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Apresentação do professor

Nome: André Luís Belini de Oliveira

Formação:

• Bacharel em Sistemas de Informação
• MBA em Gestão Estratégica de Negócios
• Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior

Principais atividades profissionais já exercidas:

• Suporte Técnico
• Analista de Sistemas
• Gerente de Projetos
• Professor Ensino Fundamental
• Professor Ensino Técnico
• Professor Universitário (Graduação e Pós Graduação)
• Coordenador de Curso
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Apresentação da Disciplina

Plano de Ensino e Aprendizagem (PEA)

Atividades Práticas Supervisionadas (ATPS)

4

Critérios de Avaliação

Primeiro Bimestre (Peso 40%)
• Avaliação escrita - Peso 7,00
• ATPS – Peso 3,00

Segundo Bimestre (Peso 60%)
• Avaliação escrita - Peso 7,00
• ATPS – Peso 3,00

Composição final da nota

• NF = (B1 * 0,40) + (B2 * 0,60)
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Datas Importantes

Datas Importantes:

• Avaliação Primeiro Bimestre (B1): 03 de Outubro de 2013
• Prazo final para lançamento notas B1: 15/10/2013
• Avaliação Segundo Bimestre (B2): 05 de Dezembro de 2013
• Prazo final para lançamento notas B2: 07/12/2013

Entrega de Trabalho (ATPS):

• Entrega parcial (B1): 26 de Setembro de 2013
• Entrega final (B2): 28 de Novembro de 2013

Atenção ao cumprimento dos prazos!
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Aula 01 – O Sistema Empresa

• Antes de iniciarmos as discussões sobre o sistema empresa,
vamos começar a definir, primeiramente
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Definição de Sistema

• 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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Esquema de um sistema

Dados
(Entradas)

Informação
(Saídas)

Processo de transformação
(aplicação do conhecimento pela 

seleção, organização 
e manipulação de dados)

(Processamento)

Realimentação (Feedback)
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Elementos de um sistema

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.

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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Elementos de um sistema

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.
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O Sistema Empresa

O que é uma empresa?

• Uma empresa é uma organização formal cujo objetivo é produzi r
produtos ou prestar serviços a fim de gerar lucro

Organizando uma Empresa: Funções Empresariais Básicas

• Quatro funções empresariais básicas: manufatura e produçã o,
vendas e marketing, finanças e contabilidade, e recursos
humanos

• Cinco entidades empresariais básicas: fornecedores,
funcionários, faturas/salários e produtos e serviços
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Processos Empresariais

• Que tarefas cada funcionário desempenha, em que ordem e em que

agenda?

• Como as matérias-prima são transformadas em produtos?

• Como os pedidos são preenchidos?

• Como as contas são pagas?

• Como os produtos são oferecidos ao mercado?

• Como os funcionários são contratados?
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Exemplo processo “pedido”
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Níveis Empresariais

• Gerência sênior

• Gerência média

• Gerência operacional

• Trabalhadores do conhecimento

• Trabalhadores de dados

• Trabalhadores da produção e dos serviços
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Níveis de Decisão
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O processo de decisão / solução
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