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Fundamentos de Sistemas de Informação – FSI (2º período) 

Prof. Walteno Martins Parreira Jr 
 

Desenvolver um vídeo sobre o tema proposto conforme especificado. Instruções: 

a) Desenvolver a pesquisa sobre o tema proposto. Anotar as referencias consultadas e efetivamente 

utilizadas na produção. Elaborar questões (sendo no total cinco questões sobre o tema, sendo duas 

dissertativas e três objetivas). 

b) Desenvolver um vídeo com um mínimo de 3 minutos e no máximo 5 minutos sobre o tema e que 

será posteriormente disponibilizado na internet. Deve apresentar as principais informações sobre o 

assunto abordado. Considerando: 

c) Inicialmente terá que apresentar o curso, a disciplina, os alunos participantes, o professor e a data. 

d) Apresentar uma pequena introdução sobre o tema. 

e) Expor o tema proposto de forma clara, consistente e precisa. 

f) Desenvolver uma Conclusão (opinião do grupo sobre o assunto). 

g) Apresentar as referencias que realmente foram utilizadas na produção do vídeo. 

h) O vídeo pode ser produzido de várias formas: usando MoveMaker, gravando com câmera digital, 

convertendo PowerPoint em vídeo, etc. Deverá ter som, podendo ser textual ou musica. 

i) Mandar por e-mail para o professor (walteno@yahoo.com.br) o arquivo texto com as questões 

(nomedo arquivo: fsi_video_gp?), colocando no assunto (FSI_VD??_gp?). Os arquivos devem ser 

enviados até o horário da aula. 

j) O vídeo será apresentado na aula, é responsabilidade do grupo a sua apresentação e a discussão das 

questões. Serão sorteados os alunos da sala que vão responder as questões, logo elas devem ser 

pertinentes com a apresentação. 

k) Distribuição das atividades: 

Grupo Tema Grupo Data 

Apr. 

1 A Importância da Informação na Sociedade. Uso da internet, dos 

livros e jornais, blogs e redes sociais. 

Fabio, Otávio, Ivan, Clenio, 

Marcelino 

17/09 

2 Informação e as Organizações. Como a informação impacta o 

gerenciamento das organizações. 

Matheus, Pedro, Tiago, Alexandre 01/10 

3 Tipos de Sistemas de Informação. Sistema de apoio gerencial e 

sistema de informação gerencial, sistema de apoio executivo. 

Cleuto, Darci, Lucas Coelho, 

Rogerio 

08/10 

4 Os Papeis Estratégicos dos Sistemas de Informação nas 

organizações. 

Sara, Viviane 22/10 

5 Sistemas de Suporte Gerencial. O que são, como funcionam e sua 

utilidade. 

? 29/10 

6 Tecnologia Aplicada à Gestão. Definição, histórico e principais 

benefícios. 

Liege, Lucas Lacerda, João, 

Wesley, Leonardo 

05/11 

7 Sistema de Gestão Empresarial (ERP). Definição, histórico e 

principais benefícios. 

Franz, Igor, Elton, Rodrigo, 

Andrecia 12/11 

8 Sistema de Apoio a Decisão (SAD). Definição, histórico e 

principais benefícios. 

Patricia, Carlos Junior, André, 

Evandro, Jessana 

19/11 
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