
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS AS SAÚDE DE ALAGOAS 

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

1. IDENTIDADE DO CURSO  

1.1. Título Obtido 

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

1.2. Legislação 

Criação - Resolução GR/UNCISAL Nº 009/2006 de 19 de maio de 2006 

Reconhecimento - Portaria/SEE Nº. 743/2010 

1.3. Duração 

3 anos, com prazo máximo de integralização curricular de 4 anos e meio. 

1.4. Vagas 

60 anuais, divididas em 30 vagas semestrais. 

1.5. Turno 

Noturno 

1.6. Objetivos do Curso 

O curso tem como finalidade formar tecnólogos capazes de analisar, projetar, 

documentar, especificar, testar, implantar e manter sistemas computacionais de informação 

para atender as necessidades da área da saúde. 

1.7. Perfil Profissional 

Obedecendo ao Catálogo do MEC, o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas 

computacionais de informação. Este profissional trabalha, também, com ferramentas 

computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de 

sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de 

construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e 

segurança de programas computacionais são fundamentais à atuação deste profissional. 

1.8. Campo de Atuação Profissional 

A abrangência do curso é muito ampla, além de contemplar qualquer empresa que 

necessite de um profissional de TI, o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

atuará em sistemas de informação hospitalares, sistemas de informações radiológicas, 

sistemas de arquivamento e comunicação de imagens médicas em unidades hospitalares, 

unidades de saúde, clínicas de diagnóstico por imagem, laboratórios de análise clínicas, 

farmácias, drogarias, além do estudo da bioinformática em centros de pesquisa 

especializados. O curso ainda permite que o discente siga a carreira acadêmica como 

professor e pesquisador se inscrevendo em programas de Pós Graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu em qualquer universidade do país. 
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1.9- Trajetória Avaliativa 

 
INDICADORES INSTITUCIONAIS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

ALAGOAS – UNCISAL 

IGC: 3 (2.6378) 2010 

IGC: 3 (2,3995) 2013 

INDICADORES DE CURSO 

ADS UNCISAL 
ENADE: 2 
(1,7914) 

CPC: 0,8333  
(1,56) 

2011 

2. GESTÃO DO CURSO 

O modelo de gestão exercido pelo curso segue as definições concernentes à política 

de gestão institucional, que prevê um ciclo contínuo de tomada de decisões, planejamento, 

execução, avaliação e controle. Inclui ações de natureza operacional, voltadas para as 

rotinas da vida acadêmica e ações de natureza estratégica, com foco na análise e 

resolutividade de questões, na finalização de processos, na simplificação e agilização de 

procedimentos acadêmicos. Estruturada por áreas de atuação, a gestão do curso está 

organizada em 3 (três) instâncias específicas: 

1) Executiva – própria da Coordenação do Curso que, em articulação com os 

dirigentes da universidade, professores, alunos e funcionários, tem a função de coordenar, 

acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do curso; 

2) Consultiva e Deliberativa – própria do Colegiado de Curso, com funções de 

assessoramento frente às questões de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do curso; 

3) Consultiva e Propositiva - própria do Núcleo Docente Estruturante, com funções 

de concepção, elaboração, consolidação, acompanhamento e contínua atualização do 

Projeto Pedagógico do Curso. 

2.1. Coordenador do Curso 

Instituído pela Portaria Nº 070/2016, de 04 de abril de 2016, a coordenação do curso 
Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem a seguinte 
representatividade: 

 

Coordenador do Curso Reinaldo Alves da Silva 

Formação acadêmica 

Engenheiro Químico, pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL, 
Turma outubro de 1993. 
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pela 
Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, turma 2013. 

Titulação 
Mestre em Engenharia Química na área de Sistemas de Processos 
Químicos e Informática pela UNICAMP. 

Regime de trabalho 20 horas. 

Tempo de exercício na 
IES 

Docência: desde fevereiro de 2010 

Coordenação de Curso Superior: desde novembro de 2009 

Atuação profissional 
Suporte técnico: atuou durante cinco (5) anos como analista de 
suporte em empresas de São Paulo; 
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Ensino médio: atuou como professor de ensino médio durante um 
(1) ano e dois (2) meses em Aracaju, SE. 
Ensino superior: atua como professor para os cursos de 
administração e ciências contábeis na faculdade FAMA, desde 
setembro de 2015. 

