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Dário Elias Berger 

Prefeito Municipal de Florianópolis 

 

 

Compromisso com a tecnologia 

 

Nos últimos anos, a Prefeitura de Florianópolis tem ampliado as suas ações de apoio e estímulo 

ao desenvolvimento e crescimento do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação da 

Capital Catarinense. Contribuir com o fortalecimento e a expansão desse setor tão importante 

para a nossa cidade foi, desde o início da atual administração, foco das iniciativas e ações 

públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do município. 

Tal destaque nada mais é do que uma maneira de reconhecer a importância do setor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação para o crescimento sustentável de Florianópolis, bem 

como uma forma de ressaltar a importância desse segmento para divulgar a nossa Capital em 

todo o país e pelo mundo, consolidando-a, não apenas como a cidade mais querida do país, mas 

também como a mais inovadora do Brasil - referência em tecnologia e inovação em todo o 

mundo. 

A nossa administração orgulha-se de ter estado, nos últimos anos, ao lado do setor tecnológico, 

acompanhando seu crescimento e participando desse desenvolvimento ao implantar ações e 

criar instrumentos para atender as necessidades e demandas das empresas e entidades 

inovadoras do município. Sabemos, no entanto, que ainda é preciso fazer muito mais e, para isso, 

o setor produtivo e a administração municipal devem manter esse relacionamento próximo e 

essa sinergia colaborativa. 

Essa pesquisa de mapeamento das demandas de recursos humanos e de cursos do setor 

tecnológico de Florianópolis é um exemplo do potencial e do impacto dessa aliança de 

cooperação. Florianópolis já assumiu a tecnologia como uma vocação, encontrando perfeita 

interação entre o perfil da cidade e os benefícios dessa indústria limpa e sustentável. Agora, o 

nosso desafio e o nosso compromisso é despertar nas pessoas a vocação para atuar nesse setor, 

fomentando o desenvolvimento de habilidades, competências e talentos tão necessários para 

impulsionar ainda mais a economia do conhecimento na nossa cidade. 
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Rui Luiz Gonçalves 

Presidente da ACATE 

 

 

Identidade com Florianópolis 

  

A Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) é uma das principais entidades do 

segmento tecnológico de Santa Catarina. Contamos com cerca de 300 associadas que desenvolvem e 

comercializam tecnologias para diversos segmentos, em plataformas de hardware, software e serviços. São 

empresas de todas as regiões de Santa Catarina - especialmente, na Grande Florianópolis, onde a entidade 

mantém sua sede. 

 
Ao longo dos seus 25 anos, comemorados em 2011, grande parte dos esforços da ACATE esteve 

concentrado nessa região da capital catarinense. A entidade apoiou e participou de diversos momentos do 

segmento, como a criação do Parque Tecnológico Alfa, a atração de fundos de investimento para empresas 

de tecnologia, a criação e a expansão de incentivos fiscais municipais e estaduais, a ampliação da oferta de 

espaços voltados para empresas de tecnologia, entre outras iniciativas. 

 

Atualmente, a entidade mantém projetos e parcerias com diversas instituições do Estado e do país, com o 

objetivo de ampliar a competitividade das empresas de tecnologia catarinenses no cenário nacional e 

mundial. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico Sustentável, tem sido uma grande aliada das ações empreendidas pela 

ACATE - especialmente na área de capacitação e disseminação do setor tecnológico como economia 

fundamental para o município. 

 

Este mapeamento, que agora apresentamos à sociedade, integra uma das principais bandeiras da ACATE 

nos últimos anos - criar um cenário de oportunidades, identificar as necessidades e atender a demanda 

por profissionais capacitados no setor tecnológico. Com este esforço consolidado e mantido de forma 

contínua nos próximos anos, conseguiremos ampliar a competitividade do nosso setor, com mão-de-obra 

de qualidade e em quantidade suficiente para atender o próprio crescimento do setor. 

 

São ações que contribuem para conscientizar todos os agentes do desenvolvimento - governo, empresas e 

Academia - a continuarem investindo na formação de recursos humanos para a indústria do 

conhecimento. Formamos cidadãos e matéria-prima para o país atingir pleno desenvolvimento 

econômico. Basta aproveitarmos esta janela de oportunidade para ter na tecnologia um recurso 

sustentável que promova a verdadeira inclusão social.   
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Carlos Roberto De Rolt 

Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico Sustentável 

 

Talentos inovadores 

 

A criação da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 

Sustentável, em 2009, expandiu as ações da Prefeitura de Florianópolis no apoio ao setor de 

tecnologia da informação e comunicação e fortaleceu o papel da administração municipal como 

promotora do crescimento desse segmento econômico. Pela primeira vez, Florianópolis passou a 

contar com uma estrutura de gestão voltada para promover a inovação e a cidadania para o 

desenvolvimento econômico sustentável do município. 

Essa nova estrutura introduziu na Prefeitura de Florianópolis uma visão de modernização das 

suas próprias ações e, principalmente, do seu relacionamento com o setor produtivo e com a 

sociedade. Foi dessa forma que a administração municipal assumiu o compromisso de 

posicionar a nossa cidade como referência e celeiro em práticas inovadoras, fortalecendo uma 

rede de atores e iniciativas estratégicas com o objetivo principal de tornar Florianópolis 

reconhecida mundialmente como a Capital da Inovação.  

Para consolidar Florianópolis como a Capital da Inovação, a Secretaria Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável atua a partir de três Eixos Estratégicos: 

Talentos, Tecnologia e Redes. O primeiro desses eixos – Talentos – assume grande importância e, 

atualmente, é uma das questões mais sensíveis para o desenvolvimento sustentável de 

Florianópolis. Vivemos em nossa cidade um descompasso entre as necessidades da economia e a 

capacidade de geração de mão-de-obra e de formação de talentos. 

Conhecer e entender esse desencontro é o primeiro passo - e a etapa essencial - para definir 

estratégias e planejar ações e projetos para contornar essa situação e garantir que não volte a se 

repetir no futuro. Diante disso, o mapeamento de recursos humanos e cursos para o setor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação é um instrumento essencial para a concepção e 

implantação de políticas e estratégias de entidades públicas e privadas para a capacitação, 

formação e desenvolvimento de talentos, consolidando Florianópolis como a Capital da 

Inovação. 
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Moacir Antônio Marafon 

Vice-Presidente da ACATE 

 

 

Mapear para entender e agir 

  
Faltam profissionais nas empresas de tecnologia de Florianópolis e de Santa Catarina. Tal afirmação tem 

se tornado cada vez mais senso comum. Está presente nas conversas entre empresários do setor, em 

entrevistas para a imprensa e em palestras nas instituições de ensino. Nunca se falou tanto do iminente 

apagão da mão-de-obra, em tempos de crescimento acelerado do país. 

 

Nos últimos anos, a ACATE não tem medido esforços para enfrentar este problema, com soluções que 

envolvem as próprias empresas, instituições de fomento, centros de ensino, governo e demais atores. O 

apoio do poder público é fundamental. Desde a criação da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico Sustentável em Florianópolis, temos empreendido uma parceria de sucesso 

para poder entender nossas necessidades, definir estratégias conjuntas e agir. 

 

Dois projetos desenvolvidos entre a ACATE e Prefeitura de Florianópolis procuraram contribuir para um 

cenário mais positivo. Primeiramente os programas Aluno Monitor e Desafio Digital, que contribuíram 

para o despertar da profissão envolvendo jovens das escolas públicas da Capital da Inovação. Foram 

centenas de formados e ótimas perspectivas de crescimento.  

 

A outra ação, cujos resultados agora apresentamos, foi o desenvolvimento de um mapeamento dos 

recursos humanos em tecnologia da informação e comunicação no município. O objetivo foi mapear todas 

as carreiras, habilidades e competências hoje existentes entre os profissionais que atuam no setor. 

Identificamos o número de profissionais empregados, a demanda reprimida, o perfil e a qualificação dos 

profissionais desejados, a expectativa de empregos gerados nos próximos anos, entre outras informações. 

 

Com base nos dados captados pela pesquisa, já iniciamos ações cooperadas incentivando a formação 

profissional. Queremos gerar oportunidades de inclusão social por meio do aumento da empregabilidade 

e reduzir a atual carência por profissionais qualificados, hoje considerada um grande obstáculo ao 

desenvolvimento do setor. Atuamos também junto às instituições de ensino técnico e superior, para 

mapear os cursos relacionados a tecnologia. Identificamos quais cursos são oferecidos, a grade curricular, 

as vagas abertas e o número de profissionais formados anualmente. 

 

Agradecemos especialmente às empresas que contribuíram para o sucesso deste trabalho, pela confiança 

depositada na ACATE, Isso demonstra maturidade de um setor tão novo, porém representativo para a 

economia de Florianópolis, capaz de construí-lo de forma colaborativa.  



 
 

Mapeamento RH e Cursos em TIC – Florianópolis 
 

 

8 

 

SUMÁRIO 

 

  

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................. 17 

1.1 Considerações iniciais ....................................................................................................................................... 17 

1.2 Florianópolis – Capital da Inovação e Polo de Tecnologia ................................................................. 20 

1.3 Importância econômica do setor para Florianópolis e para o Estado de Santa Catarina ..... 22 

1.4 Histórico da ACATE ............................................................................................................................................ 26 

1.5 Estudos preliminares de importância para o projeto .......................................................................... 28 

2 METODOLOGIA ........................................................................................................................................... 34 

2.1 Amostra e procedimentos utilizados no estudo .................................................................................... 34 

2.1.1 Considerações para a condução do mapeamento de recursos humanos nas empresas

 ....................................................................................................................................................................................... 35 

2.1.2 Considerações para a condução do mapeamento de cursos .................................................... 36 

2.2 Instrumentos para coleta de dados ............................................................................................................. 39 

2.3 Análise dos dados ............................................................................................................................................... 46 

3 RESULTADOS ............................................................................................................................................... 47 

3.1 Mapeamento de recursos humanos – empresas .................................................................................... 47 

3.1.1 Necessidade por faturamento e número de funcionários ......................................................... 48 

3.1.2 Habilidades requeridas ............................................................................................................................ 57 

3.1.3 Demanda por recursos humanos ......................................................................................................... 61 

3.1.4 Necessidade por verticais ....................................................................................................................... 64 

3.1.5 Cargos mais solicitados ............................................................................................................................ 68 

3.1.6 Considerações finais acerca do mapeamento de recursos humanos .................................... 87 

3.2 Mapeamento de cursos ..................................................................................................................................... 88 

3.2.1 Considerações iniciais acerca das informações dos cursos em Florianópolis .................. 90 

3.2.1.1 Respostas completas do mapeamento de cursos ................................................................. 90 

3.2.2 Instituições de Ensino Superior ........................................................................................................... 94 

3.2.2.1 Cursos presenciais .......................................................................................................................... 101 

3.2.2.2 Cursos à distância ........................................................................................................................... 103 

3.2.3 Cursos de Pós-Graduação .................................................................................................................... 105 

3.2.4 Certificações na área de Tecnologia da Informação e Comunicação ................................. 111 

3.2.5 Cursos de aperfeiçoamento / qualificação.................................................................................... 112 

3.2.5.1 Cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina ......... 112 



 
 

Mapeamento RH e Cursos em TIC – Florianópolis 
 

 

9 

 

3.2.5.2 Cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Santa Catarina ........ 113 

3.2.5.3 Cursos do Instituto Superior Tupy .......................................................................................... 115 

3.2.5.4 Cursos do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina ........................................ 116 

3.2.6 Considerações finais acerca do mapeamento de cursos ......................................................... 117 

4 CONCLUSÕES ............................................................................................................................................. 121 

4.1 Análise geral ....................................................................................................................................................... 121 

4.2 Ações a serem desenvolvidas pela região de Florianópolis ........................................................... 124 

4.3 Sugestões de outros trabalhos a serem implementados ................................................................. 125 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................ 126 

ANEXOS ........................................................................................................................................................... 129 

Anexo 1 - Lei nº 3045/88, declara de utilidade pública a ACATE (Município de Florianópolis) 130 

Anexo 2 - Lei nº 7238/88, declara a utilidade pública da ACATE (Estado de Santa Catarina) .... 131 

Anexo 3 - Instrumento de Coleta – Mapeamento de Recursos Humanos ............................................. 132 

Anexo 4 - Instrumento de Coleta – Mapeamento de Cursos ...................................................................... 136 

Anexo 5 - Principais treinamentos Datainfo ..................................................................................................... 137 

Anexo 6 - Principais treinamentos V.Office ....................................................................................................... 139 

Anexo 7 - Cursos SENAI ............................................................................................................................................. 142 

Anexo 8 - Cursos SENAC ............................................................................................................................................ 156 

Anexo 9 - Cursos técnicos SENAC .......................................................................................................................... 178 

Anexo 10 - Curso técnico Instituto Superior Tupy ......................................................................................... 185 

Anexo 11 - Cursos Instituto Federal de Educação de Santa Catarina – IF-SC ..................................... 186 

 

  



 
 

Mapeamento RH e Cursos em TIC – Florianópolis 
 

 

10 

 

LISTA DE SIGLAS 

  

A relação a seguir indica as siglas e acrônimos mais comuns utilizados no presente documento e 

relacionados ao universo da Tecnologia da Informação e Comunicação.  

