
PROGRAMA
Disciplina: ADMINISTRAÇÃO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COD: ENEX60059

Curso: ADMINISTRAÇÃO
Etapa Carga Horária Vigência

5ª Semanal: 04 horas aula Semestral: 80 horas aula 2015/1

Ementa:
Estudar as diferentes categorias de sistemas de informação e desenvolver métodos para
criação de uma consistente estrutura de informações na organização, que possa oferecer o
adequado suporte as estratégias organizacionais. Disseminar o conhecimento sobre as
principais tecnologias e sistemas de um ambiente empresarial. Aplicação deste recurso ao
negócio das organizações e criação de condições para a tomada de decisões apropriadas a um
desempenho empresarial superior.

Objetivos:
Familiarizar os alunos com: (a) conceituar a informação e os sistemas de informação e o seu
papel nas organizações. Para tal serão apresentados métodos, técnicas e ferramentas para
modelagem e desenvolvimento de sistemas de informação; (b) aprender e analisar como os
dados e as informações fluem dentro de uma organização, organizar e classificar as
informações sob a ótica de sistemas de informação; (c) apresentar noções fundamentais de
sistemas e discutir o valor da informação da tecnologia de informação e dos sistemas de
informação voltados para a gestão e melhoria das condições de competitividade das
organizações; (d) a revisão de literatura e a discussão e reflexão sobre conceitos de sistemas
de informação; (e) alavancar o espírito de cooperação em equipe e de antecipação pela
informação.

Metodologia:
O desenvolvimento das aulas será conduzido de modo prático, de forma que a teoria seja
completada, com a participação ativa dos alunos, nos diversos tipos de trabalhos (discussão
dirigida de casos, análise de simulações, dramatização, pesquisa individual, pesquisa em grupo
com apresentação escrita e oral, resolução de: problemas, questões, exercícios e testes de
verificação de aprendizagem em sala), também se baseará em exposições, críticas sobre os
conceitos, em discussões sobre leituras de textos atuais da imprensa especializada incluindo
debates, seminários e em trabalhos práticos. Por se tratar de um método de ensino
essencialmente dinâmico, o aluno só conseguirá acompanhar o desenvolvimento dos temas se
comparecer e participar contributivamente dos módulos (cada “módulo” corresponde a dois
tempos de aula), realizar os trabalhos previamente atribuídos e ler o material didático/apoio.
Metodologia: Exposição Oral; Discussão em grupo; Estudos de Caso e Dinâmica de Grupo.



Recursos: Quadro branco; Computador + Data Show; Portal de Entidades na Internet; CDs;
DVD’s; Vídeos e Filmes; Casos empresariais retirados de Livros, Jornais e Revistas Técnicas, e
outros eventualmente úteis, de modo a orientá-los para a vida profissional.

Avaliação:
A avaliação da aprendizagem será sistemática e cumulativa, e será feita através da análise de
simulações, da avaliação dos trabalhos de pesquisa, individuais e/ou em grupo, realizados em
classe baseados nos estudos de caso e na resolução de: problemas, questões, exercícios e dos
testes de verificação de aprendizagem em sala (P1, P2 e Exame Final: 4 aulas cada), bem como
o grau de assiduidade e de participação dos alunos em todas as atividades programadas.

Conteúdo Programático
UNIDADE I - INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
1.1 Desenvolvimento do curso: Apresentação do conteúdo programático. Esquema de
desenvolvimento das aulas. Esquema das avaliações continuadas: tarefas: casos empresariais,
pesquisas, problemas, questões, exercícios, testes bimestrais e prova de exame final.
Formação dos grupos para a apresentação dos trabalhos escritos e orais.
1.2 Introdução à Administração de Sistemas de Informação: Definições: Sistema; Ambiente de
um sistema; Dado, Informação, Relatórios gerenciais; Sistemas de padrões, Sistema de
orçamentos (receitas, custeio, pessoal, investimento); Sistemas contábeis; integração entre
sistemas; Classificação dos sistemas; Performance; Fundamentos de Sistema de Informação.
Fluxo conceitual de um sistema de material: Planejamento Operacional: Subsistema de
Planejamento e Orçamento (PO); Controle Operacional: Subsistema de Classificação de
Material (CM), Subsistema de Gestão de Estoque (GE), e Subsistema de Compras (CO);
Subsistemas Transacionais: Subsistema de Controle de Estoque (CE) e Subsistema de Recepção
e Expedição de Material (RE). Interface com: Sistema de Orçamento da Organização; Sistema
de Gestão de Caixa (fluxo ou gerenciamento de caixa); Sistemas Contábeis (contas a pagar,
contabilidade geral, contabilidade de custos, e ativo imobilizado). Apresentação de vídeos
sobre SI.

