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Normas de Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado 

 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET 

 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação 

 

Currículo 2012/01 

 

Descrição do Curso: 

O curso de graduação em Gestão da Tecnologia da Informação da Universidade 

Feevale iniciou suas atividades em 2013, vinculado ao Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnológicas (ICET) da Instituição.  

O tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação é o profissional com 

conhecimentos teóricos e práticos voltados à administração dos recursos de infraestrutura 

física e lógica dos ambientes informatizados, aptos a gerenciar o uso de tecnologias da 

informação e comunicação, alinhando-as aos objetivos estratégicos dos negócios das 

organizações. Atua direta ou indiretamente com gestão da informação, devendo usar seus 

conhecimentos para analisar a infraestrutura da empresa e realizar a implantação de 

soluções de tecnologias da informação e comunicação, articulando a infraestrutura 

tecnológica e física com processos, pessoas e informações. 

 

Objetivos do Curso: 

Objetivo Geral 

Formar tecnólogos em gestão da tecnologia da informação com conhecimentos 

teóricos e práticos voltados à administração dos recursos de infraestrutura física e lógica dos 

ambientes informatizados, aptos a gerenciar o uso de tecnologias da informação e 

comunicação, alinhando-as aos objetivos estratégicos dos negócios das organizações.   

Objetivos Específicos 

O curso superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, através da 

indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, apresenta os seguintes objetivos 

específicos: 

 Capacitar o acadêmico para a gerência da infraestrutura de tecnologia da informação 

nos diversos níveis organizacionais;  
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 Promover o estudo e análise das tecnologias de informação de forma racional, 

considerando os aspectos econômicos e financeiros da empresa, a partir da 

observação dos  cenários regional, nacional e internacional; 

 Desenvolver nos futuros profissionais a capacidade de gerar soluções,  para que 

possam se inserir na realidade profissional de forma empreendedora e criativa, com 

facilidade de adaptação às novas tecnologias; 

 Formar profissionais que possam gerir setores/departamentos e pessoas que atuem  

com tecnologia da informação e comunicação; 

 Estudar e analisar as tecnologias utilizadas nas empresas, acompanhando as 

tendências de novas tecnologias; 

 Atender às demandas de profissionais de tecnologia da informação nas organizações 

públicas e privadas; 

 Contribuir para o  crescimento social e econômico da região. 

Objetivos do Estágio: 

Propiciar aos acadêmicos a realização de atividades práticas, oportunizando o 

encontro entre a teoria (aprendida no meio acadêmico) e a prática vivenciada no trabalho 

de forma que essa venha proporcionar seu aprimoramento profissional/pessoal. 

Critérios: 

As atividades a serem desenvolvidas pelos graduandos em Gestão da Tecnologia da 

Informação devem ser aquelas compatíveis com sua - comprovada - capacitação e/ou 

vinculadas ao seu andamento no curso. 

ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM DESENVOLVIDAS (DE ACORDO COM SEMESTRE)  

A partir do 1º 

semestre 

 Desenvolvimento, Instalação e Configuração de Softwares. 

 Controle de instalação de softwares, licenças e suas atualizações. 

 Participação em projetos de implementação/atualização de TI nas 

organizações. 

A partir do 2º 

semestre 

 Apoio às atividades de organização de documentação e/ou artefatos 

necessários aos sistemas computacionais. 

 Manutenção de Computadores. 

 Apoio à administração de redes de computadores. 

 Apoio à administração de sistemas gerenciadores de banco de 

dados. 

A partir do 3º  Análise de Sistemas. 
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semestre  Participação em desenvolvimento de processos/metodologias de 

melhorias contínuas. 

 Apoio às atividades de Gestão da TI. 

A partir do 4º 

semestre 

 Apoio ao Gerenciamento de Projetos. 

 Participação em propostas que envolvam a captação de recursos. 

 
 

Profissionais que podem supervisionar o estágio nas empresas: 

Os profissionais habilitados para supervisão dos estágios são aqueles com curso 

superior concluído na área de Tecnologia da Informação ou Administração de Empresas ou, 

ainda, aqueles que com graduação em outra área possuam pós-graduação concluída na área 

de Tecnologia da Informação ou Administração de Empresas. 

Normas relacionadas à estágio do conselho profissional, sindicato, etc. 

Não existe conselho profissional na área de Tecnologia da Informação. 

Áreas de Atuação: 

O estágio do graduando em Gestão da Tecnologia da Informação da Universidade 

Feevale, poderá ser realizado em empresas (privadas e/ou estatais) que requerem 

(necessitem) as habilidades e competências definidas nos objetivos específicos do Curso. 

 

 

Novo Hamburgo, 06 de fevereiro de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Rafael Villarreal Goulart 
Coordenador do Curso de Sistemas de Informação 

 