 

SIGLA Informações 

ACATE Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BRASSCOM Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

EaD Educação à Distância 

FAB Faturamento Anual Bruto 

FINEP Financiadora de Estudos e Projetos  

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IES Instituição de Ensino Superior 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano 

ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

MCT Ministério da Ciência e Tecnologia 

MEC Ministério da Educação 

P&D Pesquisa e Desenvolvimento 

PIB Produto Interno Bruto 

PMF Prefeitura Municipal de Florianópolis 

PSV Portfólio de Soluções Verticais 

RAIS Relação Anual de Informações Sociais 

SEBRAE-SC Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina 

SEMESP Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 

São Paulo 

SMCTDES Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável 

SOFTEX Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de Software 

SOFTPOLIS Núcleo de Desenvolvimento de Software de Florianópolis 

TI Tecnologia de Informação 

TIC Tecnologia de Informação e Comunicação  

UAB Universidade Aberta do Brasil 
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RESUMO 

 

O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) apresenta relevante importância para 

o Estado de Santa Catarina e em especial para a cidade de Florianópolis, chamada de Capital da 

Inovação. No entanto, observa-se que o crescimento desse setor enfrenta alguns obstáculos, 

especialmente aqueles associados à demanda por mão-de-obra qualificada. Além disso, nota-se 

um crescimento na oferta de vagas, mas não há número suficiente de profissionais habilitados 

para ocupá-las, o que evidencia uma fragilidade do setor que necessita ser resolvida. Com base 

nos dados coletados no segundo semestre de 2010, no universo de 112 (cento e doze) empresas 

de tecnologia localizadas na cidade de Florianópolis, constata-se a necessidade de contratação 

imediata de 560 trabalhadores. Para o ano de 2014, as empresas projetam a necessidade de 

2397 novos profissionais para o setor. Nesse sentido, a presente pesquisa ressalta a necessidade 

urgente de aproximação entre empresas e instituições de ensino visando a um mesmo objetivo: 

a solução para a carência de recursos humanos qualificados para o setor tecnológico. Ainda que 

muitos cursos sejam abertos por essas instituições na área de TIC, meso assim, é possível que 

não sejam suficientes para suprir a demanda. Em muitos casos, o numero de vagas nesses cursos 

poderia ser até duplicado, o que supriria por algum tempo as necessidades de mão-de-obra 

qualificada apenas na cidade de Florianópolis. Nota-se a falta de ações que permitam capacitar e 

qualificar pessoas para a área de TIC, considerando não apenas as habilidades específicas 

exigidas pelos diversos cargos e funções, mas também habilitando os profissionais para áreas 

que demandam expertises em línguas, liderança e gestão. A pesquisa aponta que Florianópolis 

tem carência de profissionais qualificados principalmente para os seguintes cargos e funções: 

analistas, projetistas e desenvolvedores de sistemas; programadores Java, Delphi e em 

linguagem SQL. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como foco o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), imprescindível não somente para o município de Florianópolis, mas também para o 

Estado de Santa Catarina. Além disso, são apresentadas considerações acerca da cidade de 

Florianópolis – foco central do presente documento, bem como um histórico da Associação 

Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE), que apresenta significativa importância para o 

desenvolvimento e aprimoramento do setor em Santa Catarina. Contemplam-se também alguns 

estudos que demonstram a necessidade de investigações com vistas ao mapeamento de recursos 

humanos e cursos ligados à TIC no Estado de Santa Catarina.  

A pesquisa que ora se apresenta é resultado da edição 2010 do Mapeamento de Recursos 

Humanos em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) realizado em Florianópolis, no 

segundo semestre de 2010, a partir de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis e a ACATE.  

 

1.1 Considerações iniciais 

 

Segundo o Livro Azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para 

o Desenvolvimento Sustentável1, as tecnologias de informação e comunicação estão na base de 

produtos e serviços cujo crescimento é excepcional, têm altíssimas taxas de inovação, geram 

empregos qualificados e têm baixo impacto ambiental. A utilização das referidas tecnologias vem 

penetrando e transformando progressivamente todas as atividades humanas, desde os setores 

econômicos tradicionais até as utilidades domésticas, o entretenimento, a segurança, a defesa, a 

educação, a saúde e a administração pública.  

O setor de TIC tem um conjunto de características específicas que o diferencia dos 

demais ramos de atividade, não só pelo caráter científico desse setor, mas também por sua 

enorme flexibilidade, que faz com que seja transversal a um grande leque de atividades 

(DUARTE, RAMOS e OLIVEIRA, 2008). Para Lins (2009), o problema do setor é associado 

principalmente à necessidade de elevada qualificação de pessoal em comparação com outros 

setores.   

Assim, para o crescimento da área e sucesso de qualquer atividade, o domínio das 

tecnologias da informação e comunicação passou a ser condição necessária para o avanço e a 

                                                             

1 Disponível em: < http://www.cgee.org.br/publicacoes/livroazul.php>. Acesso em: 05 de abril de 2011. 

http://www.cgee.org.br/publicacoes/livroazul.php
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difusão do conhecimento científico e tecnológico. No entanto, como tem sido apontado por 

governos e diversas vertentes da sociedade, tanto nacional quanto internacionalmente, a 

escassez de trabalhadores altamente qualificados pode ser condicionante para a 

competitividade dos países globalizados e daqueles com crescente informatização (RAUEN, 

2007; DUARTE e GORDINHO, 2009; SCOGGIN, 20112).  

A falta de mão-de-obra qualificada para suprir o setor tecnológico pode gerar prejuízos 

para as empresas e para a própria sociedade. Nos últimos quatro anos a defasagem de 

profissionais só tem crescido.3 Ainda segundo a BRASSCOM, a necessidade de profissionais tem 

crescido 6,5% por ano, ao passo que o total de formados que ingressa nesse mercado avança a 

uma taxa anual de 4%. Em 2005, por exemplo, a carência no Brasil era de 27 mil profissionais 

com habilidades para atuar no setor. O problema torna-se ainda mais relevante, tendo-se em 

vista alguns números relativos ao segmento de TIC: em 2009, a indústria nacional de software e 

serviços de tecnologia faturou US$ 22,4 bilhões, gerando mais de 600 mil empregos diretos4.  

Projeções apontam que o déficit brasileiro de trabalhadores em 2013 será de 71 mil; em 

2020, segundo a reportagem de Dreher (2010), a demanda interna pedirá outros 450 mil 

profissionais. Nos próximos dez anos, a meta do mercado nacional de TIC é tornar-se o 4º maior 

do mundo (atualmente ocupa a 8ª colocação); o valor das exportações de serviços deverá subir 

dos atuais US$ 3 bilhões para US$ 20 bilhões em 2020, resultando na necessidade de contratar 

300 mil profissionais (DREHER, 2010). Seguindo a perspectiva de Sgobbi (2011), para atingir a 

meta de US$ 20 bilhões em exportações, o país precisa capacitar 750 mil profissionais até 2020.   

Assim, pode-se dizer que a questão das competências dos recursos humanos na indústria 

das Tecnologias da Informação e Comunicação tem um impacto direto nos resultados das 

empresas. Neste sentido, uma das recomendações da 4ª Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, realizada na cidade de Brasília, em maio de 2010, implica a tentativa de 

expandir a formação de recursos humanos em todos os níveis (desde o ensino médio até a 

formação de mestres e doutores) nas áreas das Tecnologias da Informação e Comunicação. Além 

disso, alguns autores como Duarte (2009) indicam que uma das justificativas apontadas para o 

déficit de profissionais associa-se ao fato de que o sistema de ensino superior não tem 

acompanhado a evolução da oferta de emprego qualificado nessa área. 

                                                             

2 Sergio Sgobbi é diretor de Educação e Recursos Humanos da Associação Brasileira de Tecnologia de 
Informação e Comunicação (BRASSCOM). 
3 Cf. BRASSCOM (Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação). 
4 Disponível em: <http://www.brasscom.org.br/brasscom/content/view/full/4756>. Acesso em: 10 de 
março de 2010. 

http://www.brasscom.org.br/brasscom/content/view/full/4756


 
 

Mapeamento RH e Cursos em TIC – Florianópolis 
 

 

19 

 

 

 

Robazza e Ranguetti (2009) já indicaram os benefícios (para as 

empresas, profissionais e para o próprio setor) em se ter um 

diagnóstico das competências e dos cursos necessários para as 

empresas inovadoras de base tecnológica.  

Segundo as autoras, para as empresas os benefícios estariam 

relacionados ao desenvolvimento, sustentabilidade e competitividade; 

os profissionais seriam beneficiados com novas oportunidades de 

ascensão de carreira pela qualificação dos serviços; para o setor 

tecnológico catarinense as informações permitiriam a tomada de ações 

concretas com a finalidade de solucionar algumas dificuldades que 

dificultam o desenvolvimento do setor. 

 

 

 

 

Em vista disso, neste trabalho verifica-se a situação atual da cidade de Florianópolis, no 

que diz respeito aos recursos humanos da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

bem como ao mapeamento de cursos ofertados para esta mesma área. A pesquisa mostra a sua 

importância não somente para a capital de Santa Catarina mas para todo o Estado pela tentativa 

de mapear a demanda por recursos humanos e o perfil de profissionais de TIC, objetivando 

captar informações que permitam ações coordenadas para reduzir a carência desses 

profissionais no mercado.  

A justificativa de desenvolver propostas como esta, não apenas para regiões isoladas mas 

também com foco em regiões mais abrangentes do Estado, baseia-se nas indicações de Fé 

(2010), segundo a qual acompanhar as tendências de mercado é relevante para o planejamento 

de carreira, uma vez que indica os empregos que correm risco de desaparecer e as qualificações 

que serão mais valorizadas no futuro. Dessa forma, a tentativa de mapear o setor de TIC, 

consideravelmente importante para o Estado de Santa Catarina, vem beneficiar não apenas os 

empresários, mas também todos os segmentos ligados a este setor, como a própria sociedade e 

trabalhadores.  

Ademais, a partir dos dados levantados junto às instituições de ensino, será possível 

facilitar o acesso dos empresários e colaboradores da área de TIC aos cursos oferecidos, 

estimulando o investimento em qualificação e capacitação profissional. O feedback das referidas 
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instituições é importante, pois, segundo Cavalcanti (2010), as tecnologias ensinadas nas 

universidades são diferentes das utilizadas no mercado, o que gera uma defasagem profissional. 

Neste sentido, a presente proposta busca uma maior aproximação entre empresas e instituições 

de ensino, visando a um mesmo objetivo: a empregabilidade do setor.  

 

1.2 Florianópolis – Capital da Inovação e Polo de Tecnologia 

 

Segundo Xavier (2010), a vocação econômica da Ilha de Santa Catarina tem sido objeto 

de disputa há muitas décadas, mesmo antes da existência do conceito de desenvolvimento 

sustentável. Os fatores geográficos, culturais e a insularidade sempre fizeram de Florianópolis 

um caso a parte no rol das capitais brasileiras. Após o encerramento do ciclo portuário no início 

do século XX e a metropolização das capitais dos Estados vizinhos a partir de 1950, muitos se 

perguntavam qual seria o futuro de Florianópolis.  

 

Xavier (2010, p. 40) indica que os setores 

do turismo e da tecnologia podem ser os pilares do 

desenvolvimento sustentável da ilha, já que as 

indústrias desses setores são limpas (não geram 

poluição), requerem um ambiente natural 

preservado, uma cidade com elevada qualidade de 

vida e conexões internacionais. 
 

 

Corroborando estas informações, de acordo com dados do estudo de Abreu et al. (2008) 

sobre o mapeamento do arranjo produtivo local de Tecnologia da Informação, Florianópolis 

possui aproximadamente 550 empresas neste setor. No entanto, Xavier (2010), baseando-se em 

informações da RAIS (2008), informa que a cidade de Florianópolis possui 450 empresas de 

software, hardware e serviços de tecnologia. 

Segundo o jornal Diário Catarinense, edição de 16 de novembro de 20085, considerados 

os dados de 2007, o ISS arrecadado pela área de Tecnologia (softwares e serviços) só era menor 

que o imposto arrecadado pelo setor de serviços (atividades em consultorias, advogados, 

                                                             

5 Disponível em:        
http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a2295490.xml&te
mplate=3898.dwt&edition=11105&section=129 

http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a2295490.xml&template=3898.dwt&edition=11105&section=129
http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a2295490.xml&template=3898.dwt&edition=11105&section=129
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jornalistas e contadores) e de intermediação financeira. O faturamento, por sua vez, mostrou-se 

apenas menor que a área de serviço, como se pode observar na Figura 1, que trata do ranking de 

arrecadação de impostos e faturamento das empresas de Florianópolis. 

 

 

Figura 1 – Ranking de arrecadação de ISS em Florianópolis no ano de 2007. 

Fonte: Diário Catarinense, 16 de novembro de 2008. 

 

Nota-se também a quantidade de empresas de tecnologia que vêm se destacando em 

termos de qualidade, identificada por meio dos prêmios obtidos – Prêmio Finep de Inovação 

Tecnológica6. Xavier (2010) chama atenção para os espaços de geração de tecnologia existentes 

em Florianópolis, como por exemplo: 

 

- Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas (Incubadora CELTA); 

- Incubadora Midi Tecnológico (administrada pela ACATE e mantida pelo SEBRAE/SC); 

- Parque tecnológico Tec Alfa; 

- Parque Tecnológico ACATE;   

- Sapiens Parque. 

                                                             

6 Um total de 20 empresas ou instituições científicas de Florianópolis foram vencedoras de etapas 
regionais e nacionais de 8 das 12 edições do Prêmio Finep de Inovação Tecnológica realizadas de 1998 a 
2009.  
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Em linhas gerais, o setor tecnológico apresenta alta empregabilidade: segundo 

informações da ACATE, a área de TIC conta atualmente com cerca de 5.500 colaboradores. Este 

número indica uma situação favorável do setor, que cresce, em média, 25% ao ano. No entanto, a 

disponibilidade de recursos humanos em TIC precisa ser melhor investigada. 

 

Nesse cenário, cabe destacar o papel exercido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis  

(PMF), cujo Plano de Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico Sustentável (SMCTDES) participa do processo de desenvolvimento 

do setor na capital do Estado. 

 

 

A SMCTDES, criada em 2009, apresenta o objetivo de “promover 

a inovação e a cidadania para o desenvolvimento econômico 

sustentável” norteada pela visão de fazer com que Florianópolis seja 

“reconhecida como a Capital de Inovação”7. 

 

Em vista disso, a presente pesquisa foi realizada, buscando respostas que certamente 

trarão benefícios significativos para o Estado de Santa Catarina e para Florianópolis. 

 

1.3 Importância econômica do setor para Florianópolis e para o Estado de Santa Catarina 

 

Com base em dados do IBGE relativos ao ano de 2006, Lins (2009) destaca que a 

participação do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação na economia brasileira 

manteve-se relativamente estável, representando cerca de 2,5% em número de empresas, 3% 

em termos de pessoal empregado, 7,5% em custos, 7% quanto à receita líquida e 8,5% em valor 

adicionado. Atualmente, pode-se dizer que Santa Catarina possui o 6º Produto Interno Bruto 

(PIB) do país, tendo ultrapassado a Bahia no ranking nacional, conforme a última avaliação do 

IBGE8.  

Recentemente, a Revista de Tecnologia da Informação (RTI)9 informou que o setor de TI 

tem desempenhado um papel estratégico no desenvolvimento econômico e social da Nação; no  

                                                             

7 Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smctdes/index.php?cms=apresentacao&menu=1. 
Disponível em: 12 de março de 2011. 
8 Dados divulgados em 2010 pelo IBGE referentes a valores de 2008. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2008/publicacao2008.pdf>.  
9 Revista de Tecnologia da Informação. Ed. 34, 2011, p. 22.  

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smctdes/index.php?cms=apresentacao&menu=1
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2008/publicacao2008.pdf


 
 

Mapeamento RH e Cursos em TIC – Florianópolis 
 

 

23 

 

caso de Santa Catarina, o setor apresenta impactos diretos na evolução e desenvolvimento 

sustentável do Estado.  

Segundo Dreher (2010), como em poucos momentos de sua história, o Brasil tem a 

oportunidade de expandir consideravelmente suas fronteiras econômicas. Se as empresas 

nacionais não estiverem aptas para prestar atendimento adequado aos clientes, pode-se afirmar 

que estes buscarão soluções externas, o que consequentemente afetará a balança comercial.  

