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EMENTA
Os Tópicos Especiais poderão ser ofertados na forma de disciplinas esporádicas, sem alterar a estrutura
curricular do curso.
Disciplinas de outro curso ou área de concentração integralizadas ao currículo do aluno por convalidação de
créditos com equivalência deverão ser renomeadas para as equivalentes obrigatórias ou optativas ou para
Tópicos Especiais ou similar, seguidas do respectivo nome, e de acordo com a sua quantidade de créditos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MODULO 1 (M1): Informação

1. Introdução aos Instrumentos, técnicas e métodos de gestão de informação. 
2. Conceitos básicos sobre informação, TI, AI, GIS, visão por computador.
3. Integração entre Sistema de Informações e Tecnologia da Informação.
4. Sistema de Informações: Conceitos básicos, importância, finalidade e envolvimento; Vantagem competitiva;
Abordagem; Nível de Influência; Variáveis condicionantes; Componentes.
5. Características dos sistemas de informação e Tipos de sistemas de informação.
6. Novas tendências em gestão de negócios com o suporte técnico inteligente.
7. Noções gerais do gerenciamento de dados e Tipo de dados homogêneos. 
8. Sistema de Informações visão geral: Administração; Geração e arquivamento de dados e informações;
Controle e Avaliação; Disseminação de dados e informações; Utilização da informação; Retroação.
9. Projeto e desenho de Sistemas de Gestão Inteligente sob incerteza na empresa.
10. As técnicas e ferramentas de gestão da informação e conhecimento. Artigos com aplicações práticas.

MODULO 2 (M2): Aplicação da Lógica Fuzzy 

1. Introdução à Inteligência Artificial (AI): Conceitos básicos, características, escopo, importância, funções,
finalidade, vantagem, e aplicação prática. 
2. Noções básicas sobre Redes Neuronais: Redes neurais biológicas e artificiais, neurônio artificial, diferencias e
similitudes entre cérebro e computador, métodos de transmissão de informação no cérebro e computador, Rede
neuronal artificial nos negócios e Internet, Lógica Fuzzy e algoritmos genéticos. 
3. Inteligência Artificial na empresa e Importância da AI na gestão de negócios.
4. AI e Análise dá solvência negócio: Aplicação das redes neurais para resolver problemas de otimização e
classificação.
5. Sistemas de apoio à decisão em ambientes difusos e técnicas difusas ou nebulosas para a gestão de
negócios. Ferramentas mais utilizadas. Artigos com aplicações práticas.

MODULO 3 (M3): Sistemas de Informação Geográfica e Visão por Computador

1. Visão por computador: conceito, caraterísticas, importância, funções, finalidade, vantagem, e aplicação prática.
Artigos com aplicações práticas.
2. Sistemas de Informação Geográfica (GIS): Conceitos básicos, funções, principais software e aplicação pratica.
Artigos com aplicações práticas. 

OBJETIVOS
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Objetivo geral: 

Introduzir aos alunos no conhecimento das principais técnicas de tratamento, visualização, modelado e análise
de dados mediante Sistemas de Informação Geográfica (SIG), Visão por computador e Inteligência Artificial (AI)
aplicando a Lógica Fuzzy e as aplicações práticas dessas técnicas na gestão de um negócio empresarial para
auxiliar a tomada de decisão em problemas de diferentes áreas, tais como a produção, agronegócio, economia,
finanças, avaliação de investimentos, etc. Aprendendo discernir e escolher dentre as diferentes ferramentas
expostas, aquela mais adequada pra cada tipo de problema de negócios decorrente (de classificação, de
controle, de otimização, etc.) Expor os alunos os fundamentos e conceitos básicos dos principais software
utilizados na resolução de diferentes problemas abordáveis por meio de ditas técnicas e métodos em informação.
Apresentar os princípios básicos e necessários para conhecimento e compreensão dos conceitos gerais sobre
Informação, SIG, Inteligência Artificial e visão por computador. Além disso, o aluno deverá conhecer diversas
estratégias na solução de problemas em Inteligência Artificial e conhecer e aplicar técnicas de modelagem de
dados baseada em lógica fuzzy. O curso também tem como objetivo propiciar aos alunos os conhecimentos
específicos sobre as aplicações e práticas das técnicas expostas para empresas e destacar a sua importância
em distintos setores. Deste modo, a disciplina visa permitir ao aluno uma compreensão das técnicas e
metodologias e ao mesmo tempo, fornecer-lhe a capacidade de absorver gradativamente os conceitos
fundamentais e compreender as ferramentas para aplicação no dia-a-dia de sua profissão. 

Objetivos específicos: 

1. Aportar a base conceitual e a capacidade de análise crítica da informação dos alunos. 
2. Conscientizar os estudantes sobre a emergência e a importância das técnicas e métodos de tratamento,
modelado e visualização da informação, assim como a integração das TI (Tecnologias da Informação) com os
sistemas de informação para facilitar a tomada de decisões nas empresas. 
3. Fomentar e estimular a busca por soluções criativas e eficientes para os problemas relacionados à gestão de
da informação. 
4. Proporcionar o suporte teórico necessário para a tomada de decisões dos administradores e aplicação prática
das técnicas e métodos em informação em situações reais. 

