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Sistemas de Informação
TADS – 4. Semestre

Prof. André Luís
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Aula 01

�Apresentação da Disciplina

�Conceito de Sistemas

�Teoria Geral de Sistemas
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Apresentação da Disciplina

Disciplina: Sistemas de Informação

Período Letivo: 2º. Semestre de 2010

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS)

Série: 4º. Semestre

Carga Horária Teórica: 20 horas

Carga Horária Outras: 2 horas

Professor: André Luís Belini

E-mail: prof.andre.luis.belini@gmail.com

4



22/08/2012

2

5

Conteúdo Programático

Conceito de sistemas:
�Teoria geral de sistemas;

Componentes genéricos de um sistema;
�Performance e padrões de sistema;
�Variáveis e parâmetros de sistema;
�Modelando um sistema;
�Importância das informações para as organizações;
�As relações entre sistema e ambiente
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Conteúdo Programático (continuação)

Impactos Organizacionais
�Operacional
�Tático
�Estratégico

Conceito de sistemas de informação:
�Definições e importância;
�Elementos;
�Dado, informação e conhecimento;
�Tipos de Sistemas de Informação;
�Estruturação da Informação;
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Conteúdo Programático (continuação)

Concepção e implementação de sistemas de informação:
�Aquisição de informação;
�Métodos de aquisição de informação;
�Coleta de informações sobre usuários;
�Modelagem de sistemas de informação;
�Análise e otimização de sistemas;
�Armazenamento de informação;
�Disseminação de informação;
�Privacidade e segurança de informações
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Conceito de Sistemas

Do grego systema. 1. Conjunto de elementos, materiais ou 
ideais, entre os quais se possa encontrar ou definir alguma 
relação. 2. Disposição das partes ou dos elementos de um 
todo, coordenados entre si, e que funcionam como estrutura 
organizada.

Novo Dicionário Aurélio da Lingua Portuguesa – 2. Edição. – Editora 

Nova Fronteira
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Dados

Dados são compostos por dados básicos, como o nome e a 
quantidade de horas trabalhadas em uma semana de um 
funcionário, números de peças em estoque ou pedidos. Dados 
representam objetos reais.

Essa imagem 
ridícula.. Eu sei!
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Informação

A informação é um conjunto de fatos organizados de modo a 
terem valor adicional além do valor dos fatos propriamente 
ditos. Uma informação depende das relações definidas entre 
os dados existentes.
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Processos

A transformação de dados em informações é um processo ou 
conjunto de tarefas logicamente relacionadas, desenvolvidas para 
atingir um resultado definido.

Conhecimento

Conhecimento é a consciência e o entendimento de um conjunto de 
informações e formas de torná-las úteis para apoiar uma tarefa 
específica ou tomar uma decisão.  



22/08/2012

5

17

Dados Informação

Processo de transformação
(aplicação do conhecimento pela 

seleção, organização 
e manipulação de dados)

Processo de Transformação de Dados em Informações
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Teoria Geral de Sistemas

A Teoria Geral de Sistemas (TGS), foi proposta pelo biólogo austríaco 
Ludwig von Bertalanffy, em meados do ano de 1950.

A teoria de Bertalanffy é baseada no oposto do reducionismo, teria muito 
aplicada e utilizada na época. O reducionismo tem por base a divisão de 
um todo em partes, cada vez menores. Já a TGS, propõem exatamente 
o inverso, ou seja, analisar o todo, buscando estabelecer a inter-relação 
entre as partes (visão holística do todo) para, a partir disso, entender 
melhor o funcionamento do sistema em questão.
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Conceito de um Sistema de Informação

É um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, 
manipulam e disseminam dados e informações para proporcionar um 
mecanismo de realimentação para atingir um objetivo
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Divisão dos Sistemas

De acordo com a TGS, os sistemas podem ser subdivididos em:

Sistemas Abertos: São aqueles que sofrem interações com o 
ambiente onde estão inseridos. Essa interação gera a 
realimentação, que pode ser negativa ou positiva.

Sistemas Fechados: Não sofrem influência do meio no qual estão 
inseridos.
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Sinergia/Entropia:

Olhando isoladamente as peças de um sistema, não é possível 
entender como esse sistema funciona e talvez, nem mesmo 
identificar qual é esse sistema. A interação entre as partes 
isoladas, formando um todo é chamada de sinergia.

Já a Entropia é a ausência da sinergia ou a sua desordem. 
Dizemos que sistemas entram em entropia quando estes se 
desestabilizam.
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Entropia

Sinergia Contatos / Dúvidas
• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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