Para viabilizar o desenvolvimento do setor de TIC, cabe ressaltar a importância dos 

incentivos fiscais para a área. A Revista de Tecnologia da Informação10 informa que uma das 

primeiras medidas nesse sentido deu-se com a previsão constitucional que assegura a concessão 

de benefícios ao setor de TI, conforme art. 5º da Emenda Constitucional 42/2003: 

 

Art. 5º: o Poder Executivo em até 60 dias contados da data de promulgação 

desta Emenda, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei, sob regime 

de urgência constitucional, que disciplinará os benefícios fiscais para a 

capacitação do setor de tecnologia da informação, que vigerão até 2019 nas 

condições que estiverem em vigor no ato da aprovação desta Emenda.  

 

Em 2005, foi criada a conhecida Lei do Bem, originária da MP nº 252/2005, 

correspondente à atual Lei nº 11.196/2005. O Programa de Desenvolvimento Produtivo (PDP), 

conhecido como PAC 2, que visa dar sustentabilidade ao atual ciclo de expansão, também 

contemplou o setor de TI. Como uma das medidas, fruto desse programa, foi editada a MP nº 

428, de 12 de maio de 2008, convertida na Lei nº 11.774/200811, que concede incentivos fiscais 

também ao setor de TI. Segundo informações da ACATE, esta Lei baseia-se no Decreto nº 6.945, 

de 21 de agosto de 2009 (que regulamenta a Lei 11.774/2008 - Redução das alíquotas da 

Contribuição Previdenciária, em relação às empresas que prestam serviços de Tecnologia da 

Informação - TI e de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC). 

A Revista de Tecnologia da Informação12 apresenta uma síntese dos principais incentivos 

fiscais aplicáveis ao setor de TI. No quadro 1, abaixo, pode-se observar esses incentivos: 

 

                                                             

10 Ibidem. 
11 Lei nº 11.774/2008. Disponível em: >http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Decreto/D6945.htm>.  
12 Revista de Tecnologia da Informação. Ed. 34, 2011. p.23. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6945.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6945.htm
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Quadro 1 - Síntese dos principais incentivos fiscais aplicáveis no setor de TI 

Lei do Bem13. Criada pela Lei 11.196/05 e alterações, é um incentivo fiscal que prevê a suspensão 

do PIS e da Cofins sobre a importação de bens destinados ao uso no desenvolvimento do software. 

Há possibilidade de suspensão também do IPI. Requisito: exportação igual ou mínima de 60% do 

faturamento.  

Dedução do INSS sobre o faturamento. Criado pela MP nº 428/08, permite o desconto do INSS em 

até 50% do valor devido pela empresa e zerar o valor de terceiros. Requisito: seja exportador de 

software ou de serviços de TI, o valor do desconto é proporcional a um décimo do valor das 

exportações em relação ao total de faturamento. Limitação: não contempla outras situações com a 

inovação tecnológica, na qual o custo de pessoal é o principal gargalo para a viabilização do 

investimento do setor de TI. 

Inovação tecnológica. São concedidos benefícios como dedução de gastos com P&D e redução da 

base de cálculo do IRPJ em até 60%. Requisitos e limitações: tributação para fins do IRPJ e CSLL, 

pelo Lucro Real, não contemplando as empresas enquadradas no Lucro Presumido. Além disso, a 

prestação de informações à Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação tem sido motivo de várias 

manifestações das empresas quanto à insegurança jurídica, devido à subjetividade das questões, 

com risco de serem invalidados os benefícios utilizados, por divergência de interpretações.  

Capacitação de Pessoal. As empresas do setor de TIC poderão excluir do lucro líquido os custos e 

despesas com capacitação de pessoal que atua no desenvolvimento de programas de computador 

(software), para efeito de apuração do Lucro Real, sem prejuízo de dedução normal. Limitações: os 

cursos devem ser oferecidos por instituições de educação credenciadas pelo MEC ou pelos órgãos 

de educação estaduais ou municipais componentes, conforme o caso, e deverá constar do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos ou do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, 

elaborados pelo MEC. Além disso, é permitido somente às empresas tributadas pelo Lucro Real.  

Simples Nacional. O setor de TI foi incluído no Simples/Nacional, mediante LC nº 123/2007, ao 

incluir as atividades de desenvolvimento de software no Simples Nacional.  

Fonte: Revista de Tecnologia da Informação (2010). 

 

Ademais, a ACATE apresenta em seu site informações acerca da legislação do setor 

federal, estadual e municipal, conforma mostra o Quadro 2: 

                                                             

13 Lei do Bem. Disponível em: <Lei nº 11.196, de 21 de novembro 2005>. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm
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Quadro 2 - Legislação Federal, Estadual e Municipal do setor 

FEDERAL 

▪ Lei de Informática - Lei nº 8.248/91, alterada pelas Leis nº 10.176/01 e 11.077/04 

▪ Lei da Inovação - Lei nº 10.973,  de 02 de dezembro de 2004 

▪ Lei do Bem - Lei nº 11.196, de 21 de novembro 2005 

▪ Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008 

▪ Decreto nº 6.945, de 21 de agosto de 2009 (Regulamenta a Lei 11.774/2008 - Redução das 

alíquotas da Contribuição Previdenciária, em relação às empresas que prestam serviços de 

tecnologia da informação - TI e de tecnologia da informação e comunicação - TIC) 

▪ Lei nº 11.908, de 03 de março de 2009 (traz no artigo 9º, a suspensão da cobrança do IPI na 

aquisição de insumos pelas empresas beneficiadas pela Lei de Informática) 

▪ Política Nacional de Informática - Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984 

▪ Incentivos à Inovação na Micro e Pequena Empresa (Capítulo X do Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) 

ESTADUAL 

▪ Lei Estadual de Inovação - Decreto Nº 2.372, de 9 de junho de 2009 

▪ Incentivos de ICMS para o setor de informática - Decreto nº 2.024, de 25 de junho de 2004 

▪ Lei nº 7238/88, declara a utilidade pública da ACATE (Estado de Santa Catarina) 

MUNICIPAL (Florianópolis) 

▪ Lei Complementar nº 233, de 22 de maio de 2006 (Reduz o ISS para as empresas de 

tecnologia) 

▪ Lei nº 3045/88, declara de utilidade pública a ACATE  

Fonte: ACATE. Disponível em: <http://www.acate.com.br/index.asp?dep=36>.  

 

A utilização das concessões e benefícios previstos em lei permite que algumas empresas 

desenvolvam e melhorem produtos inovadores (XAVIER, 2010). Ainda segundo este autor, 

algumas leis específicas que permitem isenção ou diminuição no pagamento de ISS (Imposto 

sobre Serviços) ou IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) incentivam o crescimento de 

muitas empresas. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.acate.com.br/index.asp?dep=36
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1.4 Histórico da ACATE 

 

A ACATE - Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia - atua, desde 1986, em 

prol do desenvolvimento do setor de tecnologia do Estado de Santa Catarina. Ao longo da sua 

atuação, a ACATE consolidou-se como uma das principais interlocutoras das empresas 

catarinenses de tecnologia junto aos poderes públicos municipais, estaduais e federal, além de 

outras entidades representativas e instituições do setor tecnológico, não apenas em Santa 

Catarina, mas no Brasil. 

A ACATE atua também na articulação entre o setor tecnológico catarinense, centros de 

ensino e pesquisa e agências de financiamento e mantém parceria com diversas empresas e 

entidades para oferecer cada vez mais benefícios e instrumentos de crescimento para seus 

associados. Essas ações fortalecem os vínculos e as potencialidades que o associativismo pode 

propiciar para os empreendimentos tecnológicos catarinenses por meio da ACATE, e têm como 

resultado maior o fortalecimento do setor no Estado. 
 

 

Com sede em Florianópolis14, a ACATE 

reúne associados presentes em todas as regiões 

do Estado. As empresas associadas à ACATE são 

especializadas no desenvolvimento e 

comercialização de hardware, software e 

serviços para diversas áreas, entre elas: 

 

▪ Agronegócio  

▪ Área Contábil  

▪ Área Jurídica  

▪ Automação Comercial  

▪ Aviação  

▪ Bancos e Financeiras  

▪ Educação  

▪ Energia  

▪ Engenharia e Construção  

▪ Entretenimento  

▪ Equipamentos Eletrônicos/Elétricos  

▪ Gestão Empresarial  

▪ Governança Corporativa  

▪ Governo Eletrônico  

▪ Indústria  

▪ Infraestrutura de Hardware e Redes  

▪ Internet e Serviços  

▪ Jogos  

▪ Mídia  

▪ Negócios Eletrônicos  

▪ Saúde  

▪ Segurança da Informação  

▪ Socioambiental  

▪ Software Embarcado  

▪ Software Outsourcing  

▪ Telecomunicações 

                                                             

14 ACATE: Rua Lauro Linhares, 589, Trindade - Florianópolis – SC CEP: 88036-001. Fone: 48 21072700. 
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A missão da ACATE é de contribuir para o fortalecimento das empresas de tecnologia e 

inovação de Santa Catarina, consolidando o setor como propulsor do desenvolvimento 

sustentável. 

Criada em 1º de abril de 1986, a ACATE é uma entidade sem fins lucrativos, cuja 

denominação inicial foi Associação Catarinense de Empresas de Telemática e Eletrônica. Foi 

declarada de utilidade pública em âmbito municipal (Lei 3045/88 – cf. Anexo 2) e estadual (Lei 

7238/88 – cf. Anexo 3). Inicialmente sua atuação e abrangência concentravam-se na região da 

Grande Florianópolis, com algumas empresas de outras regiões. Com seu crescimento, passou a 

atuar com associados em todas as regiões do Estado, em especial nos polos tecnológicos de 

Blumenau, Joinville e Florianópolis.  

A Associação foi responsável pela criação e implantação do Condomínio Industrial de 

Informática, em 1986, no bairro universitário Trindade, em Florianópolis, em prédio que abriga 

também a sede da ACATE. Em 1998, a instituição assumiu a administração da incubadora de 

empresas MIDI Tecnológico, mantida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 

Santa Catarina (SEBRAE-SC).  

Em março de 2006, a ACATE passou a gerir o Núcleo de Desenvolvimento de Software de 

Florianópolis (SOFTPOLIS), um dos agentes nacionais da Sociedade Brasileira para Promoção e 

Exportação de Software (SOFTEX), que tem como objetivo apoiar a produção e o comércio do 

software brasileiro. Em 2008, com o objetivo de integrar e fortalecer o setor tecnológico 

catarinense, a ACATE fechou parcerias com entidades regionais em todo o Estado. Esses 

parceiros atuam como representantes da ACATE em cada uma das regiões. São eles: DEATEC 

(Chapecó)15, MIDI Lages (Lages)16 e ACIC (Criciúma)17. 

Em julho de 2009, a ACATE inaugurou um novo parque voltado para as empresas de 

tecnologia, numa parceria com o Corporate Park, empreendimento situado na SC 401, no bairro 

Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. O espaço para as empresas de tecnologia é chamado 

Parque Tecnológico ACATE18. A ACATE também representa o setor tecnológico catarinense em 

conselhos institucionais e junto a entidades empresariais. Institucionalmente, a ACATE 

representa os seguintes conselhos: 

 

                                                             

15 Site disponível em: <http://www.deatec.org.br/>. 
16 Site disponível em: <http://uniplac.net/~midilages/>. 
17 Site disponível em: <http://www.acicri.com.br/>. 
18 Informações disponíveis em: <http://www.acate.com.br/index.asp?dep=30>. 

http://www.deatec.org.br/
http://uniplac.net/~midilages/
http://www.acicri.com.br/
http://www.acate.com.br/index.asp?dep=30
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 Conselho do Celta  

 Conselho das Entidades Empresariais da Grande Florianópolis  

 Conselho da FAPESC  

 Conselho Fiscal do IEL-SC  

 Conselho Diretor do CEFET-SC  

 Conselho Setorial de TIC de SC  

 Conselho das Incubadoras de São José e Biguaçu  

 Conselho Pedagógico da Univali e Senai/CTAI  

 

Na representação empresarial os órgãos de representação são:  

 

 Câmara de Tecnologia da FIESC  

 Presidência do CETIC-SC  

 Conselho do Banco do Empreendedor  

 Diretoria APL TIC em SC  

 

1.5 Estudos preliminares de importância para o projeto 

 

O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação vem sendo alvo de constantes 

estudos e os resultados revelam números elevados de faturamento do setor. 

O Resumo Executivo, apresentado pela Brasscom em agosto de 2010, apresenta o perfil 

do setor de TIC, considerando os valores de faturamento do ano de 2009 (em dólares). Como se 

pode observar (Tabela 1), dos segmentos de software, hardware e serviços listados, o setor de 

hardware concentra o maior valor de receita da Indústria de TI. 
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Tabela 1 - Perfil do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (2009) – em US$ bilhões 

TIC 141,9 

Comunicações 80,0 

Total TI 61,9 

Receita da Indústria de TI 38,4 

            Hardware 16,0 

            Serviços 9,5 

            Software 5,5 

Apoio a processos de negócios (BPO) 4,4 

            Exportações 3,0 

Gastos de TI in-house 23,5 

Exportações de TI 3,0 

            Software como aplicativo 0,1 

            Serviços sobre plataforma software 0,3 

            Serviços offshore 2,6 

Fonte: Resumo executivo divulgado pela Brasccom. Disponível em: 

<http://www.brasscom.org.br/brasscom> 

 

Além disso, destaca-se a escassez de mão-de-obra, que representa a grande fragilidade 

do setor, não apenas em Santa Catarina, mas também em outros Estados do Brasil. É digno de 

nota que a oferta por trabalho ocorre tanto nas grandes empresas quanto nas micro e pequenas, 

indicando que as potencialidades de geração de emprego e movimentação do mercado não se 

concentram apenas nas grandes potências. 

Segundo Sgobbi (2011), o cenário atual mostra uma condição tendencial negativa que 

necessita de ações emergentes tanto de curto quanto de médio prazo. Por isso, é preciso avançar 

para formar não apenas um maior número de profissionais, mas também mão-de-obra mais 

adequada às atuais demandas das companhias nacionais. No que diz respeito a Florianópolis, 

essas demandas são expressivas. Efetivamente, os especialistas da área vêm afirmando que para 

reverter este quadro há necessidade de empenho e soluções inovadoras. 

A demanda por recursos humanos e educação nas cinco regiões do país (norte, nordeste, 

sul, centro-oeste e sudeste) foi indicada pela Brasscom19 em dados relativos ao ano de 2008. 

Entretanto, não se pode dizer que os dados apresentados têm significância para o setor, tendo-se 

em vista que a pesquisa envolveu apenas 32 empresas associadas.  

