
Atividade_02_Introdução.doc 

Faculdade Pitágoras de Uberlândia 
Sistema de Informação 

Sistema de Apoio à decisão – Prof. Walteno Martins Parreira Jr 
 

Desenvolver um relato sobre as questões baixo, devendo ser consultados livros e sites sobre o 

assunto. 

Instruções: 

a) Desenvolver o texto no editor Word versão 2003 (se usar uma versão mais recente, salvar 

como versão word2003), segundo as regras da ABNT e tem que ter no mínimo: Capa, 

Introdução (apresentação do tema), Assunto (Respostas às questões), Conclusão (opinião 

do aluno sobre o assunto trabalhado) e Referencias (Bibliografia e sites consultados). 

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

nome: sad_tr02_nomealuno e colocando no assunto do email SAD_TR02 - Nome do 

aluno. Os arquivos devem ser enviados até as 19:00 do dia programado (19/08). 

c) Trazer as informações para a sala de aula, pois haverá uma atividade de socialização do 

assunto, quando alguns alunos serão sorteados a participarem da atividade. 

d) Questões: 

1) Conceitue o termo: Informação. 

2) Conceitue o termo: Tomada de decisão. 

3) Conceitue o termo: Decisão. 

4) Que fatores podem interferir em uma decisão? 

5) Apresente uma definição para SAD (Sistema de Apoio à Decisão) 

6) Quando surgiu o SAD? 

7) Citar pelo menos 5 (cinco) características de um SAD. 

 

Critérios de Avaliação: 

a) Valor: 10 pontos (será calculada uma média dos trabalhos propostos no bimestre). 

b) Tipo da Atividade: Individual (pesquisa) e Coletiva (em sala de aula) 

c) Objetivos: Observar através da pesquisa e leitura do texto entender algumas das 

características e seus desafios da disciplina 

d) Critérios: Análise das respostas e do atendimento as exigências propostas para a atividade. 

Entregue até a data prevista e com bom desenvolvimento terá 10 pontos. Entregue 

atrasado (até a data da prova bimestral) e com bom desenvolvimento terá 6 pontos. Após 

esta data, não será avaliado. Cópias terão as notas divididas pela quantidade de trabalhos 

iguais. 

 

 


