborar na atuação em equipes multidisciplinares. 

- Emitir laudos e parecer técnico em sua área de formação. 

Por fim, o egresso do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas terá que ser acima 

de tudo um profissional que sustente os princípios éticos na interação com outros profissionais, 

bem como com o público atendido. 

 

 

Competências e Habilidades Gerais e Específicas 
 

Para desenvolver habilidade da resolução de problemas do mundo real, os profissionais de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas necessitam compreender a complexidade organizacional 

em suas diversas dimensões; fazer uso de conceitos, metodologias, técnicas e ferramentas das 

áreas de Tecnologia da Informação para se instrumentalizar; e atuar satisfatoriamente neste 

ambiente. 

Desta forma, esta habilidade de resolução de problemas envolve a identificação dos mesmos e 

oportunidades, a decomposição destes problemas, o desenvolvimento de alternativas, a 

concepção, gerenciamento e desenvolvimento de projetos e sistemas, a validação e a 

implementação das soluções identificadas. Isto deve ocorrer de maneira consistente, buscando 

preparar a organização e seus processos de trabalho para as mudanças decorrentes da 

implantação das soluções desenvolvidas. Neste sentido, a habilidade de trabalho em equipe, 

atuação em um contexto multidisciplinar e capacidade de comunicação oral e escrita destacam-
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se como fundamentais para o sucesso das soluções para os problemas a serem resolvidos no 

mundo real.  

O desempenho das atividades inerentes às áreas de atuação exige uma ação profissional 

fundamentada no conhecimento teórico-prático da aplicação das soluções oferecidas pela 

Tecnologia da Informação no desenvolvimento de objetos de cunho tecnológico e mercadológico 

existentes nas unidades de negócio de uma organização. 

Inicialmente, esta exigência implica em uma capacitação profissional que integre conhecimentos 

técnico-científicos da Informática e das áreas de Negócios. Além disso, a formação deve incluir o 

desenvolvimento de habilidades de relacionamento interpessoal e multidisciplinar, comunicação 

e trabalho em equipe, na medida em que são características necessárias para a atuação 

profissional. 

Assim, o egresso do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

terá uma sólida formação conceitual aliada a uma capacidade de aplicação destes conhecimentos 

científicos em sua área de atuação de forma a agregar valor econômico à organização e valor 

social ao indivíduo.  

O curso criará oportunidades pedagógicas, no percurso de formação do aluno, que proporcionem 

o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: 

 

• Interpretar e elaborar documentos, gráficos, tabelas e diagramas;(#1) 

• Analisar, projetar e documentar sistemas computacionais; (#2) 

• Implementar e testar sistemas computacionais; (#3) 

• Implantar e manter sistemas computacionais; (#4) 

• Gerenciar projetos de software; (#5) 

• Identificar, analisar e modelar processos de negócio, possibilitando ações empreendedoras; 

(#6) 

• Definir, modelar, implementar, adequar e melhorar processos de desenvolvimento de software; 

(#7) 

• Gerenciar configurações do projeto de software; (#8) 

• Promover a qualidade do processo de desenvolvimento e do produto de software; (#9) 

• Elaborar e manter a documentação pertinente ao processo de software; (#10) 

• Avaliar, selecionar e utilizar ferramentas, metodologias e tecnologias adequadas ao problema 

e ao contexto para a produção de sistemas computacionais; (#11) 

• Desenvolver programas de computador empregando linguagens de programação e raciocínio 

lógico; (#12) 

• Projetar o armazenamento e o tratamento dos dados, e realizar sua implementação; (#13) 

• Especificar e gerenciar requisitos de software e o projeto de interfaces; (#14)    

• Identificar, selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação e da comunicação. 

(#15) 

 

 

Os conteúdos que serão abordados durante o curso são os seguintes: 

 

I. Algoritmos e programação; 

II. Estruturas de dados; 

III. Orientação a objetos; 
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IV. Banco de dados; 

V. Processo de software; 

VI. Análise e projeto de sistemas; 

VII. Engenharia de requisitos; 

VIII. Interação humano-computador; 

IX. Arquitetura de software; 

X. Gerência de projetos; 

XI. Verificação e validação de software; 

XII. Manutenção de software; 

XIII. Gerência de configuração; 

XIV. Processos de negócio; 

XV. Empreendedorismo; 

XVI. Arquitetura de computadores e sistemas operacionais; 

XVII. Redes de computadores e sistemas distribuídos; 

XVIII. Segurança da informação; 

XIX.  Educação Ambiental 

XX. Ética e Cidadania  

XXI. Teoria geral de sistemas de informação 

XXII.  Matemática discreta e lógica Matemática 

 