                                                             

19 Dados da Brasscom: Geografia da demanda de mão-de-obra de TI no Brasil.  
Disponível em: <http://www.brasscom.org.br/brasscom/content/view/full/3157>.  

http://www.brasscom.org.br/brasscom
http://www.brasscom.org.br/brasscom/content/view/full/3157
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Coral, Pereira e Bizzotto (2009) realizaram um estudo com o arranjo produtivo local de 

TIC em Santa Catarina. Para estes autores, a falta de capacitação de mão-de-obra associa-se 

diretamente à alta velocidade das mudanças que ocorrem no setor de TIC, exigindo a 

necessidade constante de atualização dos profissionais. Ademais, os autores indicam que o 

gargalo do setor torna-se ainda mais expressivo, porque não há interação sistemática entre as 

empresas e as universidades. As maiores carências identificadas no estudo dizem respeito a: 

 

▪ Software: falta capacitação no uso de ferramentas de desenvolvimento; 

▪ Hardware: carência em firmware; 

▪ Serviços técnicos: carência em conhecimentos de gestão de negócios. 

 

Mesmo considerando as dificuldades para contratação de profissionais com o perfil 

requerido e indicando muitas vezes problemas com a qualidade dos profissionais contratados, o 

documento desenvolvido pela SOFTEX, Software e Serviços de TI20, permite identificar que as 

empresas de Santa Catarina ainda acenam com perspectiva de crescimento da sua força de 

trabalho em TI. Segundo as informações do estudo, em três anos, quase 30% das pesquisadas 

planejam ampliar o seu quadro de pessoal em 25%; para 30,7% delas, a expansão será de 25 a 

50%; expressivos 37,2% preveem crescimento superior a 50%. 

O Mapeamento da Cadeia de Tecnologia da Informação e Comunicação, desenvolvido 

pelo Instituto Euvaldo Lodi, indica que, comparando o setor de TIC com outros setores 

industriais, é possível observar que aquele emprega poucas pessoas com baixa qualificação, 

evidenciando mais uma vez, que a capacitação dos profissionais da área é uma importante 

estratégia para suprir as necessidades apresentadas pelo setor que, interessantemente, não para 

de crescer (ABREU, et al., 2008). 

Constatações feitas por filiadas ao Sistema SOFTEX e entidades do setor de TIC dão conta 

que:  

 O setor requer profissionais de TI com alto nível de instrução;  

 Percebe-se a falta do profissional com o perfil desejado no mercado; 

 Há vagas em aberto; 

 Planeja-se ampliar a força de trabalho em curto prazo.  

 

                                                             

20 SOFTEX. Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva. 2009. 
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Segundo indicações da própria SOFTEX, o cenário apresentado na atualidade aponta 

para a escassez de pessoal e, ao mesmo tempo, para oportunidades de crescimento dos 

negócios21. No que diz respeito à contratação de recursos humanos pelas empresas de TIC, a 

entidade fez projeções do comportamento do setor para os próximos anos, levando em 

consideração o número de funcionários necessários e os disponíveis para contratação. As 

estimativas são de que, mantendo-se o cenário atual das empresas de serviços e produtos, em 

2013, o mercado terá um déficit de 140 mil profissionais de TIC (cf. Figura 2). 

  

 

Figura 2- Expectativa de déficit de empregados no setor de TIC para 2013. 

 

A SOFTEX projetou também a carência de profissionais no setor, caso haja um crescimento do 

segmento específico de serviços. Orientando-se para este foco de atividade, a entidade estima 

                                                             

21 Idem. 
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que, em função das peculiaridades do setor, o déficit entre funcionários necessários e 

funcionários disponíveis para contratação subirá para 200 mil profissionais (cf. Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Déficit de trabalhadores em empresas de serviços – projeção para 2013 

  

Por outro lado, se houver um crescimento maior de empresas do segmento de produtos – e não 

serviços computados em homem/hora - a expectativa é que a diferença negativa entre 

funcionários necessários e disponíveis para contratação seja de 80 mil profissionais (conforme 

Figura 4). 
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Figura 4 - Déficit de trabalhadores em empresas de produtos – projeção para 2013 

 

Outro ponto importante a ser levado em consideração é a urgência da compreensão e avaliação 

das capacitações necessárias para o setor, o que corrobora e justifica, mais uma vez, o 

desenvolvimento da presente proposta. 
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2 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a 

condução do estudo e elaboração do presente documento. O objetivo da pesquisa é o 

mapeamento dos recursos humanos e cursos de formação relativos ao setor de TIC disponíveis 

em Florianópolis. Alguns tópicos aqui abordados são: a identificação do público-alvo da 

pesquisa, os procedimentos e instrumentos para a coleta de dados, os cargos, habilidades e 

cursos de maior demanda, a análise dos resultados encontrados, entre outros.  

 

2.1 Amostra e procedimentos utilizados no estudo 

 

Os dados obtidos para o desenvolvimento do presente documento foram coletados no 

segundo semestre (de agosto a dezembro) de 2010 mediante pesquisa feita com empresas da 

área de TIC que atuam nos segmentos de software, hardware e serviços de tecnologia de 

informação e instituições de ensino (IES) na cidade de Florianópolis (Figura 5).  

 

 

Figura 5 - Localização da grande Florianópolis no Brasil e no mundo 

Fonte: Adaptado de Xavier (2010). 
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A coleta foi conduzida via internet com a utilização de dois tipos de questionários: um  

com enfoque na necessidade de contratação de profissionais pelas empresas e outro com 

enfoque na oferta de cursos para a área de TIC pelas instituições de ensino superior (IES). A 

pesquisa constitui-se de duas etapas distintas: na primeira, busca-se mapear os recursos 

humanos indicados pelas empresas; na segunda, busca-se mapear os cursos associados à área de 

TIC que formam recursos humanos para o setor conforme os diferentes níveis de ensino 

(graduação, pós-graduação, cursos técnicos, entre outros). No entanto, considerando o baixo 

número de questionários preenchidos pelas instituições de ensino, foi necessária a condução de 

uma pesquisa paralela, por meio do Ministério de Educação e do website das próprias IES. 

 

2.1.1 Considerações para a condução do mapeamento de recursos humanos nas empresas 

 

Considerando o mapeamento de recursos humanos, a coleta partiu inicialmente focada 

nas empresas associadas à ACATE. Até dezembro de 2010 a ACATE apresentava 271 associadas.  

Para o lançamento da proposta de um mapeamento capaz de demonstrar as 

necessidades de recursos humanos e de cursos na área de TIC foi realizada uma palestra no 

auditório da ACATE, no mês de julho de 2010. A palestra contou com a participação tanto de 

empresários quanto de representantes de instituições de ensino. 

As empresas foram contatadas por email e por telefone e, para cada uma, foi 

encaminhado um ofício explicando a importância e a necessidade da sua contribuição para a 

finalização do estudo. O projeto de mapeamento de recursos humanos foi divulgado por meio da 

newsletter da ACATE e órgãos associados à TIC. A relevância da proposta também foi divulgada 

pelos meios de comunicação, como por exemplo, em entrevistas dos dirigentes da ACATE e da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. 

No decorrer do estudo, sentiu-se a necessidade de abertura dos questionários para 

empresas não associadas à ACATE, tendo-se em vista o interesse de algumas dessas empresas. 

Em 31 de dezembro de 2010, 112 empresas (associadas e não associadas) tinham preenchido o 

questionário, sendo este o número considerado válido para a apresentação do presente 

documento. Para a apuração dos resultados foram consideradas apenas as empresas da cidade 

de Florianópolis. As empresas preencheram o questionário disponibilizado no site da ACATE. No 

item 2.2 “Instrumentos para coleta de dados” deste documento as perguntas do questionário 

serão detalhadas.  
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2.1.2 Considerações para a condução do mapeamento de cursos 

 

Com relação ao mapeamento dos cursos foram considerados: 1) cursos de graduação, 2) 

cursos de pós-graduação (em nível de especialização, mestrado e doutorado), 3) cursos técnicos, 

4) certificações e, 5) outros cursos na área de TIC, como mostra a Figura 6. 

 

 

 

Figura 6 - Considerações para o mapeamento dos diferentes tipos de cursos 

 

Haja vista o baixo número de instituições de ensino que forneceram as informações 

demandadas durante o período da coleta de dados, utilizou-se o sistema online do Ministério de 

Educação (MEC) – e-mec22 (Figura 7) para mapear todos os cursos de graduação oferecidos em 

Santa Catarina. Este sistema lista por Estado, curso e cidade as Instituições de Ensino Superior 

(IES), sejam faculdades, centros universitários ou universidades que são autorizadas e 

reconhecidas pelo MEC.  

 

                                                             

22 Emec: disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>.  

http://emec.mec.gov.br/
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Figura 7 - Sistema online do Ministério da Educação – emec 

Fonte: MEC. 
 

Após a identificação das IES no Estado de Santa Catarina, foram realizadas buscas nos 

respectivos sites com o objetivo de obter informações pertinentes para a análise dos dados. Além 

disso, contatos foram feitos com cada instituição para a identificação do número de egressos e 

concluintes de cada curso, considerando a região de Florianópolis, além de buscas para 

identificação das grades curriculares e do projeto pedagógico de cada curso, com a finalidade de 

identificar o profissional que cada instituição pretende formar (dados válidos até 31 de 

dezembro de 2010).  

Com relação aos cursos de pós-graduação, em nível de especialização, foram feitas 

pesquisas nas IES recomendadas pelo MEC. Segundo informações deste Ministério23, todas as IES 

credenciadas que constam no cadastro encontrado no site podem também oferecer cursos de 

especialização para os já graduados, sem prévia autorização nem posterior reconhecimento, nas 

áreas em que atuam no ensino de graduação. Dessa forma, foram realizados os mesmos 

procedimentos de investigação desenvolvidos para os cursos de graduação. 

                                                             

23 Informações disponíveis em:  
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=352>. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=352
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Já os cursos de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, foram identificados 

por meio das informações disponibilizadas no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES)24, que apresenta uma busca por área de avaliação, por nota e 

por região/instituição (cf. Figura 8). Após a identificação dos cursos de mestrado/doutorado no 

Estado de Santa Catarina, recorreu-se aos sites das IES na busca de informações sobre o 

currículo dos cursos. Contatos telefônicos foram feitos para identificar o número de indivíduos 

egressos a cada ano/semestre, buscando identificar o número de formados nos cursos em 

questão. 

 

 

 

Figura 8 - Busca pelos cursos de pós-graduação por região do país 

Fonte: CAPES 

 

Com relação aos cursos técnicos, as buscas foram feitas nas mesmas IES recomendadas 

pelo MEC, por meio do site de cada instituição. Já para as certificações na área de TIC foram feitas 

                                                             

24 CAPES: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/cursos-recomendados-e-reconhecidos>. 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/cursos-recomendados-e-reconhecidos
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buscas na internet, com a utilização dos termos “Santa Catarina”, “certificação”, “tecnologia”, 

considerando também o indicador lógico “e”. A partir dos sites encontrados, foram consideradas 

as certificações disponibilizadas prioritariamente em Florianópolis, tendo-se em vista a 

abrangência do presente estudo. Com o mesmo procedimento realizado anteriormente, para os 

demais cursos, contatos telefônicos foram realizados com o objetivo de identificar pontos 

importantes que contribuíssem para a presente proposta, principalmente no que tange ao 

número de alunos e o currículo dos cursos.  

Pode-se dizer que em todas as IES encontradas foram realizadas buscas em seus 

respectivos sites com intuito de verificar outros cursos associados à TIC, como por exemplo, 

aqueles de aperfeiçoamento/qualificação, visto que não há um órgão certificador que mantenha 

as informações compiladas para buscas de informação. 

 

2.2 Instrumentos para coleta de dados 

 

Para a coleta de dados foram utilizados formulários eletrônicos inseridos na página da 

ACATE. Os questionários utilizados para as empresas e para os cursos são distintos entre si,  

como indicam duas as setas da Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Página da ACATE com a possibilidade de preenchimento de mapeamento de recursos humanos em 
TIC, pelas empresas, e mapeamento de cursos em TIC, pelas instituições de ensino superior 

Fonte: ACATE. 
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Para o acesso ao questionário25 de mapeamento de recursos humanos, a empresa 

deveria preencher os campos indicados com os números do CNPJ da empresa e respectiva senha, 

como ilustrado na Figura 10. As páginas do mapeamento de recursos humanos podem ser 

visualizadas no Anexo 3. 

 

 

Figura 10 - Exemplificação da tela para o mapeamento de recursos humanos em TIC 

Fonte: ACATE 

 

O questionário das empresas, associado ao mapeamento de recursos humanos, foi 

elaborado por especialistas na área de TIC. Para sua construção, foram realizados estudos 

preliminares (caracterizados como um estudo piloto) com um grupo de empresas 

representativas, sendo desenvolvidas várias etapas de preenchimento e correções para a 

obtenção da versão final do questionário. Os especialistas, em concordância com as empresas, 

buscaram então a padronização das habilidades e competências necessárias para a carreira de 

TIC. Dessa forma, foi possível identificar as necessidades relativas aos cargos, funções e 

habilidades dos profissionais de TIC. 

Os grupos foram classificados em seis diferentes profissões, como mostra o Quadro 3. 

                                                             

25 Questionário de mapeamento de recursos humanos (empresas): <http://rhtic.acate.com.br/maparh/>.  

http://rhtic.acate.com.br/maparh/
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Quadro 3 -  Grupos profissionais considerados para o mapeamento em recursos humanos 

Grupos profissionais 

Analistas/projetistas 

Consultores 

Coordenadores, Gerentes e Diretores 

Desenvolvedores/Programadores/Implementadores 

Estagiários 

Outros* 

*Para o preenchimento do mapeamento foi aberta a possibilidade de inserção de novos grupos profissionais 

(mediante a inserção da palavra “outros”), de acordo com a percepção das empresas.  

 

A partir de cada grupo profissional foram associados os cargos que existem nas 

empresas, considerando atuações em TIC. No caso dos analistas foram associados 24 cargos, 

como mostra o Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Cargos associados ao grupo profissional de analistas/projetistas 

Cargos para o grupo profissional de analistas/projetistas 

Administrador de Sistemas Analista de Segurança 

Analistas de Geoprocessamento Analista de Sistemas 

Analistas de Help-Desk Analista de Suporte ERP 

Analista de Implantação Analista de Suporte Linux 

Analista de Infraestrutura de Tecnologia de Informação Analista de Suporte Mainframe 

Analista de Microinformática Analista de Suporte Notes 

Analista de Negócios Analista de Suporte Redes 

Analista de Planejamento Analista de Suporte Unix 

Analista de Processos Analista de Suporte Windows 

Analista de Produção Mainframe Analista de Telecom 

Analista de Produção Unix Analista de Testes 

Analista de Qualidade Analista Organização e Métodos 

Analista de Requisitos  
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Já no grupo profissional de consultores foram listados 13 cargos diferentes, como mostra 

o Quadro 5. 