 

2.2. Núcleo Docente Estruturante 

Conforme a legislação vigente – Resolução CONSU Nº 09/2011 - e as definições 

regimentais institucionais, o Núcleo Docente Estruturante é uma instância consultiva e 

propositiva, constituída por um grupo de docentes com atribuições acadêmicas relativas à 

concepção, elaboração, consolidação, acompanhamento e contínua atualização do projeto 

pedagógico do curso. 

Desde março de 2016, o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas tem o seu NDE estruturado e em atuação, sendo a sua composição atual 

instituída pela Portaria nº 063/2016, conforme apresentado no quadro a seguir. 

Nome Formação / Titulação 
Regime de 
trabalho 

Tempo de 
permanência 

sem interrupção 

(1) Reinaldo Alves da Silva 
Engenheiro Químico e 
Tecnólogo em ADS / 

Mestre 
20h 

6 anos 

(2) Alex Melo da Silva 
Analista de Sistemas / 

Mestre 
20h 

3 meses * 

(3) Alisson Werner Arruda de Arruda 
Analista de Sistemas / 

Mestre 
20h 

3 meses * 

(4) Natércia de Andrade Lopes Neta Matemática / Mestre 20h 3 meses * 

* Oriundos do último concurso e passaram a compor o NDE a partir de 28 de março de 2016. 

2.3. Colegiado do Curso 

Conforme definição regimental, o Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas é um órgão deliberativo, consultivo e de 

assessoramento sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do curso 

constituído pela seguinte representatividade:  

‒ O Coordenador de Curso de Graduação, na qualidade de Presidente, representado 

pelo professor Mestre Reinaldo Alves da Silva;  

‒ Um docente responsável pelo Estágio Obrigatório, representado pelo professor 

Mestre Alex Melo da Silva; 

‒ Um docente responsável pelas Monitorias, representado pela professora Mestre 

Natércia de Andrade Lopes Neta;  

‒ Um docente responsável pela Pesquisa, representado pelo professor Mestre 

Alisson Werner Arruda de Arruda;  

‒ Um Representante do Corpo Discente, representado pelo aluno Gustavo Lessa 

Costa da Silva;  
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‒ Um Representante do Diretório Acadêmico, representado pelo aluno Alisson 

Ferreira da Silva.  

2.4. Suporte Técnico Administrativo 

Para suporte técnico administrativo a gestão do curso conta com 3 (três) Assistentes 

Administrativos, todos profissionais admitidos através de concurso público para carreira 

efetiva, a saber: 

1. Ivana Belo da Silva Machado, Graduada em Administração de Empresa; 

2. Pedro Henrique Silva de Almeida, Ensino Médio Completo; 

3. Wendell Agenor Cavalcante Lima dos Santos, Ensino Médio Completo. 

3. CORPO DOCENTE 

Atualmente o corpo docente é constituído por professores efetivos, aprovados 

mediante concurso público, Edital nº 001/2014, por meio do Processo 1101-1285/14 

publicado no Diário Oficial do Estado do dia 23 de Junho de 2014. 

 

Nome Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Experiência 
profissional 