AVALIAÇÃO

Critérios:

• Avaliações individual e em grupo do 1 Trabalho Final (TF) entregado ao final de cada módulo, que consiste em
entregar 1 relatório sobre a análise e discussão de textos indicados e apresentar e discutir o texto/os
escolhido/os ao final de cada módulo, sendo um total de 3 TF (TF1 (20%), TF2 (40%), TF3 (40%) valendo 100%
da nota final com peso=10)

• A Média Final (MF) será dada pela fórmula: 
       MF = (TF1*0,20+TF2*0,40+TF3*0.40) ou MF = (TF1*20+TF2*40+TF3*40) / 10

Nota: A Prova o Avaliação Optativa Substitutiva (PS) substituirá a nota mais baixa.

Observações importantes de avaliação:

- Os trabalhos ou relatórios dos textos indicados (realizados em equipe ou individualmente) serão consideradas
como provas de conhecimento, porém com pesos diferenciados. Além do conteúdo dos trabalhos, a postura dos
alunos durante a execução das atividades será avaliada individualmente.
- Os trabalhos devem ser entregues em sala de aula, impressos ou manuscrito e digitais.
- Receberão nota 0 (zero) os trabalhos que apresentarem sinais de cópias de outros trabalhos, contiverem
evidências de material literalmente copiado ou traduzido de livros ou Internet.
- Os trabalhos entregues com atraso terão a redução de 10% do valor e poderão ser recebidos até a aula da
semana seguinte, a partir da data de entrega determinada. Não cabem formas substitutivas para os mesmos.
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- Sobre os trabalhos escritos, a avaliação terá como critérios de análise: 

1. Qualidade das ideias: fundamento das ideias, correlação de conceitos e aplicações, riqueza na argumentação,
profundidade dos pontos de vista e domínio do conteúdo; 
1. Uso de convenções: normas técnicas, gramaticais e de digitação. Serão descontados os erros gramaticais das
avaliações e trabalhos entregues.
2. Criatividade será um ponto bastante crítico nas avaliações. 

Atividade pedagógica de recuperação de desempenho em avaliações:

O aluno que não for aprovado e satisfizer poderá ingressar no Regime de Recuperação nos termos e condições: 

1. Para os estudantes que não atingiram a média, será aplicada uma prova substitutiva desde que possuam
frequência igual ou superior a frequência exigida pelas normas da UFMS.

A) Programa de Atividades e de Orientação: O professor responsável estará à disposição dos alunos para orientá-
los em suas dúvidas, mediante agendamento prévio. As atividades de recuperação serão estabelecidas pelo
professor responsável pela disciplina.

B) Formas de avaliação: O aluno fará uma única prova de toda a matéria do semestre. As análises de
aprendizagem individuais (provas de recuperação) serão escritas e constituídas de no mínimo 50% de questões
discursivas/dissertativas, aplicadas em data previamente agendada com os discentes.

METODOLOGIA

Diariamente são apresentados os conteúdos teóricos, exercícios práticos através de modelos confeccionados.

A disciplina será organizada em três módulos: Módulo 1 (M1): Informação; Módulo 2 (M2): Aplicação da Lógica
Fuzzy; Módulo 3 (M3): Sistemas de Informação Geográfica e Visão por Computador.

A exposição do conteúdo ocorrerá por meio de atividades que facilitem e estimulem a aprendizagem. Busca-se á
interação constante com os alunos. 

Tipos de atividades propostas: aula expositiva, aula dialogada, aula prática, estudo em grupo, leitura de texto,
trabalhos, realização e correção de exercícios de fixação do conteúdo em sala de aula, análise de situações
problemas, estudo individual, pesquisas bibliográficas, eventual apresentação de vídeos ou filmes técnicos para
melhor visualização dos conceitos e discussão da computação aplicada em Administração de empresas.
 
As aulas expositivas terão apresentação de teorias e exemplos práticos, seguidas em geral de exercícios de
fixação e de raciocínio dedutivo, assim como preguntas para gerar debate e discussão.  

Os textos estarão relacionados com a área e com exercícios utilizando as teorias apresentadas em sala de aula. 

As aulas da disciplina serão organizadas e coordenadas pela professora, desenvolvidas na forma de discussões
e debates, com participação ativa dos alunos, sobre os temas previstos no conteúdo programático e artigos. Os
alunos devem estudar e preparar-se, previamente para cada encontro. 

O trabalho final de cada módulo será individual ou em grupo. Para a elaboração do trabalho final, os alunos/as
deverão entregar relatórios ao final de cada módulo com a análise e apresentação de será proposto artigos com
aplicações práticas sobre as técnicas e conteúdo estudado em sala de aula, praticando assim, a interpretação da
informação. Os textos permitirão ao aluno comprovar se o conhecimento após o tratamento de dados com
diferentes técnicas e métodos pode realmente melhorar a tomada de decisões nas empresas. Alguns desses
textos serão estudos de caso.
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A disciplina possui 60h/a presenciais (leitura, reflexão e organização da bibliografia indicada) e preparação dos
encontros.

RECURSOS (a serem viabilizados pelo Dpto.):

Serão utilizados sala de aula, papel almaço, papel sulfite, cópias xerox (fotocópias) e impressora, tela,
microcomputador, quadro negro, quadro giz, transparências p/ retroprojetor; retroprojetor o canhão de projeção
(Datashow) e equipamentos de computação (laboratório de informática) para a aplicação prática da teoria.
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