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Objetivos da Reformulação
1. Adequação às novas diretrizes curriculares para Bacharelados em 

Sistemas de Informação (RESOLUÇÃO Nº 5, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR /MEC )

2. Melhoria do desempenho do curso no ENADE
3. Redução da taxa de evasão e retenção nos períodos iniciais
4. Fortalecimento dos componentes curriculares do domínio de Sistemas de 

Informação
5. Melhoria da Eficiência Acadêmica



Princípios Norteadores da nova Matriz
● Aproximar, na formação do egresso, as tecnologias da computação e da 

administração em um enfoque pragmático, privilegiando atividades práticas 
como, por exemplo, estágios e projetos de extensão, bem como o uso 
intensivo  de laboratórios em suas disciplinas. (Do PPC original)

● manter o enfoque pragmático do uso intensivo de tecnologia de informação 
somado ao aprofundamento da formação do egresso no domínio de Sistemas 
de Informação (Do novo PPC).



Perfil do Egresso e objetivo do curso
Objetivo: 

Formar profissionais para atuação no desenvolvimento, operação, gestão e 
evolução de Sistemas de Informação, com competência técnica e habilidades 
sistêmicas necessárias para a atuação proativa, multidisciplinar, cidadã e 
inovadora.



Perfil do Egresso e objetivo do curso
Perfil do Egresso:

O Bacharel em Sistemas de Informação do campus Serra do Ifes atua no 
desenvolvimento, operação, gestão e evolução de Sistemas de Informação, com  
competência técnica para compreensão, análise e solução de problemas 
organizacionais e sociais com o uso de Tecnologia da Informação de forma  
sistêmica, proativa, interdisciplinar, cidadã e inovadora, considerando princípios  
éticos  e as questões socioambientais.



Migração para a Nova Matriz
● Início da oferta: 2019-2  

○ Ingressantes no curso em 2019-2 já iniciam na  nova matriz

● Quem pode migrar para a nova  matriz:  estudantes regularmente 
matriculados no Bacharelado em Sistemas de Informação. 

● Vantagens da migração: 
○ Curso atualizado
○ Curso mais flexível
○ Em muitos casos, diminuição do tempo de conclusão

 



Migração para a Nova Matriz
● Questões a serem observadas ao migrar:

○ Adequação às novas regras contidas no PPC (o que muda?)
○ Avaliação das dispensas na migração
○ Estimar tempo de conclusão

● Questões observadas ao não  migrar: 
○ Oferta de disciplinas da matriz antiga tende a diminuir com o tempo.
○ Novas disciplinas optativas não contarão como crédito 
○ Estimar tempo de conclusão



Migração para a Nova Matriz
Prazos para migração:

●  A migração pode ser feita ao longo dos semestres. O quanto antes mais 
organizada ficará a vida acadêmica do discente.

● Este semestre: 
○ Solicitar via requerimento próprio.
○ Onde: Na Coordenadoria do Curso, Secretaria de Curso ou CRA
○ Prazo final para este semestre: Período de Solicitações Gerais: 

■  16 a 18/07 - Período para Solicitação Gerais (Calendário Acadêmico)
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Atividades Complementares
1. Visão atender ao cumprimento das  Atividades 

Acadêmico-científico-culturais
2. São requeridas 75 horas de atividades complementares divididas em 4 

eixos:
a. Ensino
b. Pesquisa
c. Cultura e Sociedade
d. Representação Estudantil 

3. As pontuações das atividades continuam definidas por uma tabela no PPC



Estágio
● Estágio Obrigatório:

○ Carga horária mínima: 480 horas (era de 480 horas)
○ Requisito: Ter concluído 50%  o mais do total das disciplinas curriculares obrigatórias e  

optativas:  Ter portanto 1223 horas cursadas entre componentes obrigatórios e 
optativos.



Estágio
● Estágio Não Obrigatório:

○ Carga horária mínima: 360 horas
○ Requisitos:

■ Estar cursando o segundo período (de matrícula) em diante.
■ Apresentar CR maior ou igual a 60% para ingressar e durante toda a vigência do 

Estágio;
■ Não reprovar em mais de um componente curricular por semestre durante a 

vigência do Estágio;
■ Cumprir ao menos 60% do quantitativo de horas previsto para o período que está 

cursando
■ é facultado ao colegiado julgar pedidos de estágio não obrigatório mesmo que os 

requisitos não tenham sido cumpridos



Trabalho Final do Curso
● TCC é Obrigatório, Individual, Requer professor orientador e a  Aprovação 

é por nota mediante banca examinadora
● Organização  Didática: 

○ Dividido em duas disciplinas de 60 horas:
■ Projeto de Diplomação I

● Requer orientador definido até a terceira etapa da matrícula (matrícula 
indeferida , caso contrário)

● Avaliado em colaboração pelo professor da disciplina e orientador
● Visa o cumprimento de aproximadamente 50% do TCC completo 

■ Projeto de Diplomação II
● Requer orientador desde o início da disciplina (matrícula indeferida, caso 

contrário)
● Avaliado por banca examinadora



Matriz Curricular
Disciplinas Obrigatórias 2175 horas (Matriz anterior 2370)

Disciplinas Optativas 270 horas (Matriz anterior: 150 horas)

Atividades Complementares 75 horas (Matriz anterior: 75 horas)

Estágio Supervisionado Obrigatório 480 horas (Matriz anterior: 480 horas)

Total de Horas na Matriz Curricular: 3000 horas (Matriz anterior: 3075 horas)





Tabelas de Equivalência
● Tabela de equivalência da matriz anterior para a matriz nova: Permite 

verificar componentes curriculares o estudante que migrar vai dispensar.

● Tabela de equivalência da matriz nova para a matriz anterior: Permite 
verificar quais os componentes curriculares que não possuem 
equivalente na matriz anterior



Extensão 
● A inclusão de atividades extensão nos cursos regulares do Ifes:

○ previsto em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI Ifes 2014-2019). 
○  Lei 13.005/2014, conhecida como Plano Nacional de Educação em sua meta 12.7, e 

regulamentada pela Resolução CNE/CES nº 07/2018.

● As ações de extensão serão executadas no contexto das disciplinas 
constantes na matriz curricular e deverão perfazer um total de 307,5 
horas, conforme a legislação.

● Estas atividades deverão ser propostas pelos docentes incluindo na 
prática de suas disciplinas ações de extensão institucionalizadas e 
descritas em planos de trabalho individuais ou coletivos.



Extensão
● Em adição às ações de extensão inseridas no contexto das disciplinas, os 

estudantes poderão realizar atividades de  extensão:
○  No âmbito de projetos de extensão desempenhados  junto a diversos setores do Ifes, 

incluindo: Empresas Juniores, o Núcleo Pedagógico, o Núcleo de Educação Ambiental, o 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas, o Núcleo de Apoio à Pessoa com 
Necessidades Especiais, o Núcleo Incubador, o Núcleo de Arte e Cultura, o Laboratório de 
Ensino de Desenvolvimento de Soluções e o Setor de Assistência Estudantil.

○ No âmbito das Disciplinas Optativas: 
■ Laboratório de Extensão I (30 horas)
■ Laboratório de Extensão II (30 horas)
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FIM
O BSI do Ifes Serra  é feito por todos nós e para todos nós. 

Mas é, sobretudo, pensado para o bem comum.

Rumo à excelência em Educação  Superior no Ifes!

Obrigado!


