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PORQUE FAZER ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS?
“Vamos inventar o amanhã, ao invés de se preocupar com o que aconteceu ontem.”
Steve Jobs
O curso Superior de Tecnologia em Análise e

O foco do profissional formado no curso de

Desenvolvimento de Sistemas forma

Análise e Desenvolvimento de Sistemas é a

profissionais com a capacidade para analisar,

elaboração de projetos de software, o design de

projetar, desenvolver, testar, implantar e

solução da informação, organização da equipe

manter sistemas computacionais de

de desenvolvedores, controle do processo de

informação. Avalia, seleciona, especifica e

desenvolvimento e, enfim, a programação de

utiliza metodologias, tecnologias e ferramentas

sistemas.

da Engenharia de Software, linguagens de
programação e bancos de dados. Coordena

Os cursos ligados à área de Tecnologia da

equipes de produção de softwares. Vistoria,

Informação formam um perfil profissional

realiza perícia, avalia, emite laudo e parecer

muito versátil, que pode atuar em áreas como

técnico em sua área de formação.

de planejamento, desenvolvimento de projetos
de software, assistência técnica, consultoria e

O curso utiliza metodologias de aprendizado,

gerenciamento de empresas de tecnologia.

que têm como atividade principal, a prática.
logo no primeiro período, cada aluno definirá

Dada a onipresença das tecnologias de

um projeto de tecnologia da informação que

informação, o profissional poderá compor

seja de utilidade pública e o construirá, no

quadro em indústria, comércio e serviços,

decorrer do curso, aplicando as técnicas

organizações não-governamentais, órgãos

abordadas em cada disciplina, construindo,

públicos, institutos e centros de pesquisa, e até

dessa forma, um estudo de caso próprio e

instituições de ensino, mediante formação

particular.

requerida pela legislação.

“É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar
e aprender com isso, do que não fazer nada .”
Peter Drucker

ANÁLISE E DESENV. DE SISTEMAS

IFPG UNIFIL GOIÂNIA

ESTUDE ENTRE
AS MELHORES
DO PAÍS
A Unifil apresenta excelente conceito
no MEC e mais de 80 anos de tradição
em ensino.

2 ANOS
CURSO SUPERIOR

Com foco na prática de maneira
rápida conquiste seu diploma e esteja
preparado para um mercado de
trabalho cada vez mais competitivo

+2.400H
DE ESTUDO

Nossa carga horária é dividida entre
disciplinas obrigatórias e optativas
para que você tenha o máximo
desempenho em seus estudos

+45.000
ALUNOS

Junte-se a essa grande comunidade
de ensino com prestações que cabem
no seu bolso e crie seu futuro de
sucesso.
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DISCIPLINAS
OBRIGATÓRIAS
CARGA HORÁRIA DE 80H CADA MÓDULO
Administração de Sistemas Empresariais

Interação Humano Computador

Algoritmos e Estruturas de Dados

Introdução a Banco de Dados

Análise e Projeto de Algoritmos

Linguagem de Progr. Orientada a Objetos

Análise e Projeto Orientados a Objetos

Lógica de Programação e Algoritmos

Arquitetura e Organização de Computadores

Metodologias Ágeis

Banco de Dados Avançado

Métricas de Software

Ciência de Dados

Práticas Integrativas I até IV

Computação em Nuvem

Processo de Desenvolvimento de Software

Desenvolvimento com DevOps

Projeto Integrador I até VIII

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

Qualidade de Software

Empreendedorismo

Redes de Computadores

Gerência de Requisitos

Sistemas Operacionais

Gerenciamento de Projetos

Teste de Software

DISCIPLINAS
OPTATIVAS
CARGA HORÁRIA DE 60H

+80 H

PROJETO INTEGRADOR

CADA MÓDULO
Educação das Relações Étnico Raciais
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
Políticas de Educação Ambiental

+160 H

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

+240 H
PRÁTICAS INTEGRATIVAS

CONHEÇA OUTRAS
SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS EM:

Graduação
Superior tecnólogo
Pós-graduação
Mestrado
Doutorado

DO COMUM AO
EXTRAORDINÁRIO

(62) 4101-6749 - 99147-2677 - contato@ifpg.com.br
New Bussiness Style - Rua Jamel Cecílio, 2496 - Sl B42
Goiânia - Jardim Goiás - GO

www.ifpg.com.br - @ifpg.institutofoco