Quadro 5 - Cargos associados ao grupo profissional de consultores 

Cargos para o grupo profissional de consultores 

Consultor de Aplicações Consultor de processos 

Consultor de Canais Consultor de TI 

Consultor de Gerenciamento de Projetos Consultor educacional 

Consultor de Negócios de Inteligência Consultor em Geoprocessamento 

Consultor de Negócios Institucionais Consultor em gestão de pessoas 

Consultor Implantação Consultor ERP 

Consultor SGBD  
 

 

Considerando o grupo profissional de coordenadores, gerentes e diretores, os cargos 

listados para as respostas das empresas apresentam 31 possibilidades de cargos diferentes, 

conforme mostra o Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Cargos associados ao grupo profissional de coordenadores, gerentes e diretores 

Cargos para o grupo profissional de coordenadores, gerentes e diretores 

Coordenador Administrativo-financeiro Coordenador/Gerente de Suporte 

Coordenador Financeiro Coordenador/Gerente de Telecom 

Coordenador/Gerente Administrativo Coordenador/Gerente de TI 

Coordenador/Gerente Comercial Coordenador/Gerente E-Commerce 

Coordenador/Gerente de Área de Negócio Diretor de Desenvolvimento 

Coordenador/Gerente de Call-Center Diretor de TI 

Coordenador/Gerente de Desenvolvimento Gerente de Assistência Técnica 

Coordenador/Gerente de Help-Desk Gerente de Centro de Testes 

Coordenador/Gerente de Infraestrutura de TI Gerente de Implantação 

Coordenador/Gerente de Operações Gerente de Produto 

Coordenador/Gerente de P&D de produtos eletrônicos Gerente de Projetos e Consultoria Técnica 

Coordenador/Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento Gerente de Treinamento Técnico 

Coordenador/Gerente de produção eletro-eletrônicos Supervisor de Implantação 

Coordenador/Gerente de Projetos Supervisor de Projetos  

Supervisor de Testes e Fabricação Coordenador/Gerente de Qualidade 

Coordenador/Gerente de Sistemas  
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O grupo profissional de desenvolvedores, programadores e implementadores refere-se 

aos 22 cargos mostrados no Quadro 7. 

Quadro 7 - Cargos associados ao grupo de desenvolvedores, programadores e implementadores 

Cargos para o grupo profissional de desenvolvedores, programadores e implementadores 

Analista Desenvolvedor Programador Mainframe 

Programador .Net (DotNet) Programador Perl 

Programador .SQL Programador forms report 

Programador Abap Programador Java 

Programador C# Programador Flex 

Programador C+ Programador PHP 

Programador C++ Programador Python 

Programador Cobol Programador Ruby/Rails 

Programador Delphi Programador Visual Basic 

Programador Flash Programador 4 GL sgbd 

Programador Javascript Técnico de Telecomunicações 
 

 

Já para o grupo profissional de estagiários, os cargos listados para as respostas das 

empresas são mostrados no Quadro 8.  
 

Quadro 8 - Cargos associados ao grupo profissional de estagiários 

Cargos para o grupo de estagiários 

Estagiário de Documentação Estagiário em administração de empresas 

Estagiário de Programação .Net (DotNet) Estagiário em comércio exterior 

Estagiário de Programação Abap Estagiário em computação 

Estagiário de Programação C++ Estagiário em engenharia civil 

Estagiário de Programação Cobol Estagiário em engenharia da computação 

Estagiário de Programação Delphi Estagiário em engenharia elétrica 

Estagiário de Programação Flash Estagiário em engenharia mecânica 

Estagiário de Programação Flex Estagiário em engenharia produção elétrica 

Estagiário de Programação Java Estagiário em Eng. química e Eng.Sanitária Ambiental 

Estagiário de Programação Javascript Estagiário em Jornalismo 

Estagiário de Programação Mainframe Estagiário em Marketing 

Estagiário de Programação Perl Estagiário em P&D 

Estagiário de Programação PHP Estagiário em programação C# 

Estagiário de Programação Python Estagiário em Projeto de Circuitos Integrados Analógicos 

Estagiário de Programação Ruby/Rails Estagiário em projetos 
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Estagiário de Programação Visual Basic Estagiário em tecnólogo de redes 

Estagiário de Suporte de TI Estagiário em técnico eletrônico 

Estagiário de Testes Estagiário Engenheiro Mecânico 

Estagiário de Web Design Suporte Técnico 
 

 

Os questionamentos visavam colher informações sobre o número de funcionários que a 

empresa apresentava (até o dia de preenchimento), as vagas em aberto naquele momento e as 

vagas necessárias previstas para o período de um (1) e quatro (4) anos.  

Para a análise de cargos e grupos foram considerados basicamente os postos mais 

citados pelas empresas, sendo este o mesmo procedimento utilizado na identificação das 

habilidades e das verticais.  

Semelhantemente ao mapeamento de recursos humanos, a coleta dos dados relativa ao 

mapeamento dos cursos foi desenvolvida por meio de um questionário on line26, também 

disponibilizado no site da ACATE, como se observa na Figura 11. O processo de acesso à página 

deu-se da mesma forma que as empresas, ou seja, as instituições também preencheram CNPJ e 

senha para acesso ao questionário e repostas.  

 

 

Figura 11 - Exemplificação da tela para o mapeamento de cursos em TIC 

Fonte: ACATE 

 

                                                             

26 Questionário para mapeamento de cursos (IES): <http://rhtic.acate.com.br/cursostic>. 

http://rhtic.acate.com.br/cursostic
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O questionário das instituições relativo ao mapeamento de cursos também foi elaborado 

por especialistas na área de TIC, visando buscar informações sobre os cursos que as instituições 

apresentam como disponibilidade aos alunos ou ainda os cursos com pretensão de oferta nos 

próximos quatro anos. A Figura 12 ilustra as alternativas para as possíveis respostas. A 

instituição poderia indicar novos cursos na opção “outros”. Algumas das telas do mapeamento 

dos cursos podem ser visualizadas no Anexo 4. 

 

 

Figura 12 - Cursos que a instituição oferece ou pretende oferecer nos próximos quatro anos 
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2.3 Análise dos dados 

 

Para a interpretação das informações utilizou-se a estatística descritiva por meio do 

percentual das respostas. Os dados considerados para a apresentação do presente documento 

foram aqueles com maior incidência em cada uma das análises, visto a amplitude deste estudo. 

Considerando-se ainda que o setor encontra-se em expansão e cada vez mais há necessidade de 

recursos humanos, este documento busca de forma resumida indicar as maiores fragilidades do 

setor, tanto no que diz respeito à demanda de mão-de-obra em TIC quanto à disponibilidade de 

capacitação nesta área, na cidade de Florianópolis. Assim, apresenta-se ao longo do documento 

uma visão que envolve análises com os dados das 112 empresas que participaram da pesquisa, 

tendo-se em vista as necessidades atuais e necessidades previstas para os anos de 2011 e 2014.  

Salienta-se que os dados apresentados no presente documento não podem ser 

considerados como sendo absolutos. Ou seja, a dinâmica de investimentos, tanto nas empresas 

quantos nas redes de ensino (sejam públicas ou privadas) pode ser variada, apresentando 

inclusive números maiores do que os aqui indicados. 
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3 RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados encontrados relativos ao mapeamento de recursos 

humanos nas empresas e ao mapeamento de cursos nas instituições de ensino superior (IES). 

Esses resultados estão explicados de forma a identificar as potencialidades e fragilidades do 

setor, sob enfoque da literatura disponível acerca do tema, as próprias considerações feitas pelas 

empresas e instituições de ensino, além de concepções de especialistas das áreas de TIC. 

 

3.1 Mapeamento de recursos humanos – empresas 

 

Uma das limitações encontradas pela presente proposta refere-se à dificuldade em 

conhecer o número exato de empresas de TIC instaladas em Florianópolis. Em estudo 

desenvolvido por Abreu et al. (2008) para o Instituto Euvaldo Lodi, tratando-se da cadeia de TIC 

do Estado de Santa Catarina, os autores já encontraram problemas para a definição desse 

universo de empresas. De fato, percebeu-se que não há um cadastro único, completo e atualizado 

das empresas do setor de TIC que estejam atuando em Florianópolis. Em 2008, Abreu et al. 

realizaram uma análise minuciosa dos dados obtidos pela Junta Comercial do Estado de Santa 

Catarina (JUCESC), de acordo com o Código de Classificação Nacional de Empresas (CNAE). No 

entanto, ainda assim não puderam os autores apresentar dados exatos para a cidade de 

Florianópolis.  Xavier (2010, p. 27), por seu turno, afirma em sua pesquisa que em Florianópolis 

o número de empresas é de 45027.  

Conforme dito anteriormente, os dados apresentados na sequência são associados às 

respostas das 112 empresas que responderam ao mapeamento. Tais dados elucidam a situação 

do setor de TIC na região de Florianópolis, informando a demanda de recursos humanos para a 

área de Tecnologia da Informação e Comunicação.   

Assim, a geração da presente pesquisa demonstra a necessidade de novos estudos, 

inclusive considerando outras regiões do Estado de Santa Catarina. Ademais, vale ressaltar a 

importância de adesão de todas as empresas envolvidas no setor de TIC, fato este que vem 

beneficiar e fortalecer o próprio segmento.  

 

                                                             

27 Dados indicados por Xavier (2010) que faz referência a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 
(2008). 
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3.1.1 Necessidade por faturamento e número de funcionários 

 

O Estado de Santa Catarina conta hoje com empresas de diferentes portes. No Brasil, é 

usual a classificação pelo Faturamento Bruto Anual (FBA), como determinado no Estatuto da 

Micro e Pequena Empresa28 (MPE), de 1999. Para a classificação29 da presente proposta foram 

utilizadas as indicações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)30 , 

por ser uma classificação aplicável a empresas de todos os setores. Os limites de faturamento 

das empresas são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Classificação das empresas em função do faturamento bruto anual 

Classificação* Faturamento Bruto Anual 

Microempresa Até R$ 1,2 milhão 

Pequena Empresa De R$ 1,2 milhão a R$ 10,5 milhões 

Média Empresa De R$ 10,5 milhões a R$ 60 milhões 

Grande Empresa Superior a R$ 60 milhões 

* Classificação considerada: período anterior a 23/06/2010. 

 

A Tabela 3 mostra o faturamento de acordo com o porte da empresa, considerando as 

empresas avaliadas em Florianópolis. 

 

Tabela 3 - Faturamento bruto anual de acordo com o porte da empresa 

Porte Faturamento Bruto Anual Número de Empresas 

Micro empresa Até R$ 1,2 milhão 62 

Pequena Empresa De R$ 1,2 milhão a R$ 10,5 milhões 38 

Média Empresa De R$ 10,5 milhões a R$ 60 milhões 10 

Grande Empresa Superior a R$ 60 milhões 2 

Total 112 

 

A porcentagem das empresas em função de seu porte está ilustrada na Figura 13. De 

acordo com os dados, nota-se que a maioria das empresas avaliadas pela presente pesquisa é de 

                                                             

28 Estatuto da MPE: disponível em: <http://www.empresas.ufpr.br/estatuto.pdf>. 
29 A classificação do porte das empresas foi definida nas circulares nº 10/2010 e 11/2010, de 05 de março 
de 2010. 
30 Classificação disponível em:  
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/porte.html>. 

http://www.empresas.ufpr.br/estatuto.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/porte.html


 
 

Mapeamento RH e Cursos em TIC – Florianópolis 
 

 

49 

 

pequeno porte, sendo 55% consideradas micro-empresas e 34% consideradas como pequenas 

empresas.  

 

 

 

Figura 13 - Porcentagem de empresas de acordo com o porte (considerando o FBA) 

 

Segundo indicam Abreu et al. (2008), o faturamento das empresas depende muito dos 

produtos lançados para o ano de cálculo. Levando em conta esta afirmação, o presente estudo 

pode ser ainda ampliado, fazendo a relação entre faturamento e novos produtos lançados pelas 

empresas.  

Em função das informações dadas pelas empresas, constata-se que o mercado de atuação 

engloba pelo menos 28 segmentos diferentes, como apresentado, a seguir, na Tabela 4. Nota-se 

ainda que as empresas de Florianópolis concentram-se mais nos segmentos de internet e 

serviços (n=12; 10,71%), gestão empresarial (n=10; 8,93%), telecomunicações (n=10; 8,93%), 

equipamentos eletrônicos/elétricos (n=8; 7,14%) e energia (n=8; 7,14%).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mapeamento RH e Cursos em TIC – Florianópolis 
 

 

50 

 

Tabela 4 - Mercado de atuação das empresas de Florianópolis 

Mercado Número de 

empresas 

Percentual de 

empresas 

Internet e serviços 12 10,71% 

Gestão empresarial 10 8,93% 

Telecomunicações 10 8,93% 

Energia 8 7,14% 

Equipamentos eletrônicos/elétricos 8 7,14% 

Saúde 7 6,25% 

Educação 6 5,36% 

Software outsourcing 6 5,36% 

Governo 5 4,46% 

Indústria 5 4,46% 

Engenharia e construção 4 3,57% 

Agronegócio 3 2,68% 

Sócio-ambiental 3 2,68% 

Software embarcado 3 2,68% 

Automação comercial 2 1,79% 

Entretenimento 2 1,79% 

Games 2 1,79% 

Governança corporativa 2 1,79% 

Infraestrutura de hardware e redes 2 1,79% 

Negócios eletrônicos 2 1,79% 

Petróleo e gás 2 1,79% 

Transportes, logística e obras 2 1,79% 

Automação comercial 1 0,89% 

Bancos e financeiras 1 0,89% 

Jurídico 1 0,89% 

Mídia 1 0,89% 

Segurança 1 0,89% 

Têxtil 1 0,89% 

 

 Nos mercados de maior atuação das empresas (internet e serviços; gestão empresarial; 

telecomunicações; equipamentos eletrônicos/elétricos; energia), predomina a participação das 

micro-empresas, sendo o número de empresas de pequeno porte menos expressivo. Por outro 

lado, as empresas classificadas como sendo de grande porte têm atuação no mercado de 
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comunicação, enquanto as empresas de médio porte concentram-se nos segmentos das 

telecomunicações e energia, não atingindo o mercado de internet e serviços, gestão empresarial 

e de equipamentos eletrônicos/elétricos. A Figura 14 resume esses apontamentos. 

 

 

Figura 14 - Mercado de atuação das empresas em função do porte 

 

Nota-se que o percentual de participação das empresas nos segmentos de software e 

serviços é rigorosamente igual (42,73%). O percentual de empresas que produzem hardware é 

de 14,55%, como ilustrado na Figura 15.  

 

 

 

Figura 15 - Empresas de acordo com a classificação de atuação 
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A Figura 16 mostra o número de empresas, em função do porte (pelo FBA), em cada um dos 

seguimentos de atuação.  

 

 

Figura 16 - Classificação de atuação das empresas em função do porte 

 

Atualmente, o setor de TIC em Florianópolis emprega cerca de 5055 trabalhadores 

(considerando as 112 empresas que participaram deste mapeamento). A Figura 17 mostra o 

número de funcionários existentes nas empresas em função do porte das mesmas (medido pelo 

faturamento bruto anual). Neste levantamento específico, são considerados os dados de 110 

empresas, visto que 2 delas não informaram o seu porte. Por isso, se somados, os funcionários 

totalizarão 5024.   
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Figura 17 - Número de funcionários das empresas (Florianópolis) 

 

Analisando especificamente os trabalhadores em TIC, os números mostram uma grande 

concentração deles nas micro e pequenas empresas, conforme mostra a Figura 18. 

