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Ficha 1 (permanente)

Disciplina: Gestão de informações e governo eletrônico Código: GPL045
Natureza: 
(X) Obrigatória 
(  ) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (  ) Presencial     (X) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*
CH Total 60 Padrão PD 60 Laboratório LB 0 Campo CP 0 Estágio ES 0 Orientada OR 0

CH semanal 4 Padrão PD 4 Laboratório LB 0 Campo CP 0 Estágio ES 0 Orientada OR 0

JUSTIFICATIVA PARA OFERTA EM EAD
Considerando a especificidade do conteúdo trabalhado no módulo, que visa justamente
despertar o aluno, como futuro gestor público, para a importância do uso das tecnologias
para  a  gestão  da  informação  na  área  pública,  o  módulo  em  EAD  potencializa  a
aprendizagem, sendo coerente com o conteúdo proposto para o mesmo.

OBJETIVO GERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

UNIDADES DE CONTEÚDO ABORDADAS INTEGRALMENTE EM EAD
A sociedade informacional. Acepções do dado, informação e conhecimento. Tratamento 
de dados (banco de dados, dataminer, datawarehouse). GED – Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos e Workflow. Sistemas integrados e de apoio à decisão na 
gestão pública: de ERPs à BI. Geoprocessamento e SIG – Sistema de Informações 
Geográficas. Programas governamentais e-gov. Gestão da informação e o incremento 
econômico regional.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Será utilizada a Plataforma Moodle ou assemelhada, sendo o docente responsável pelo
módulo  o  tutor,  tanto  a  distância  quanto  presencial.  O  material  didático  estará
disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem em diferentes formatos (HTML, pdf,
indicação de links, etc.), conforme conteúdo a ser abordado. O laboratório de informática
do Setor Litoral estará disponível para os alunos matriculados realizarem as atividades a
distância,  bem  como  leituras  dos  conteúdos,  através  do  ambiente  virtual  de
aprendizagem. Ademais, nas dependências do Setor Litoral, os estudantes já possuem
acesso à rede sem fio  para conexão à internet,  bem como há acesso na biblioteca
setorial. Como o módulo está previsto para o sétimo período, os estudantes já terão tido
várias experiências em Ead, visto que desde o segundo semestre do curso há previsão
de realização de módulos nesta modalidade. A frequência mínima de 75 % (setenta e
cinco por cento) será mensurada através da postagem pelo estudante das atividades de
avaliação de desempenho obrigatório, no ambiente virtual de aprendizagem.



FORMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será feita a partir das postagens dos estudantes

BIBIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR
Indicada em folha em anexo.

PROFESSOR RESPONSÁVEL
Será definido a cada semestre de oferta do módulo, ficando registrado na Ficha 2, que
deverá ser entregue no início de cada semestre em que o módulo for ofertado.

Chefe do Departamento ou unidade equivalente:

Assinatura: __________________________________________

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.


