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Especialização em Administração Judiciária
Disciplina: TECNOLOGIAS DA INTELIGÊNCIA E INFORMÁTICA APLICADA
Professor: Carlos Alberto de Oliveira Leitão
Carga horária: 15 horas

DETALHAMENTO DO PROGRAMA

1ª SESSÃO
- Considerações iniciais (o que a disciplina é e o que ela não é)
- Leitura e negociação do Detalhamento do Programa
- Definição das Apresentações em Equipe na 3ª Sessão (Distribuição dos trechos
do livro pelas 8 (oito) equipes de 6 (seis) alunos
Teoria de Sistemas / Sistemas de Informação
- Conceito de Sistema
- A Era dos Sistemas
- Propriedades dos Sistemas
- Enfoque Sistêmico
- Sistemas de Informação
- Enfoque Sistêmico versus Planejamento

2ª SESSÃO
Desenho de um Sistema de Informações / Aplicativos mais usuais
- Trabalho Interativo para construção de um Sistema de Informações para a
prestação jurisdicional

3ª SESSÃO
Tecnologias da Informação
- Apresentação pelas equipes de 6 (seis) alunos sobre o trecho do livro
“Tecnologias da Inteligência”, de Pierre Lévi, que lhe for previamente destinado

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
No início da segunda sessão, será realizada uma avaliação individual escrita,
sobre os tópicos teóricos apresentados na primeira sessão.
A segunda avaliação será baseada na apresentação realizada pelas equipes
durante a 3ª sessão, sobre o tópico do livro “Tecnologias da Inteligência”, da
autoria de Pierre Lévi, que lhes for destinado. Nesta avaliação serão levados em
conta os aspectos de conteúdo, concisão na apresentação do tema, recursos
utilizados (quando aplicáveis) e participação de cada aluno na apresentação e
discussão concomitante.
A terceira avaliação constará de projetos individuais de desenho de um Sistema
de Informações, os quais deverão ter um tamanho aproximado de 5 (cinco) laudas
em papel A4, com espaçamento normal e fonte “Time News Roman”, tamanho 12.
Após a última sessão (terceira sessão, do dia 28.08.2007), haverá um prazo de 17
(dezessete) dias para entrega dos projetos individuais. A data-limite para
entrega dos projetos será portanto o dia 15.09.2007 (Sábado) até ao meio-dia.
As notas das avaliações serão assim distribuídas sobre a média final:
- prova escrita.......................................................................30%
- apresentação do trabalho de equipe..................................30%
- projeto individual do Sistema de Informações....................40%
OBS.: Os percentuais são apenas um indicativo e poderão ser modificados a
critério do professor, de modo que expressem uma avaliação mais adequada de
cada aluno.

