PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DOS EGRESSOS
De acordo com a SBC, as organizações contemporâneas têm na tecnologia da informação
um elemento estratégico, na medida que as soluções tecnológicas automatizam processos
organizacionais e são fonte de vantagens competitivas através da análise de cenários, apoio ao
processo decisório e definição e implementação de novas estratégias organizacionais.
Assim, cresce a preocupação com a coleta, armazenamento, processamento e transmissão da
informação à medida que a disponibilidade da informação certa, no momento certo, para o tomador
de decisão certo, é requisito fundamental para a melhoria contínua da qualidade e competitividade
organizacionais, o que implica em considerar a crescente relevância dos sistemas de informação
baseados em computador. Levando em consideração a flexibilidade necessária para atender
domínios diversificados de aplicação e para as vocações das Instituições, espera-se que os egressos
dos cursos de Sistemas de Informação:
1. Possuam uma sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Administração
visando o desenvolvimento e a gestão de soluções baseadas em tecnologia da informação para
os processos de negócio das organizações, de forma que elas atinjam efetivamente seus
objetivos estratégicos de negócio;
2. Possam determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações,
assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover
suporte as suas operações e obter vantagem competitiva;
3. Sejam capazes de inovar, planejar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação
em organizações, bem como desenvolver e evoluir sistemas de informação para uso em
processos organizacionais, departamentais e/ou individuais;
4. Possam escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de
problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
5. Entendam o contexto, envolvendo as implicações organizacionais e sociais, no qual as
soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
6. Entendam os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no
contexto organizacional;
7. Possam desenvolver um pensamento sistêmico que o permita analisar e entender os
problemas organizacionais.