UNIDADE II - COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Entendendo a Organização. A formulação de Objetivos Organizacionais: Missão, Visão, Valores,
Políticas, Diretrizes e Metas. Sistema de Planejamento Global e Sistema de Planejamento
Organizacional. Instrumentos de Comunicação: Executivos Decisórios (deliberação, resolução,
portaria, decisão, determinação, ordem de serviço) e Executivos Normativos (regimento,
regulamento, norma, instrução, rotina e fluxograma de procedimento); Informativos Internos
(circular, boletim, aviso, ata de reunião), Externos (nota oficial, edital, aviso) e Especiais
(catálogos, listas, comunicações sociais); de Correspondência (carta, ofício, memorando,
bilhete, correio eletrônico); de Controle (relatórios, quadros, tabelas, gráficos, formulários) e
de Compromisso (contrato formal, contrato de adesão, contrato epistolar, aditivos). Análise
Administrativa: Fase I Diagnóstico situacional das causas (Levantamento e Crítica do
levantamento); Fase II Estudo da solução dos problemas (Planejamento da solução e Crítica do
planejamento); Fase III Implementação das mudanças (Implantação e Controle de resultados).
Análise e organização de Sistemas Administrativos: Manuais de Organização.



UNIDADE III - PORTAL DA FACULDADE MACKENZIE RIO
Acesso e navegação pelos principais instrumentos decisórios e normativos da Instituição de
conhecimento obrigatório: http://www.moraesjunior.edu.br/home.html. Institucional:
História;  Missão, Visão e Valores; Normas e Regulamentos: Regimento Geral; Regulamento do
Trabalho de Conclusão de Curso; Regulamento do Comitê de Ética em Pesquisa; Regulamento
do Programa de Nivelamento; Regulamento da Monitoria; Regulamento da Ouvidoria;
Regulamento da Empresa Júnior; Regulamento da Coordenação de Apoio Didático-Pedagógico;
Regulamento da Coordenadoria de Atendimento Psicopedagógica; Regulamento das
Atividades Complementares; Regulamento Acadêmico dos Cursos de Graduação; Regulamento
do Programa de Avaliação Acadêmico-Institucional. Biblioteca: Regulamento interno; Catálogo
On-Line; Acesso Usuário; Base de Dados On-Line; Biblioteca Digital; Periódicos. Secretaria
Geral: Requerimentos Acadêmicos; Requerimentos Financeiros; Solicitação de documentos;
Calendário; Horários das aulas; Manual do Aluno.

UNIDADE IV - PADRÕES E CÓDIGOS DE PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES
Sistema GS1 Brasil (Associação Brasileira de Automação – Site: http://www.gs1brasil.org.br/).
EPC (Eletronic Product Code ou Código Eletrônico de Produto): Código de Barras, QR Code
(código de barras bidimensional para telefones celulares equipados com câmera), RFID (Radio-
Frequency IDentification ou Identificação por radiofrequência); Sistema de Numeração; NF-e
Nota Fiscal Eletrônica Nacional.

UNIDADE V - DISSEMINAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Processos Organizacionais e Sistema; Competitividade e Tecnologia; Inteligência e Banco de
Dados; Tecnologia de Telecomunicações; Comércio Eletrônico. TI na Economia Digital;
Aspectos Econômicos da CRM TI; SI Conceitos e Definições; SI Estratégicas; Planejamento de TI
e BPR; Computação em Rede; Comércio Eletrônico; Cadeia de Suprimento e o ERP;
Processamento de Transações SIT, CRM; Apoio a Gestão de Tomada de Decisão; Gestão do
Conhecimento.

UNIDADE VI - TECNOLOGIAS APLICADAS A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAIS
SAD Sistema de Apoio a Decisões; ERP (Enterprise Resource Planning ou planejamento dos
recursos empresariais); BD (Banco de Dados); IA (Inteligência Artificial); CRM (Customer
Relationship Management ou gestão relacionamento com o cliente); MRP (Material
Requirement Planning ou planejamento das requisições de materiais); SCM (Supply Chain
Management ou gerenciamento da cadeia de suprimento); DATA MING; DW (Data Warehouse
é um conceito de gerenciamento de dados e informações); REDES; EDI (Electronic Data
Interchange ou troca eletrônica de dados); BPM (Business Process Management ou
gerenciamento de processos de negócio); BPR (Business Processes Reengineering ou
reengenharia de processos de negócios); Internet; Comércio Eletrônico; e-learning; e-business;
B2B (Business-to-Business ou comércio de empresa para empresa); B2C (Business-to-
Consumer ou comércio de empresa produtora, vendedora ou prestadora de serviços e o
consumidor final); SIE (Sistemas de Informação Estratégicos); SAP (Systemanalyse und
Programmentwicklung); ECR (Efficient Consumer Response ou resposta eficiente ao
consumidor); BI (Business Intelligence ou inteligência empresarial ou de negócios).
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