Graduação em

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas
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TORNE-SE O
PROFISSIONAL
QUE O MERCADO
DE TRABALHO
PRECISA!
Na Uníntese você escolhe em qual área da
análise e desenvolvimento de sistemas quer se
aprimorar através de ÊNFASES*, que o farão
um profissional altamente valorizado.

Front-end e
Experiência
do Usuário

Desenvolvimento
Mobile

Desenvolvimento
de Jogos

* ÊNFASE é um MÓDULO/SEMESTRE optativo acrescido ao curso
que especializa o profissional da Análise e Desenvolvimento de
Sistemas em uma área escolhida.

Desenvolvimento
Web

Desenvolvimento
back-end,
Integrações e API

Tecnólogo em
Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas
Sendo uma das áreas com maior demanda
da atualidade, principalmente com o cenário
pós Pandemia da COVID-19, o campo da análise e desenvolvimento de sistemas deu um
salto e continua avançando tendo em vista a
“transformação digital” acentuada.
Existem amplas possibilidades para o profissional, podendo atuar com Back-end (infraestrutura de acesso a banco de dados e
segurança de informação); Front-end (desenvolvimento de websites e plataformas digitais); e Mobile (criação e manutenção de aplicativos para dispositivos móveis, incluindo o
desenvolvimento de jogos eletrônicos).
O curso está estruturado em quatro (4) semestres letivos, totalizando 2010 horas. O estudante poderá acrescentar carga horária ao
curso, mediante matrícula nas ênfases/módulos optativos.

A Faculdade
Uníntese
A Uníntese constitui um Grupo Educacional focado na educação
on-line, com abrangência nacional, ofertando formação e qualificação profissional, conteúdo e serviços educacionais inovadores
com foco na formação de profissionais de alta performance para
diferentes áreas de atuação.

Facilidade no ingresso

Só na Uníntese você tem curso

ao ensino superior

Currículo adequado às novas

com ênfases em diferentes áreas

tendências do mercado

Foco nas habilidades

Vasta área de atuação, do

Plataforma de aprendizado

de know-how

planejamento estrátegico ao tático

exclusiva e com aulas ao vivo

Nota máxima

Network de altíssima qualidade com

Disciplinas voltadas para a inserção do

no MEC

profissionais do mercado de todo país

profissional no mercado de trabalho

Competências
Um dos principais diferenciais da Uníntese é formar profissionais preparados para a dinâmica do mercado de
trabalho.
Por isso, os cursos da Uníntese são estruturados em eixos
que capacitam nossos alunos tanto em hard skills (habilidades técnicas) quanto em soft skills (habilidades
comportamentais).
Os alunos da Uníntese têm acesso a uma sólida formação
para atuar com excelência em qualquer empresa com
todo conhecimento necessário para otimizar as operações e maximizar o rendimento dos recursos disponíveis.
Além disso, a grade curricular é enriquecida com disciplinas que desenvolvem a criatividade, liderança, empreendedorismo, entre outras que tornam nossos alunos profissionais altamente procurados pelo mercado.

HARD SKILLS

Competências
Técnicas

Eixo 1

Eixo 5
Eixo 4

Know-How
(Saber Prático)

Carreira &
Desenvolvimento

Criatividade e
Inovação

Eixo 3

HARD SKILLS &
SOFT SKILLS

Competências
Sociocomportamentais

Conhecimento
Específico

Eixo 2

SOFT SKILLS

Gestão e
Liderança

Pessoal

Eixo 6

Advanced
Training
(ênfases
opcionais)

Estrutura Curricular
Eixo 1 - CONHECIMENTO ESPECÍFICO
DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA

Eixo 3 - GESTÃO & LIDERANÇA
DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA

Fundamentos de Sistemas
Operacionais

50h

Pensamento Computacional

50h

Arquitetura de sistemas

50h

Fundamentos de big data e internet
das coisas (IoT)

50h

Segurança em sistemas
computacionais

50h

Programação orientada a objetos

50h

Algoritmos e programação com
Python

50h

Engenharia de software

50h

Sociedades inclusivas, valores e
direitos humanos

30h

Integração de aplicações

50h

45h

Banco de dados relacional

50h

Cultura e Comportamento humano
nas organizações

Análise de algoritmos

50h

Imagem pessoal, felicidade e
bem-estar

30h

Desenvolvimento de software com
metodologias ágeis

50h

Realização profissional: Projeto de
vida e Carreira

45h

Desenvolvimento para dispositivos
móveis

50h

Disciplina Optativa
(conforme oferta institucional)

30h

Ferramentas de
desenvolvimento web

50h

Paradigmas de programação

40h

Estrutura de dados

40h

Interface humano-computador

40h

Inteligência artificial

40h

Teste de software

40h

Direito e ética na computação

40h

Gerenciamento de projeto de
softwares

40h

Sistemas operacionais

40h

Eixo 2 - CRIATIVIDADE & INOVAÇÃO
DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA

Pensamento criativo e inovação

50h

Empreendedorismo e mentalidade
empreendedora

50h

Pensamento disruptivo,
transformação digital e
organizações inovadoras

50h

Modelagem e gerenciamento de
negócios

60h

Planejamento e gestão estratégica

60h

Liderança e gestão de pessoas

60h

Inteligência emocional, gestão de
conflitos e trabalho em equipe

50h

Desenvolvimento gerencial e de
equipes híbridas

60h

Metodologia de Gestão de Projetos

60h

Eixo 4 - CARREIRA & DESENVOLVIMENTO PESSOAL
DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA

Eixo 5 - KNOW-HOW
DISCIPLINA
Práticas Transdisciplinares de
Ensino, Pesquisa e Extensão

CARGA HORÁRIA
330h

Eixo 6 - FORMAÇÃO AVANÇADA (ÊNFASES)
DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA

Front-end e experiencia do usuário

300h

Desenvolvimento Mobile

300h

Desenvolvimento Web

300h

Desenvolvimento de Jogos

300h

Desenvolvimento Back-end,
integrações e API

300h

Informações
e Ingresso

Nota do ENEM

Vestibular

É muito simples ingressar nos cursos
superiores da Uníntese:

Diploma
Universitário

Transferência

Mensalidade
de R$300,00 por:

R$149,90*

* desconto pontualidade
condicionado ao pagamento até
a data do vencimento da parcela.

• Duração: 2 anos letivos ou 2,5 com acréscimo de ênfase
(férias e recessos não inclusos)

• Modalidade: EAD
• Carga horária: 2.010h (obrigatório) ou 2.310h (com ênfase)
• Receba 10% em cashback

Pagando as mensalidades em dia, você recebe de volta
10% do valor pago, em forma de crédito para cursar uma
Pós-Graduação após a conclusão da Graduação.

Entre em contato para mais informações.

whatsapp

(55) 9 9711-9089

\unintese

@unintese

Acesse: unintese.com.br