Experiência 
na Educação 

Básica 

Experiência 
 de 

Magistério 
Superior 

(1) Alex Melo da Silva Mestrado 20h 12 anos - 12 anos 

(2) Alisson Werner Arruda de 
Arruda 

Mestrado 20h 5 anos - 1/2 ano 

(3) Antonia Adriana Alves de 
Albuquerque 

Mestrado 20h 13 anos 1 ano 10 anos 

(4) Cicera Maria Alencar do 
Nascimento 

Especialização 20h 14 anos - 08 anos 

(5) Dartagnan Ferreira de Macêdo Especialização 20h - 1 ano 1,5 anos 

(6) Ebe Ernani Pedrosa Neto  Especialização 20h 15 anos - 6 anos 

(7) Eden Erick Hilario Tenório de 
Lima 

Mestrado 20h 8 anos 3 anos 3 anos 

(8) Edileuza Leão Mestrado 20h 7 anos - 4 anos 

(9) Edvaldo Neneu da Silva  Especialização 20h 5 anos 14 anos 5 anos 

(10) Fabricia Correia de Oliveira Mestrado 20h 20 anos 12 anos 12 anos 

(11) Flávio Oscar Hahn  Especialização 10h 02 anos - 1 ano 

(12) Guilmer Brito Silva  Mestrado 20h 10 anos - 8 anos 

(13) José André Bernardino dos 
Santos 

Mestrado 20h - - 17 anos 

(14) Liercio Pinheiro de Araújo Doutorado 20h 20 anos - 10 anos 

(15) Marcos Hilario Costa Lima Filho  Especialização 20h 09 anos - 7 anos 

(16) Natércia de Andrade Lopes 
Neta 

Mestrado 20h 12 anos 5 anos 4 anos 

(17) Reinaldo Alves da Silva Mestrado 20h 23 anos 1,2 anos  
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Traduzindo em números, encontramos a quantidade geral de docente do curso, bem 

como, as quantidades classificadas por titulação, conforme gráfico abaixo: 

 

Figura 01. Comparação do Quantitativo de docentes 
Fonte: NET/CETEC UNCISAL 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no Capítulo IV, Art. 52, Inciso II 

estabelece que uma das características de uma IES é “Um terço do corpo docente, pelo 

menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado”. 

Conforme apresentado no gráfico, o curso se situa dentro das características de uma 

IES, pois, a quantidade disponível ultrapassa 50% (cinquenta por cento). O curso dispõe de 

11 (onze) docentes com pós-graduação stricto sensu, sendo 10 (dez) mestres e 1 (um) 

doutor, quando o mínimo requerido seriam 6 (seis). 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas segue as 

orientações constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais fixadas pelo MEC, sendo sua 

organização curricular, estruturada por disciplinas e atividades por períodos letivos, de 

forma sequencial, ordenada e hierarquizada, dispostos no modelo de currículo proposto, 

cuja integralização dá direito ao correspondente diploma. 

Conforme Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, a carga horária 

mínima do curso é de 2.000 horas, porém, na UNCISAL o curso é realizado com a carga 

horária mínima de 2.640 horas distribuídas da seguinte forma: 

 800 (oitocentas) horas de aulas no Módulo Básico, divididas nos 2 (dois) 

primeiros semestres com 400 (quatrocentas) horas cada; 

 800 (oitocentas) horas de aulas no Módulo de Banco de Dados e Programação 

Estruturada, dividido em 2 (dois) semestres - 3º e 4º períodos; 

 800 (oitocentas) horas de aulas no Módulo de Programação Objetos e 

Telessaúde, dividido nos 2 (dois) últimos semestres. 
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Com duração de 3 anos e carga horária disciplinar de 2.400 horas, o curso tem 

acrescidas de 160 horas de Estágio, 80 horas de Trabalho de Conclusão de Curso e 80 horas 

para Atividades Complementares que são de natureza acadêmico-científico-culturais, e 

servirão para complementação da carga horária curricular mínima exigida pelo Catálogo do 

MEC. 

Essa estrutura curricular está organizada de acordo com os seguintes 

direcionamentos pedagógicos:  

a) Priorizar a interdisciplinaridade sempre que possível; 

b) Oferecer aos educandos um ensino articulado com vivências práticas aliadas aos 

contextos teóricos, ensinados concomitantemente em sala de aula e/ou nos 

laboratórios da UNCISAL ou conveniados. Essa prática profissionalizante tem por 

finalidade inserir o aluno no mercado de trabalho com as competências e 

habilidades necessárias para desenvolver um trabalho com qualidade e 

responsabilidade. 

A organização da proposta curricular visa atender o que propõe as Diretrizes 

Curriculares do Curso, ou seja: 

 Conhecimentos Técnicos; 

 Conhecimentos Bio-Tecnológicos; 

 Conhecimentos Humanos e Sociais;  

 Conhecimentos em Gestão e Administração. 