 

 

Figura 18 - Número de trabalhadores em TIC considerando o porte da empresa (em função do FBA) 
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As informações acima tornam-se ainda mais importantes, considerando a estimativa de 

Abreu et al. (2008), que indica que para cada emprego direto em TIC geram-se três empregos 

indiretos, o que corresponderia, no caso das empresas avaliadas pela presente pesquisa, a 9753 

trabalhadores atualmente ativos na região de Florianópolis ligados indiretamente à TIC.  

Além do FBA, o porte da empresa é também relacionado ao número de funcionários, 

conforme indicações do SEBRAE31.  De acordo com este critério, as empresas com até 09 

empregados são enquadradas como micro-empresas; as que possuem entre 10 e 49 funcionários 

são consideradas pequenas empresas; as que possuem entre 50 e 99 funcionários são 

enquadradas como médias, sendo grandes empresas as que possuem mais de 99 funcionários. A 

Figura 19 mostra o percentual de empresas conforme o número de empregados, tomando por 

base as classificações indicadas pelo SEBRAE. 

 

 

Figura 19 - Número de funcionários caracterizando o porte da empresa 

 

De acordo com a Figura 19, observa-se que apenas 7% das empresas podem ser 

consideradas de grande porte, visto que possuem mais de 99 funcionários. Em relatório do 

Instituto Euvaldo Lodi elaborado por Abreu et. al. (2008) os autores mostraram que 62% das 

empresas enquadravam-se como micro e pequenas empresas, um percentual menor que os 

encontrados na presente pesquisa, visto que apenas 49% (n=66) das empresas pesquisadas 

pelos autores situavam-se em Florianópolis. 

O estudo de Lins (2009) faz uma relação entre funcionários e produtividade. Segundo o 

estudo, as empresas com mais de 250 empregados apresentam produtividade elevada, de 
                                                             

31 Classificação SEBRAE: disponível em: <http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154>. 

http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154
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aproximadamente 193 mil reais/ano por empregado. Esse valor cai para 84 mil reais/ano por 

empregado nas empresas de 50 a 249 empregados, para 50 mil nas empresas de 10 a 49 

empregados e para 41 mil nas empresas com até nove empregados. Segundo esse ponto de vista, 

o crescimento do setor pode estar atrelado à disponibilidade de mão-de-obra, que, muitas vezes, 

necessita ser altamente qualificada. 

O estudo de Abreu et al. (2008), por exemplo, identificou uma quantidade superior de 

doutores atuando nas empresas de TIC em comparação com outros setores industriais. Em vista 

disso, mais uma vez evidencia-se que investimentos em qualificação de mão-de-obra para as 

especialidades ainda são necessários e, no caso do setor de TIC, pode-se dizer que estes são 

cruciais para a produtividade e manutenção das empresas no mercado. Some-se a isso os 

informes do SOFTEX, que também dão destaque à atuação de profissionais com formação em 

cursos superiores, o que vem corroborar as indicações de que o setor de TIC demanda mão-de-

obra especializada e qualificada. 

Pode-se dizer que um dos maiores problemas relativos ao número de funcionários é a 

disponibilidade dos mesmos em um mercado, que por anos, vem sendo considerado como 

restrito. Sendo assim, vale salientar que, sem mão-de-obra qualificada e especializada para cada 

necessidade, diminuem muito as possibilidades de desenvolvimento das empresas, o que acaba 

gerando problemas em cadeia que podem vir a prejudicar os ganhos da empresa e do setor, 

desestruturando não apenas o mercado interno da área, mas também toda a economia local, 

promovendo prejuízos não apenas para as empresas, mas também para os trabalhadores e para 

a própria sociedade. 

Lins (2009) indica que as empresas de grande porte no setor de TIC apresentam 

significativa importância na manutenção de empregos. Segundo dados do mesmo autor, as 

empresas com mais de 250 empregados são responsáveis por aproximadamente 48% dos 

empregos do setor. As empresas que possuem entre 50 e 249 empregados respondem por 21% 

dos empregos, as de 10 a 49 empregados, por 16% e aquelas com até nove empregados 

respondem por 15% dos empregos (IBGE, 2009: 20).  

Considerando-se o porte da empresa (medido pelo número de funcionários), em 

Florianópolis, o que se observa é uma maior concentração de trabalhadores nas grandes 

empresas, como se observa na Figura 20.  
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Figura 20 - Número de funcionários totais considerando o porte da empresa (classificação  SEBRAE - porte 
dado em função do número de funcionários) 

 

Do estudo feito por Abreu et al. (2008) depreende-se  que o número de funcionários sem 

qualificação (fundamental e médio) é diretamente proporcional ao tamanho da empresa. Isto é, 

quanto maior a empresa, maior é o número de funcionários com ensino fundamental e médio. 

Considerando os dados obtidos em Florianópolis, evidencia-se que capacitação profissional traz 

impactos diretos à vida econômica das empresas e também dos cidadãos. 

Destaca-se ainda o potencial de crescimento de empresas de menor porte, evidenciado 

pelos dados analisados pela presente pesquisa. De acordo com a Figura 21, é possível observar 

que as micro-empresas, em quatro anos, apresentam uma necessidade maior de profissionais do 

que as empresas de médio e grande portes. 
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Figura 21 - Necessidades de trabalhadores de acordo com os diferentes portes de empresas em função do 
tempo 

 

Haja vista a quantidade de vagas em aberto atualmente e aquelas projetadas para os 

anos de 2011 e 2014 (em Florianópolis), conclui-se facilmente que a não formação de recursos 

humanos em maior quantidade e qualidade pode facilmente estrangular o crescimento do setor. 

Segundo projeções do Observatório Softex, estima-se que em 2011 haverá um déficit de quase 

92 mil profissionais de tecnologia no Brasil. Além disso, mantendo-se o quatro atual, segundo 

Sgobbi (2011), a falta de profissionais poderá chegar a 200 mil trabalhadores em 2013; em 

2020, este número pode alcançar os 700 mil. 

 

3.1.2 Habilidades requeridas 

 

Além das especificidades técnicas das áreas de TIC, há necessidade de profissionais cada 

vez mais qualificados, no que tange a diferentes habilidades. Especialistas da área já vêm 

indicando que as competências que ajudam a alinhar a área de Tecnologia da Informação à 

estratégia de negócios devem ser adotadas pelos profissionais que querem não apenas ser 

contratados mas também desejam ter um crescimento na carreira (FÉ, 2010). Pode-se dizer que 

as chamadas habilidades necessárias para a perpetuação dos trabalhadores em TIC envolvem 

áreas que vão além dos conhecimentos específicos de tecnologia da informação. Essas 

necessidades apresentam-se, segundo Sgobbi (2011), como um dos alertas feitos pela própria 

Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação.  
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Exemplificando essas questões, a Tabela 5 mostra as habilidades que as empresas 

avaliadas julgam necessárias para a contratação e realização das atividades do trabalho.  

 

Tabela 5 - Habilidades necessárias aos profissionais em função do tempo 

Ranking Habilidades 
Trabalhadores 

atuais 

Necessidades 

Atual 1 ano 4 anos 

1 Inglês-leitura 1085 206 501 876 

2 Metodologias de Desenvolvimento 888 173 348 612 

3 Linguagem SQL 752 180 365 636 

4 Modelagem de dados 748 142 291 476 

5 Análise e Projeto de Sistemas 732 144 308 503 

6 Inglês-escrita 694 120 315 587 

7 Testes de Software 658 129 279 541 

8 SQL Server 571 141 269 382 

9 UML 566 122 208 347 

10 Usabilidade/ergonomia de software 542 107 251 436 

11 Qualidade de Software e Métricas 531 131 248 423 

12 Java 514 120 219 359 

13 SCRUM 470 109 195 328 

14 XML 468 102 206 376 

15 Espanhol-leitura 436 121 217 370 

 

De acordo com a referida Tabela, habilidades como inglês e espanhol são apontadas 

como sendo algumas das mais importantes para o setor de TIC, tanto considerando a 

necessidade atual quanto a necessidade para os próximos anos.  

Tais necessidades apresentam-se não apenas para aqueles profissionais iniciantes na 

carreira ou que apresentem apenas cursos de formação em nível técnico. Jovaneli (2010) 

ressalta que mesmo os profissionais formados apresentam deficiências - principalmente em 

idiomas - indicando a necessidade do aprimoramento desses profissionais, especialmente na 

língua inglesa. Na mesma reportagem, Jovaneli (2010) indica também carências na gestão de 

projetos e pessoas, o que demonstra congruência com os dados a serem apresentados na Tabela 

6 (abaixo), em que estão ordenados os 20 cursos mais citados como sendo necessários para as 

empresas.  
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Tabela 6 - Ranking de cursos necessários para os trabalhadores em TIC 

Ranking Curso Número de vagas 

1 Liderança 134 

2 Gestão de equipes 115 

3 Gestão de Projetos 108 

4 Gestão de pessoas 102 

5 Inglês avançado 69 

6 Inglês intermediário 68 

7 Espanhol intermediário 54 

8 Inglês básico 53 

9 Programação C++, C#, C 50 

10 Preparatório para a Certificação PMP 44 

11 SQL Server - Programação do SQL Server com Transact-SQL 43 

12 Gestão da Inovação 40 

13 Programação C++, C#, C Avançado 39 

14 Programação .Net (DotNet) Avançado 38 

15 Automação de Testes 36 

16 Preparatório para a Certificação ITIL 36 

17 Engenharia de Software 35 

18 Qualidade no atendimento ao cliente 34 

19 Programação .Net (DotNet) 34 

20 ASP. NET – Avançado 33 

 

De acordo com os resultados da Tabela 6, é possível observar que há necessidade de 

cursos realizados por meio de certificações, que na área de TIC são consideravelmente 

importantes. Observa-se, assim, que mesmo com as formações em cursos superiores ou de pós-

graduação, o mercado de TIC exige ainda outras habilidades e/ou cursos para o aprimoramento 

profissional.     

A Revista InformationWeek, edição de novembro de 2010, também fez referência à 

necessidade de habilidades específicas para certas funções. As principais habilidades exigidas 

em importantes funções de TI foram listadas e aparecem na Figura 22.  
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Figura 22 - Principais habilidades exigidas em importantes funções de TI 

Fonte: Revista InformationWeek (2010, p. 48). 

 

No que tange às empresas da presente pesquisa, observa-se que habilidades como 

liderança, comunicação e linguagens são imprescindíveis para o bom desenvolvimento das 

atividades pelos profissionais do setor. Além das habilidades técnicas específicas para o setor 

tecnológico, as habilidades comportamentais também são importantes para a qualificação 

profissional.  
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3.1.3 Demanda por recursos humanos 

 

O estudo realizado por Lins (2009) mostra que as atividades industriais de TIC no Brasil 

empregam cerca de 175 mil pessoas, ou cerca de 26% do total da mão-de-obra do setor, que 

alcançava, em 2006, 673 mil empregados, gerando um gasto anual de cerca de 26 bilhões de 

reais em salários. Os serviços de informática ocupam 57% do pessoal e as atividades de 

telecomunicações, 13%. 

Recentemente, revistas informativas de grande circulação nacional indicaram que no 

mercado de tecnologia da informação a oferta por vagas ainda permanece aquecida e os salários, 

em geral, são mais altos que a média nacional (FÉ, 2010), sendo, em alguns casos, o dobro da 

média nacional. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística32 (IBGE) indicam que a 

remuneração elevada é uma das características do setor TIC. Segundo informações (2009) do 

mesmo Instituto, a média salarial (considerando o período de 2006) gira em torno de R$ 

2.025,18, contra R$ 937,48 do total de atividades industriais, comerciais e de serviços. Mais uma 

vez, nesse caso, as telecomunicações se destacam, com média salarial de R$ 3.315,26, indicando 

uma área com os maiores salários do Brasil.  

Na cidade de Florianópolis, as empresas mapeadas indicam que em um ano haverá a 

necessidade de 1517 novos trabalhadores; este número aumentará para 2397 novas vagas em 

quatro anos. A Figura 23 mostra a necessidade de trabalhadores em função do tempo na cidade 

de Florianópolis com a amostra pesquisada. 

 

                                                             

32 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Notícia disponível em: 
<http://www1.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1344&id_pagina
=1>.  

http://www1.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1344&id_pagina=1
http://www1.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1344&id_pagina=1
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Figura 23 - Necessidade de trabalhadores em função do tempo na cidade de Florianópolis (dados amostrais) 

   

A alta demanda por mão-de-obra na área de TIC é ratificada pela Associação Brasileira de 

Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM, 2011), que divulgou, por 

meio de seu diretor de Educação e Recursos Humanos, S. Sgobbi, que o país precisa incorporar 

cerca de 750 mil profissionais no mercado, sendo 300 mil profissionais para exportação e 450 

mil para o mercado interno. O diretor destaca que este contingente de trabalhadores é 

necessário, caso se queira vencer o desafio de aumentar em 50% o peso relativo do setor de 

Tecnologia de Informação no PIB brasileiro até 2020. 

Com base em dados preliminares, enviados espontaneamente por empresas de 

tecnologia localizadas em outras cidades de Santa Catarina durante o período da edição 2010 do 

Mapeamento de Recursos Humanos, percebe-se que Florianópolis retém o maior número de 

profissionais (n=3377; 73,77%) quando comparada com cidades como Criciúma, São José, 

Blumenau, Joinville, Lages, Tubarão, Palhoça e Schroeder, que, juntas, totalizaram 1201 

profissionais de TIC. Como foi frisado anteriormente, o número de empresas de outras cidades 

que decidiram enviar informações ao estudo não é representativo. No entanto, esta constatação 

justifica ainda mais a necessidade de se ampliar a presente pesquisa para todo o Estado de Santa 

Catarina. 

A Figura 24 mostra o número de trabalhadores atualmente em atividade na área de TIC 

em algumas cidades catarinenses.  
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Figura 24 - Número de trabalhadores atuais na área de TIC para as cidades de Santa Catarina 

 

A Tabela 7, por sua vez, apresenta dados mais específicos, evidenciando o número de 

profissionais necessários em cada cidade: atualmente, em um (1) e quatro (4) anos. Com base 

nos dados, pode-se dizer que há carência de mão-de-obra em todas as cidades listadas.   

 

Tabela 7 - Necessidades do setor considerando algumas cidades de Santa Catarina 

Cidade 
Necessidades 

atual 1 ano 4 anos 

Florianópolis 560 1517 2397 

Criciúma 21 26 93 

São José 52 193 434 

Blumenau 27 80 165 

Joinville 4 87 210 

Lages 11 34 122 

Tubarão 65 145 246 

Palhoça 2 19 7 

Schroeder 0 4 10 

Brusque 0 7 6 

Total 742 2112 3690 

 

Percebe-se que a demanda de mão-de-obra nestas cidades chega a 3690 trabalhadores. 