 

 

Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007) 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA - 118 

 

1º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

CENÁRIOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FUNDAMENTOS DE REDES DE 
COMPUTADORES 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE 
COMPUTADORES 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 
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2º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

GESTÃO DE SERVIÇOS PARA TI OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

MATEMÁTICA COMPUTACIONAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 72 0 0 72  0 

NEGÓCIOS ELETRÔNICOS OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E 
EMPREENDEDORISMO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

TECNOLOGIA PARA INTERNET I OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

 

3º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

ENGENHARIA DE USABILIDADE E 
INTERFACES 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

ESTRUTURA DE DADOS OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

PROGRAMAÇÃO I OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

PROJETO DE BANCO DE DADOS OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

 

4º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE 
DADOS 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

MODELAGEM DE SISTEMAS OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

PROGRAMAÇÃO II OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

SISTEMAS DISTRIBUIDOS OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

TECNOLOGIAS PARA INTERNET II OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

INDICADORES DE DESEMPENHO DE T.I ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

PROPRIEDADE INTELECTUAL, DIREITO 
E ÉTICA 

ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 

5º PERÍODO 
Tipo de  Modalidade 

Carga horária 
 

Carga 
horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 
distância 

PROGRAMAÇÃO III OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS 
MÓVEIS 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 36 0 72  0 

PROJETO INTEGRADO DE ADS OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 0 36  0 

AUDITORIA DE SISTEMAS OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

BANCO DE DADOS NOSQL OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

LINGUAGEM PROCEDURAL PARA 
BANCO DE DADOS 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 
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QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

ARQUITETURA DE REDES ELETIVA G2 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ELETIVA G2 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

PROGRAMAÇÃO CLIENTE SERVIDOR ELETIVA G2 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E 
INCLUSÃO 

OPTATIVA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 
 

Resumo das cargas horárias mínimas exigidas Teórica Prática Campo Total % 

Disciplinas obrigatórias 1.008 540 0 1.548 76,64 

Estágio supervisionado 0 0 0 0 0,00 

Disciplinas eletivas 72 3,56 

Atividades acadêmicas complementares 400 19,80 

Total do curso 2.020 100,00 

 

Carga horária disciplinas optativas 36 - 
 

 

Cargas horárias mínimas exigidas para disciplinas eletivas Presencial à distancia Obrigatória 

ELETIVA G1 0 36 36 

ELETIVA G2 0 36 36 

Total de Eletivas Obrigatório 0 72 72 
 

 

 Horas % 

Carga horária à distância do currículo 396 19,60 
 

 

 

 

Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, através dos seus órgãos colegiados e dada a natureza 

e vocação do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, decidiu 

pela não exigência do Estágio Supervisionado Obrigatório. A inserção dos alunos em estágios e 

atividades práticas, entretanto, é amplamente incentivada, especialmente a partir do projeto 

Estácio Carreiras. 

 

Para que a prática profissional tenha o objetivo de fomentar a entrada do futuro profissional ao 

mercado de trabalho, a IES conta com o ESTÁCIO CARREIRAS, viabilizando a entrada dos nossos 

alunos, de forma qualitativa e muito mais eficiente através de um banco de cadastros e perfil, ao 

mercado de trabalho. A Instituição acredita que a presença de empresas na IES, somada a um 

serviço de orientação de carreiras, permite que os alunos tenham a oportunidade de interagir e 

conhecer as melhores chances para incrementar a sua carreira profissional. Dessa forma, as 

atividades de prática profissional são concebidas e desenvolvidas levando em conta as dimensões 
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do fazer e do saber fazer, compreendendo as questões e as situações envolvidas no trabalho, 

identificando-as e resolvendo-as e, acima de tudo, levando em consideração fundamentos 

essenciais para sua formação, como:  

 

- Competitividade mais acirrada no mercado de trabalho;  

- Exigências crescentes do mundo corporativo em relação aos candidatos em busca de 

colocação;  

- Processos seletivos cada vez mais concorridos e exigentes;  

- Empregabilidade dos discentes;  

- Gestão eficiente da inserção de alunos e graduados no mercado; e  

- Dar aos alunos a oportunidade de conhecer melhores chances para 

incrementar sua carreira profissional. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, através dos seus órgãos colegiados e dada a 

natureza e vocação do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

decidiu pela não exigência do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 