Seguindo essa estrutura, a formação do conhecimento está sendo desenvolvida da 

seguinte forma: 

a) 1º e 2º semestres  Módulo Básico 

Espera-se que o discente, ao fim dos dois primeiros semestres do curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tenha adquirido o conhecimento 

básico de matemática, línguas e informática, necessários ao seu embasamento como futuro 

profissional da área de tecnologia da informação. 

b) 3º e 4º semestres  Módulo de Banco de Dados e Programação Estruturada 

Ao final desse ciclo espera-se que o aluno já esteja apto a instalar, configurar e dar 

suporte a sistemas de banco de dados, além de ser capaz de desenvolver softwares básicos 

usando linguagens estruturadas. 

c) 5º e 6º semestres  Módulo de Programação Objetos e Telessáude 

Nos últimos dois semestres espera-se que o discente vivencie mais de perto a 

realidade de clínicas e saiba analisar, programar, implantar e dar suporte a sistemas para 

saúde. Nesses últimos semestres do curso o aluno irá obter informações extremamente 

relevantes, acerca da tecnologia da informação aplicada à área da saúde pública, além de 
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complementar os seus estudos com aprofundamentos na área de imagens médicas e 

Telemedicina. 

4.1. Matriz Curricular do Curso 

As disciplinas estão distribuídas por períodos, durante os 3 anos do curso, tal como 

descrito a seguir: 

1º PERÍODO 
DISCIPLINAS CH 

Álgebra Linear 40 

Arquitetura de Computadores 80 

Cálculo Diferencial e Integral 40 

Ciência, Tecnologia e Sociedade 40 

Inglês Instrumental 40 

Lógica e Algoritmos 80 

Português e Redação Técnica e Metodologia da Pesquisa 80 

Carga horária do período 400 

 

2º PERÍODO 
DISCIPLINAS CH 

Anatomia e Fisiologia Humana 80 

Bioestatística 40 

Bioética e Ética na Informática em Saúde 80 

Cálculo Numérico 40 

Linguagens de Programação 80 

Sistemas Operacionais 80 

Carga horária do período 400 

 

3º PERÍODO 
DISCIPLINAS CH 

Banco de dados I 80 

Legislação aplicada à informática 40 

Métodos de Pesquisa em Informática em Saúde 40 

Programação I 80 

Programação WEB 80 

Redes de Computadores 80 

Carga horária do período 400 

 

4º PERÍODO 
DISCIPLINAS CH 

Banco de Dados II 40 

Engenharia de Software 80 

Gestão de Tecnologia da Informação 80 

Programação II 80 

Sistemas de Informação em Saúde 80 

Carga horária do período 360 

 

5º PERÍODO 
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DISCIPLINAS CH 

Aquisição, Processamento e Tratamento de Imagens em Saúde 80 

Empreendedorismo em Informática 80 

Inteligência artificial e Sistemas de Apoio à Decisão em Saúde 80 

Programação Orientada a Objetos I 80 

Segurança de Software 80 

Carga horária do período 400  

 

6º PERÍODO 
DISCIPLINAS CH 

Administração Hospitalar 80 

Gerenciamento de Projetos 80 

Programação Orientada a Objetos II 80 

Telemedicina 80 

Práticas de Gestão e Resultados 80 

Liderança e Comunicação 40 

Carga horária do período 440 

 
DISCIPLINAS OPTATIVAS CH 

Libras 40 

 

Síntese da Matriz Curricular 

Disciplinas Obrigatórias 2400 

Disciplinas Optativas 40 

Trabalho de Conclusão de Curso 80 

Estágio Supervisionado 160 

Atividades Complementares 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 2.640 

4.2. Metodologia 

A metodologia de ensino-aprendizagem utilizada pelo curso tem por base os 

princípios pedagógicos institucionais, cujas diretrizes preveem: 

a) A responsabilidade do aluno pelo seu percurso pessoal de aprendizagem, orientado para 

‘o aprender a pensar’ e ‘o aprender a aprender’, mediante o desenvolvimento de 

atividades que permita, favoreça e estimule: 

 A reflexão;  

 A crítica; 

 O estudo;  

 A pesquisa;  

 A articulação com a realidade; 

 A discussão;  

 O trabalho em grupo;  

 A tomada de decisão; 

 A comunicação; 

 A liderança.  
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b) O papel do professor como mediador, sendo um elo entre o conhecimento e o aluno, 

tendo como alicerce da sua prática o conhecimento: 

 Prévio da turma para adequação do ensino; 

 Profundo do conteúdo a ser ensinado; 