Entretanto, cabe ressaltar que estes números não refletem a demanda real das empresas do 
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Estado de Santa Catarina, tendo-se em vista a quantidade não representativa de empresas 

utilizadas para as análises.  

 

3.1.4 Necessidade por verticais 

 

O uso ou categorização de atuação das empresas da ACATE em Verticais tem por origem 

o Projeto Setorial Integrado de Exportação de Software e Serviços Correlatos (PSI SW) da 

Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de Software (SOFTEX). No ano de 2005, a 

SOFTEX, por meio do referido projeto, iniciou a preparação dos Portfólios de Soluções Verticais 

(PSV´s) destinados a formar grupos empresariais que se dedicam a segmentos de negócios 

comuns, visando a definição e implementação de uma estratégia conjunta de abordagem do 

mercado internacional. 

Segundo a Softex (2005), com o avanço e amadurecimento das ações da Sociedade, 

verificou-se a necessidade de estruturar os segmentos de mercado do setor de software por 

portfólios de ações, denominados então de Portfólios de Soluções Verticais (PSV). Ou seja, 

verificou-se que cada segmento (telecomunicações, saúde, games, etc) possui peculiaridades que 

demandam ações específicas para potencializar a exportações de seus softwares. As empresas 

participantes do projeto foram organizadas em grupos empresariais e Portfólios de Soluções 

Verticais (PSVs), para definição e execução de estratégias próprias de abordagem e inserção em 

mercados considerados promissores para seus produtos e serviços. 

Assim, a formulação, planejamento de ações, etc., passaram a basear-se no conceito de 

Verticais. Na trajetória de evolução e de busca de alinhamento junto às principais tendências 

internacionais do setor, o modelo estratégico do PSI SW passou igualmente a incorporar novos 

elementos, como ações horizontais, cloud projects (projetos-nuvem, i.e, projetos que atraem o 

interesse de empresas dos diversos segmentos), bem como o Índice de Prontidão para 

Exportação, incluindo novas dimensões para análise e diagnóstico das empresas. 

Consequentemente, as ações de base do projeto, como o Portfólio de Soluções Verticais, foram 

reforçadas e aprimoradas por estes novos elementos. 

Os PSV’s definidos pela SOFTEX são: Agronegócios, Aviação, Bancos/Finanças, Couro e 

calçados, Educação, Energia, Gestão, Governo, Petróleo, Saúde, Segurança e Telecom. Nesse 

sentido, por sua vez, a ACATE está incentivando a criação de verticais de empresas de tecnologia 

entre suas associadas. O objetivo é criar grupos de empresas que atuem em mercados 

semelhantes e complementares, estimulando o associativismo e o relacionamento entre as 

empresas. Entre as ações das Verticais que são estimuladas no âmbito da ACATE estão: 
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▪ Desenvolvimento de estratégias de acesso a mercados - nacional e internacional;  

▪ Definição de portfólio de soluções da vertical; 

▪ Networking entre as associadas; 

▪ Representatividade política e econômica para relacionamento com instituições; 

▪ Participação conjunta em eventos setoriais; 

▪ Visibilidade para o mercado; 

▪ Compartilhamento de boas práticas de gestão e negócios; 

▪ Acesso a informações referentes a legislação, tributos, incentivos fiscais e 

financiamentos; 

▪ Internacionalização de empresas. 

 

Os grupos de empresas ainda estão sendo formados de acordo com o interesse das 

associadas. Os coordenadores de cada Vertical são empresários integrantes do grupo. 

Atualmente, a ACATE possui nove (9) verticais. São elas: Agronegócio, Educação, Energia, 

Governo, Saúde, Segurança, Games, Telecom e Têxtil, como se pode observar na Figura 25. 

 

          

Figura 25 - Verticais da ACATE 

Fonte: Comunidade ACATE. Disponível em: <http://comunidade.acate.com.br/groups>.  

 

Os resultados referentes aos trabalhadores atuais e suas necessidades em verticais 

refletem mais áreas que as listadas pela ACATE. Em vista disso, a Associação trabalha para a 

adequação e crescimento dessa abrangência, buscando maior entrosamento entre as empresas 

de TIC de Santa Catarina.  

As 10 verticais mais citadas, com base nos trabalhadores atuais, apresentam aumento da 

necessidade do número de trabalhadores ao longo do tempo. As verticais Telecomunicação, 

Negócios Eletrônicos e Energia, no entanto, passam a indicar um ritmo menor de crescimento a 

partir de 1 ano, conforme mostra a Figura 26. 

 

http://comunidade.acate.com.br/groups
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Figura 26 - Necessidades por verticais em função do tempo 

A Tabela 8 apresenta a listagem das 20 verticais mais citadas pelas 112 empresas, o 

número de trabalhadores atuais nesses segmentos em Florianópolis bem como as necessidades 

de trabalhadores em função do tempo (atual, um ano e quatro anos). 

 

Tabela 8 - Listagem das verticais mais citadas pelas empresas e suas relações com a necessidade de 
trabalhadores em função do tempo 

Ranking Vertical 
Trabalhadores 

atuais 

Necessidades 

atual 1 ano 4 anos 

1 Telecomunicações 504 98 205 179 

2 Governo 384 84 156 283 

3 Software Outsourcing 183 35 104 181 

4 Negócios Eletrônicos 175 21 126 59 

5 Energia 166 33 61 50 

6 Transportes, Logística e Obras 161 27 49 103 

7 Jurídico 159 19 44 119 

8 Internet e Serviços 150 6 46 77 

9 Gestão Empresarial 149 42 113 281 

10 Educação 134 19 45 101 

11 Infraestrutura de Hardware e Redes 118 5 13 37 

12 Indústria 111 18 51 96 

13 Saúde 104 22 56 92 
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14 Engenharia e Construção 100 29 54 50 

15 Equipamentos Eletrônicos/Elétricos 98 7 84 162 

16 Petróleo e Gás 95 0 2 0 

17 Agronegócio 86 9 38 64 

18 Bancos e Financeiras 80 0 0 0 

19 Automação Comercial 66 32 80 71 

20 Games 64 4 8 8 

  Total 3087 510 1335 2013 

 

A Figura 27 apresenta a necessidade por verticais em função do tempo de acordo com o 

seu respectivo ranking. 

 

 

Figura 27 - Necessidades de verticais em função do tempo 

 

Considerando a necessidade atual, em um (1) e quatro (4) anos, nota-se que o ranking é 

alterado. Por exemplo: a Vertical de Negócios Eletrônicos, que atualmente se encontra na 10ª 

posição, daqui um ano subirá para a 3ª posição. Fazendo uma projeção para quatro anos, esta 
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área não aparece entre as mais necessárias. Assim, os dados evidenciam a necessidade de 

planejamento por parte das instituições que pretendem inserir seus profissionais no mercado de 

trabalho.  Cabe às empresas a divulgação das expectativas de qualificação de seus funcionários. 

 

3.1.5 Cargos mais solicitados 

 

De acordo com o questionário preenchido pelas empresas, a determinação de cargos se 

dá conforme a classificação de grupos de profissionais, tal como mostra a Figura 28. 

 

 

Figura 28 - Grupos de profissionais 

 

De acordo com esta classificação, pode-se dizer que atualmente no quadro de 

funcionários das empresas de Florianópolis o número de analistas/projetistas é superior, 

quando comparado aos outros grupos profissionais, assim como se observa na Figura 29. 
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Figura 29 - Número atual de trabalhadores de acordo com os grupos profissionais 

 

Os grupos mais solicitados atualmente e com atuação no mercado são os de analistas e 

projetistas, com 200 vagas em aberto, e desenvolvedores, programadores e implementadores, 

com 142 vagas (cf. Figura 30).  

 

 

Figura 30 - Necessidades de trabalhadores (por grupos) em função do tempo 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 30, pode-se observar que há 

tendência de aumento da carência de mão-de-obra em todos os grupos listados. Para o grupo de 

analistas/projetistas a projeção das empresas pesquisadas é de abertura de 974 vagas em 

quatro anos.   
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Com o objetivo de mapear os profissionais e as especificidades necessários em cada caso, 

para cada um dos grupos selecionados pelas empresas foram associados cargos e funções.  

Assim, os resultados que seguem consideram os respectivos cargos para os grupos de 

analistas e projetistas; desenvolvedores, programadores e implementadores; coordenadores, 

gerentes e diretores; estagiários e consultores, como mostra, a seguir, a Figura 31.  

Vale ressaltar que estes números representam apenas os cargos mais citados pelos 

empresários, em cada um dos diferentes grupos. Dessa forma, permite-se inferir que, para uma 

visão do universo de 450 empresas da cidade de Florianópolis, novos cargos poderiam ser 

considerados para o preenchimento de vagas. Além disso, sabe-se que os números aqui 

relatados tendem a ser bem maiores, uma vez que foram avaliadas apenas 112 empresas.  

 

 

Figura 31 - Cargos que correspondem aos grupos de profissionais 
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Especificando cada um dos grupos em seus respectivos cargos, as figuras que seguem 

mostram os números de cargos e funções necessários. Ao analisar o grupo Analista/Projetista, 

pode-se dizer que as maiores necessidades estão nas áreas de analista de sistemas e 

desenvolvedor de sistemas (cf. Figura 32, a seguir). No entanto, outros cargos também se 

mostram necessários e foram apontados pelas empresas, como mostra a Figura 33. 

 

 

Figura 32 - Número de trabalhadores em função do grupo de analista/projetista 

 

De acordo com a Figura 33, ainda considerando os cargos do grupo de 

analistas/projetistas, pode-se dizer que há uma tendência de aumento da necessidade do 

número de trabalhadores para o próximo ano e para os próximos quatro anos. Os analistas de 

implementação (ilustrados no gráfico em azul claro), daqui a quatro anos terão, por exemplo, 

110 vagas, ficando atrás apenas dos analistas de sistemas (ilustrados no gráfico em azul escuro) 

que terão 225 vagas disponíveis para preenchimento.  

Já para o grupo Desenvolvedor/Programador/Implementador, os números referentes 

aos trabalhadores atuais são mostrados na Figura 34, abaixo. 
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Figura 33 - Cargos necessários para o grupo de analistas e projetistas em função do tempo 

 

 

 
 

Figura 34 - Número de trabalhadores em função do grupo de desenvolvedores, programadores e 
implementadores 

 

Neste grupo todas as carreiras apresentam aumento no número de vagas ofertadas pelas 

empresas. A carreira com maior potencial, ou seja, aquela que apresenta uma demanda maior é a 

de Analista de Sistemas (azul claro na Figura 35, abaixo) com 147 vagas a serem abertas em um 

período de um (1) ano e 225 novas vagas para um período de quatro (4) anos.  
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Figura 35 - Cargos necessários para o grupo de desenvolvedores/programadores/implementadores em 
função do tempo 

 

Para o grupo de coordenadores, gerentes e diretores há atualmente predominância de 

trabalhadores no cargo de Coordenador/Gerente Comercial com 78 trabalhadores atualmente 

em atividade. A Figura 36 mostra especificamente cada cargo deste grupo indicando o número 

de trabalhadores atuais nas 112 empresas de Florianópolis que participaram do estudo.  

 

 
Figura 36 - Número de trabalhadores em função do grupo de coordenadores, gerentes e diretores 

 



 
 

Mapeamento RH e Cursos em TIC – Florianópolis 
 

 

74 

 

A demanda por mão-de-obra, atual, para um (1) e quatro (4) anos, para os cargos 

associados ao grupo de coordenadores, gerentes e diretores pode ser vista na Figura 37.  

 

 

Figura 37 - Cargos necessários para o grupo de coordenadores, gerentes e diretores em função do tempo 

 

 

Nesta Figura é possível observar que há um significativo aumento de oferta de vagas 

para todos os cargos, com exceção para o cargo de Coordenador/Gerente de operações (com a 

cor roxa no gráfico), que apresenta uma grande oscilação sem que se possa identificar uma causa 

aparente.  

Para os outros cargos a projeção indica que em quatro anos o número de vagas para 

coordenadores/gerentes de projetos (que aparecem em vermelho no gráfico) e 

coordenadores/gerentes comerciais (linha azul no gráfico) será maior do que 50 para cada 

função. 

Quanto aos estagiários, muito demandados pelas empresas, a Figura 38 apresenta o 

número em atividade no setor (2010), estando aqueles entre os grupos mais importantes. 

Destaque para os estagiários em programação Java, que lideram a lista, com 65 estudantes em 

estágio.  
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Figura 38 - Número de trabalhadores em função do grupo de estagiários 

 

A Figura 39 mostra a demanda atual por estagiários bem como para daqui a um e quatro 

anos. 

 

 

 

Figura 39 - Cargos necessários para o grupo de estagiários em função do tempo 

 

No que diz respeito ao preenchimento de vagas, Fé (2010) coloca em pauta questões 

associadas às habilidades dos trabalhadores e admite que o setor de TIC apresenta uma 

realidade preocupante. Fazendo uma análise global dos resultados até então discutidos, observa-

se que há uma considerável oferta de empregos no setor de TIC para a cidade de Florianópolis, o 

que confirma as projeções feitas por outros estudos e revistas da área. Fé (2010) ressalta a 

dificuldade encontrada pelo setor na contratação de profissionais adequados para o 
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preenchimento das vagas em aberto na área de TIC. Segundo a autora, o não preenchimento de 

muitas vagas deve-se ao fato de que os perfis de muitos trabalhadores não se ajustam às 

necessidades das empresas contratantes. Além disso, a dinâmica do mercado de TIC exige alta 

dedicação e atualização permanente dos profissionais.  

Especialistas em recursos humanos indicam que, mais do que nunca, o planejamento 

individual, que abarca objetivos, potencialidades e fragilidades, funciona como um antídoto à 

obsolescência de qualificações e como garantia de permanência e crescimento no emprego (FÉ, 

2010). Sendo assim, a presente proposta busca identificar o que os empregadores de 

Florianópolis esperam dos profissionais atuais da área de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. Em síntese, pode-se observar que as possibilidades de emprego são muitas, tanto 

considerando grupos de trabalhadores quanto cargos associados a esses grupos. Ademais, para a 

sua preparação, o profissional deve considerar a habilidade requerida que, muitas vezes, 

extrapola o aspecto meramente técnico do setor de TIC. 

Assim, é necessária a identificação daquelas habilidades necessárias ao perfil dos 

trabalhadores que irão atuar nas empresas de TIC. Para cada um dos cargos já identificados pelo 

documento, a pesquisa se propôs a associar as habilidades que se enquadrariam em cada um 

destes cargos. A Figura 40 mostra os cargos específicos mais exigidos pelas empresas; a Figura 

41 elenca as habilidades relacionadas e exigidas para os cargos. Para efeito de análise, ressalta-

se que foram consideradas apenas as habilidades mais referenciadas pelas 112 empresas 

avaliadas.  

