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Faculdade de Ciências Empresariais - FACEMP 

Coordenação de Pós-Graduação e Extensão  
 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Apresentação 

 

O foco do curso em Gestão de Tecnologia da Informação atende à demanda do 

mercado que exige cada vez mais profissionais qualificados nas áreas de serviços e 

governança em TI, com capacidade de gerenciar, por meio de técnicas, modelos e 

processos através da aprendizagem de conceitos modernos da Ciência de Serviços.  

 

Objetivo Geral 

 

Oferecer aos estudantes e profissionais da Tecnologia da Informação 

conhecimentos técnico-práticos na área da gestão com interface nas dimensões de 

mediação entre a tecnologia e o ambiente de negócios das organizações.  

 

Público-alvo 

 

Analistas de negócios, líderes de projetos, gerentes e executivos que atuem na área 

de tecnologia da informação; Gestores de empresas fornecedoras de serviços de 

tecnologia; Consultores e gestores com foco em cargos de gestão em tecnologia da 

informação. 

 

 

Metodologia de Ensino: Aulas expositivas, com auxílio dos recursos audiovisuais 

disponíveis, reservando-se a possibilidade de organização de seminários e visitas 

técnicas. 

 

Corpo Docente  

 

Composto predominantemente por mestres e doutores. 

 

Informações Gerais 

 
Carga Horária: 385 horas 
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Horário das aulas: As aulas são quinzenais, ocorrendo nos turnos matutino e 
vespertino. Você pode escolher participar na turma que se encontra aos sábados ou 
na turma que se encontra aos domingos. 
 
Matriz Curricular  

 

Módulo 1 – Formação Geral 

 

Empreendedorismo 25 horas 

Docência do Ensino Superior 25 horas 

Metodologia da Pesquisa Científica  25 horas 

Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos  25 horas 

 

Módulo 2 -  Tópicos em TI 

 

Direito digital e Qualidade de software 25 horas 

Técnica de liderança e negócios em TI 25 horas 

Segurança e auditoria em SI 25 horas 

Gestão financeira e serviços em TI 25 horas 

Governança e estratégia corporativa 25 horas 

 

Módulo 3 – Tópicos Especiais em TI 

 

Gerenciamento de projeto 25 horas 

Análise e desenvolvimento de SI 25 horas 

Análise e modelagem de processo 25 horas 

Arquitetura orientada a serviço 25 horas 

Trabalho de Conclusão de Curso      60 horas  
 