 De estratégias de ensino-aprendizagem que favoreçam processos amplos e 
significativos de aprendizagem; 

 Dos processos de avaliação formativa e somativa; 

 Do valor da interação professor-aluno. 

c) O tratamento pedagógico dos conteúdos baseado na adoção de práticas condizentes com 

as peculiaridades de cada disciplina, sendo ressaltado: 

 A participação ativa dos sujeitos no processo de formação técnico-acadêmica; 

 O estímulo à leitura como instrumento de ampliação e atualização de 
conhecimento de área; 

 A realização de atividades científicas a partir da produção de textos, experimentos 
tecnológicos, participação em eventos científicos e outras metodologias capazes de 
promover novas indagações científicas que favoreçam a apropriação do 
conhecimento. 

4.3. Sistemática de Avaliação do Processo de Ensino Aprendizagem 

Na UNCISAL a normatização do processo de avaliação da aprendizagem está previsto 

no seu Regimento Geral e regulamentado pela Resolução CONSU nº 17 de maio de 2014, 

sendo concebida como uma ação processual, de caráter formativo e somativo, sistemática e 

diversificada, no contexto das atividades de ensino e de aprendizagem. 

Formalmente descrita nos planos de ensino e explicitada ao aluno logo no primeiro 

dia de aula, a avaliação deve considerar os aspectos cognitivos e atitudinais, a interação com 

colegas e usuários, a postura profissional, a participação nas aulas teóricas ou práticas, as 

habilidades de comunicação e psicomotoras. 

No Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas o aluno 

é desafiado a quebrar as barreiras do ensino tradicional, limitado a apenas sala de aula e 

laboratórios.  

São criados grupos onde os alunos, em determinadas matérias, serão incentivados a 

discutirem entre si uma melhor ideia, a qual poderá ser transformada em produto. 

Além disso, são incentivados projetos fora da Universidade, onde o aluno colocará 

seus conhecimentos em prática, buscando empresas onde ele poderá agir como um 

consultor de sistemas, ou seja, seu objetivo será entre tantos que podem surgir: melhorar 

processos, softwares, ‘fechar portas’ abertas em programas e na rede da empresa. 
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5. INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DO CURSO  

5.1. Salas de aula  

Concentradas em seu Prédio Sede, a UNCISAL dispõe de 28 salas de aulas, com 

capacidade para até 60 alunos. 18 salas estão localizadas no 1º pavimento, com área total de 

715,05 m2; e mais 10 salas, no 2º pavimento, com área total de 616,64 m2.  

Para suporte e logística das atividades acadêmicas no contexto das salas de aulas, a 

UNCISAL disponibiliza quadro branco, Wi-Fi, recursos midiáticos, além de pessoal técnico 

administrativo para apoio aos docentes no uso desses recursos. 

Destacam-se para cada um dos pavimentos, duas baterias de banheiros; sendo a 

primeira com 34,90 m2 e a segunda com área de 34,48 m2. Já, no segundo pavimento, 

constam mais duas baterias de banheiros, uma com área de 34,74 m2 e outra com 34,60 m2 

de área de ocupação. 

5.2. Laboratórios de Ensino  

Enquanto espaço de ensino-aprendizagem o Laboratório de Anatomia coloca o aluno 

os alunos do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento diante de 

situações práticas que favorece a aplicação do conteúdo teórico previsto na disciplina 

Anatomia e Fisiologia Humana prevista na Matriz Curricular do curso.  

5.3. Laboratórios de Habilidades  

O laboratório de Arquitetura de Computadores está em fase de implantação, com 

previsão de funcionamento total para o semestre de 2017.1. Nele, os alunos do curso 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas terão aulas práticas para 

o desenvolvimento das competências referentes a desmontar e montar um computador, e 

fazê-lo funcionar, verificar as diferenças entre os diversos tipos de componentes e como eles 

se relacionam. 

5.4. Laboratórios de Equipamentos de Informática 

Nos laboratórios de informática, denominados espaços digitais I e II, os alunos têm 

aulas práticas de informática que favorecem o desenvolvimento de sistemas para utilização 

nos mais diversos campos do conhecimento. As práticas vão desde a construção de um 

algoritmo simples para somar dois números aleatórios até complexos sistemas voltados para 

a saúde. 


