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Programa:
1. Principal executivo de informática (Chief Information Officer - CIO): responsabilidades, poderes,
perfil, ambiente de trabalho, plano de carreira e partes interessadas (8 horas).
2. Administração por hierarquia. Administração ágil de projetos e operação. Administração enxuta.
Thought Production System (TPS). Administração de projetos. Seis sigma. Balanced Scorecard –
BSC. Modelos de administração de tecnologia da informação: CMMI, ITIL, ISO 20000, MSF e
Cobit. Encantamento de stakeholders. (8 horas)
3. Funções na organização de informática. Estruturas organizacionais para informática. Trabalho em
equipe. Times autogerenciados. Comitê diretor de informática. Estágios de evolução de
administração de informática. (6 horas)
4. Planejamento estratégico de informática. Visão, missão e credos. Melhores práticas de
planejamento e controle. Análise SWOT. Análise BSC. Análise de tendências tecnológicas e sociais
em informática. Manutenção para os próximos períodos. (8 horas)
5. Análise de riscos. Identificação de sistemas de alto retorno. Serviços terceirizados. Orçamentação.
Plano de educação e desenvolvimento de profissionais. Sinergia entre negócios e informática. Plano
de controle. Plano de contingência. (8 horas)
6. Medidas de desempenho de operação. Qualidade dos dados. Produtividade, custo e custos unitários
de serviços. Confiabilidade. Segurança. Privacidade. Acordo e gerenciamento de nível de serviço.
Disponibilidade. Time to market. Medidas de desempenho de resultados: suporte, ERP; EAI, web e
retorno do investimento (8 horas).
7. Controle estratégico e operacional. Operação enxuta. Verificação via SWOT, BSC e outros
instrumentos. Satisfação dos stakeholders. Acompanhamento da sinergia entre negócios e
informática. Acompanhamento da manutenção e projetos (8 horas)
8.
Relatórios e comunicação para alta administração e stakeholders. Inovação. Criação do
conhecimento, seu acúmulo, difusão e uso produtivo. Motivação de pessoal interno e stakeholders.
(6 horas).

Procedimentos didáticos:
Aulas teóricas expositivas dialogadas ministradas por professores do Departamento de Informática em sala
de aula, utilizando-se os recursos de quadro de giz e, eventualmente, sistema de multi-mídia. Discussão de
casos e sua apresentação oral por equipes.

Objetivos:
OBJETIVO GERAL
Aquisição de habilidade pelos alunos de administrar a principal função de informática de uma organização.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Ao final da disciplina o estudante deve ser capaz de : (1) aplicar no seu âmbito de atuação os instrumentos
de administração (BSC,SWOT, TPS, etc); (2) administrar os relacionamentos com diversas partes
interessadas; (3) fazer mudanças, transformações e inovações para melhorar
a sua organização de
informática e encantar os clientes. Essa habilidade pode ser constada por provas e trabalhos baseados nesses
itens.

Avaliação:
Sugere-se que o professor aplique duas provas e dois trabalhos. Estas provas podem ter o mesmo peso. Os
trabalhos tratam de assuntos semelhantes aos das provas e são entregues no dia da prova. No caso de
aplicação de duas provas elas podem cobrir os seguinte tópicos:
Prova 1 Principal executivo de informática até Planejamento (itens 1 a 4 acima)
Prova 2 Análise de risco até Relatórios e comunicação (itens 5 a 8 acima)
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