Reforça-se novamente o fato de que, considerando-se todas as empresas de tecnologia da 

cidade de Florianópolis, o número de habilidades necessárias, para cada um dos cargos 

específicos, pode ser maior, assim como podem surgir novas habilidades não reveladas pela 

pesquisa.  

Em muitos cargos as habilidades se repetem; por outro lado, apresentam peculiaridades. 

Por exemplo, a habilidade UML é condição apenas para o cargo de Analista de Sistemas. Outras 

informações importantes são relacionadas ao tipo de habilidade listado pelas empresas, tendo 

sido priorizadas principalmente aquelas habilidades consideradas mais técnicas; apenas para o 

analista desenvolvedor foi referida a necessidade de inglês em nível intermediário.  
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Figura 40 - Cargos específicos mais solicitados pelas 112 empresas de Florianópolis 
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Figura 41 - Habilidades associadas aos cargos. 

 

Considerando apenas os cargos mais solicitados, pode-se dizer que o mercado de 

trabalho emprega atualmente aproximadamente 972 profissionais em Florianópolis (conforme 

Figura 42).  
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Figura 42 - Número de trabalhadores considerando os cargos dos trabalhadores 

 

Estes números podem refletir projeções ainda maiores, se considerados todos os cargos 

identificados nas respostas das empresas consultadas. No entanto, fazendo projeções apenas 

para os cargos mais solicitados, pode-se observar que a área apresenta uma grande demanda 

por profissionais específicos e de qualidade.  

As investigações com as empresas participantes da pesquisa permitiram a identificação 

daqueles cargos/habilidades mais necessários, considerando o período atual e fazendo 

projeções para um e quatro anos. Atualmente, as empresas avaliadas (tendo-se em vista os cinco 

cargos mais solicitados) contam com 972 trabalhadores (número total) nos cargos de Analista 

de Sistema (372 trabalhadores), Programador Java (201 trabalhadores), Analista Desenvolvedor 

(181 trabalhadores), Desenvolvedor de Sistemas (133 trabalhadores) e Programador Delphi (85 

trabalhadores), conforme exposto na Figura 43. 
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Figura 43 - Número de trabalhadores de acordo com os cargos/habilidades 

 

As necessidades de trabalhadores, considerando cada um destes cargos/habilidades 

podem ser observadas na Figura 44.  O que se observa é que as maiores ofertas são para 

analistas de sistemas (tanto em um quanto em quatro anos) e para programadores Java. 

 

 

Figura 44 - Cargos específicos necessários em função do tempo 

 

Em relação às habilidades específicas dos analistas de sistemas, pode-se dizer que a 

metodologia de desenvolvimento e a modelagem de dados são as habilidades consideradas mais 

importantes entre as sugeridas para cada um dos 5 principais cargos demandados na cidade de 

Florianópolis (considerando o total de 112 empresas de TIC). A Figura 45 mostra o número total 

de trabalhadores com habilidades relativas a UML, linguagem SQL, análise e projeto de sistemas, 
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modelagem de dados e metodologias de desenvolvimento, presentes em um número 

considerável de trabalhadores. 
 

 

Figura 45 - Número de trabalhadores atuais de acordo com as habilidades dos cargos de analistas de sistema 

 

Especificamente tratando de cada cargo e suas relações com as habilidades a eles 

associadas, a Figura 46, a seguir, revela estas relações, no período atual, na projeção de um e 

quatro anos. Os dados permitem considerar certa homogeneidade nos traçados, mostrando um 

crescimento linear do número de vagas. 

 

 

Figura 46 - Necessidades de trabalhadores em função do tempo de acordo com as habilidades dos cargos de 
analistas de sistema 
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Para os programadores Java, atualmente são encontrados profissionais principalmente 

com as habilidades de Java, JavaScript, linguagem SQL, metodologia de desenvolvimento e 

análise e projeto de sistemas, sendo a habilidade Java a mais citada pelas empresas (com 190 

trabalhadores atualmente em atividade).  

A Figura 47 mostra o número de trabalhadores atuais que possuem habilidades dos 

programadores Java. 

 

 

Figura 47 - Número de trabalhadores atuais de acordo com as habilidades dos cargos de programador Java 

 

Por sua vez, a Figura 48 revela as especificidades para cada habilidade, de acordo com a 

necessidade atual de trabalhadores, na projeção de um (1) e quatro (4) anos. O aumento do 

número de vagas, de acordo com a Figura 48, parece ser maior na projeção feita para quatro 

anos. Observa-se, ademais, que para todas as habilidades há um aumento do número de vagas. 
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Figura 48 - Necessidades de trabalhadores em função do tempo de acordo com as habilidades dos cargos de 
programador Java 

 

 Com relação aos analistas desenvolvedores, a Figura 49 mostra as habilidades 

requeridas para este cargo e o número de trabalhadores ativos. Com base nos dados 

apresentados, pode-se afirmar que as habilidades SQL Server, .NET, Delphi e Java são 

consideradas de igual importância, visto que apresentam uma mesma quantidade de 

funcionários empregados. 

 

  

 

Figura 49 - Número de trabalhadores atuais de acordo com as habilidades dos cargos de analista 
desenvolvedor 
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Especificamente tratando das necessidades destas habilidades para o setor, a Figura 50 

mostra dados do período atual e das projeções para um (1) e quatro (4) anos. 

 

 

Figura 50 - Necessidades de trabalhadores em função do tempo de acordo com as habilidades dos cargos de 
analista desenvolvedor 

 

 Já o cargo de desenvolvedor de sistemas apresenta um número inferior de profissionais, 

em função das habilidades listadas pelos empresários. A Figura 51 mostra as habilidades 

relativas ao cargo de desenvolvedor de sistemas e o número de trabalhadores atuais nas 112 

empresas avaliadas. 
 

 

Figura 51 - Número de trabalhadores atuais de acordo com as habilidades dos cargos de desenvolvedor de 
sistemas 
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As perspectivas de novos empregos, em um período de um (1) e quatro (4) anos são 

registradas na Tabela 9. Nesta mesma tabela podem ser observadas as necessidades atuais de 

trabalhadores para cada habilidade do cargo de desenvolvedor de sistemas.  

 

Tabela 9 - Necessidades atuais, para um ano e para quatro anos, em função das habilidades do cargo de 
desenvolvedor de sistemas 

Cargo Habilidade 
Necessidades 

atuais 1 ano 4 anos 

Desenvolvedor de Sistemas 

Java 5 10 - 

SQL Server 5 10 - 

.NET 5 10 - 

SGBD 4 4 4 

Programação e Algoritmos 4 4 4 

  Total 23 38 8 

 

As habilidades necessárias ao Programador Delphi são mostradas na Figura 52. Para este 

cargo são indicadas cinco habilidades diferentes como sendo importantes aos profissionais que 

pretendem seguir nesta função: SQL Server, modelagem de dados, metodologia de 

desenvolvimento, linguagem SQL e Delphi. 

 

 

Figura 52 - Número de trabalhadores atuais de acordo com as habilidades dos cargos de programador Delphi 
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A Figura 53 mostra o aumento de demanda para todas as habilidades, reforçando a 

necessidade de aperfeiçoamento por parte do trabalhador, principalmente naquelas habilidades 

relativas a Delphi e linguagem SQL. 

 

 

Figura 53 - Necessidades de trabalhadores em função do tempo de acordo com as habilidades dos cargos de 
programador Delphi 

 

Como indica o Observatório SOFTEX, a qualificação dos trabalhadores em TIC 

proporciona benefícios como, por exemplo, melhores salários. O problema vem afetar, 

sobretudo, mas não somente, as pequenas empresas. Além disso, fica evidente que as 

dificuldades enfrentadas pelas empresas, para terem acesso aos profissionais mais qualificados, 

fazem com que aquelas desenvolvam estratégias próprias para driblar a crise. Como exemplos 

dessas estratégias, citamos:  

 

- a busca por profissionais ainda em processo de formação, nos bancos escolares; 

- a criação de programas próprios de treinamento;  

- a aposta na criação de um ambiente de trabalho capaz de atrair (e manter) o 

profissional; 

- o oferecimento de participação acionária aos profissionais 
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3.1.6 Considerações finais acerca do mapeamento de recursos humanos 

 

Tendo por base a percepção das empresas, pode-se dizer que há uma necessidade 

expressiva por mão-de-obra capacitada e habilitada para área de TIC. Especialmente para a 

cidade de Florianópolis, a projeção para os próximos quatro anos indica uma oferta de 9631 

empregos diretos na área. 

Estes números permitem extrapolações, se se considerar a geração de empregos 

indiretos, como já destacado por Abreu et al. (2008). Assim, todas as necessidades levantadas 

pelo presente estudo poderiam ser triplicadas para a verificação real dos profissionais para as 

112 empresas.  

Dentre os cargos com maior necessidade de trabalhadores destaca-se o grupo de 

Analista de Sistemas. Neste grupo os cargos de metodologia de desenvolvimento, modelagem de 

dados, análise de projetos e sistemas, linguagem SQL e UML são os que apresentam as maiores 

possibilidades profissionais. Entretanto, a demanda pela mão-de-obra pode ser categorizada em 

diversos níveis de qualificação, conforme necessidades do setor, estando a abertura de postos de 

trabalho condicionada à alta qualificação dos profissionais. Além das qualificações referentes à 

própria área do conhecimento que permeia a TIC, há indicativos de habilidades para as áreas 

mais comportamentais, como aquelas associadas à liderança e gestão de pessoas. Outras 

habilidades são importantes e muitas vezes determinam a inserção profissional, como é o caso 

do domínio da língua inglesa.  

Ao mesmo tempo em que é observada a necessidade de profissionais altamente 

qualificados, pode-se dizer que a oferta da área de TIC é tanta que, mesmo aqueles profissionais 

com formação inicial podem ser absorvidos pelo mercado. Assim, tendo-se em vista as reais 

necessidades apontadas pelas empresas de Florianópolis, estratégias de formação e capacitação 

de profissionais são necessárias e a sua implementação urgente. 

É interessante destacar, conforme estudo da SOFTEX, que as empresas dos setores não 

ligados ao desenvolvimento de produtos e serviços de TIC empregam mais de 70% dos 

profissionais com formação em TIC, sendo as empresas de software e serviços de TIC 

responsáveis por apenas 30% dos trabalhadores. Esses dados indicam que a necessidade de 

mão-de-obra pode ser ainda maior em Florianópolis, considerando não apenas o setor de TIC, 

mas englobando também todos os setores de desenvolvimento de produtos e serviços que 

possam empregar estes profissionais. Assim, nota-se a necessidade de novos estudos e de 

atitudes emergenciais com foco na qualificação do profissional de TIC. 
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3.2 Mapeamento de cursos 

 

Atualmente, a necessidade de profissionais qualificados capazes de expandir o 

conhecimento e suprir as necessidades tanto do mercado nacional quanto internacional é 

identificada por diversos estudos. É papel das IES a formação de recursos humanos capazes de 

fomentar essas necessidades tornando os profissionais com alto valor agregado (UNIVALI, 

2010).  

Cavalcanti (2010) observa que, se por um lado é preciso despertar a vocação da 

juventude, por outro, tem-se um debate relacionado ao conteúdo e ao tipo de profissional que 

abandona as centenas de cursos nessas instituições. O autor indica ainda que existe nos dias 

atuais uma reclamação de que as universidades não formam profissionais que o mercado 

demanda, o que força o profissional já formado a capacitar-se dentro da empresa, como uma 

espécie de estagiário, a fim de alcançar atualização tecnológica e vivência prática dos conteúdos 

aprendidos no curso de formação.   

Dreher (2010) admite que as faculdades têm a visão de que formam pessoas e não 

técnicos, o que faz com que o aluno saia com conhecimento genérico e não preparado para o 

mercado de trabalho. Assim, a especialização, necessária para a atuação nas empresas, pode 

demorar mais tempo para ser adquirida, fazendo com que o empregador se impaciente, haja 

vista o alto custo de um profissional da área e a produtividade desejada pelo empregador.  

No entanto, mesmo havendo desistências e um tempo longo de preparação, o estudo de 

Lins et al. (2008) mostrou que em TIC um número maior de profissionais empregados possui 

ensino superior, seguido do nível médio, como mostra a Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Número de pessoas por grau de instrução 

Grau de 

instrução 
Empregados 

Empresas que não possuem funcionários com estas 

qualificações 

Fundamental 5,3 81,6 

Médio 32,3 31,5 

Superior 42,4 2,7 

Especialização 13,9 41,5 

Mestrado 4,3 57,1 

Doutorado 1,8 85,7 

Fonte: Lins et al. (2008, p. 21). 
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Em pesquisa realizada em 2008 junto a filiadas ao Sistema SOFTEX e a entidades 

parceiras, destacou-se a presença relevante de graduados e pós-graduados no quadro de pessoal 

das empresas, corroborando os resultados de Lins et al. (2008), no que tange aos resultados 

referentes aos cursos superiores (SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI, 2009).  

Segundo informações do mesmo relatório, entre os profissionais (assalariados, terceiros 

ou sócios) que desempenham atividades diretamente relacionadas com software e serviços de 

TI, 57,1% possuem nível superior completo, 16,7% finalizaram cursos de pós-graduação e 

11,5% alcançaram o título de Tecnólogo ou nível Superior de curta duração. Esses percentuais 

mostram que o setor de software e serviços depende de mão-de-obra com elevado nível de 

instrução (Figura 54), reafirmando a efetiva importância da participação das instituições de 

ensino no processo de condução do próprio ensino com vistas às necessidades reais do mercado 

de trabalho. 

 

 

Figura 54 - Nível de instrução alcançado pelos profissionais de TI de empresas do setor de software e serviços 
filiadas ao Sistema SOFTEX e a entidades parceiras – Brasil, 2008. Fonte: Software e Serviços de TI (2009) 

 

Sgobbi (2011) informa que as universidades brasileiras formam anualmente cerca de 17 

mil alunos na área de Ciência da Computação. De acordo com o mesmo autor (2011), os 

profissionais de TI são oriundos basicamente dos cursos (técnicos ou superiores) das áreas de 

Ciências da Computação, Processamento da Informação e Eletrônica e Automação. Entretanto, 

mesmo que esses formandos contribuam com o mercado de trabalho, ainda são em número 

insuficiente para cobrir a demanda brasileira.   

Em vista desse cenário, o mapeamento dos cursos na área de TIC busca mostrar a 

situação atual encontrada no Estado de Santa Catarina, em especial, em Florianópolis. A seguir 

são apresentadas as IES, considerando cursos presenciais e à distância, cursos de pós-graduação 

e certificações na área de TIC. 
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3.2.1 Considerações iniciais acerca das informações dos cursos em Florianópolis 

 

Em relação ao questionamento sobre cursos disponíveis na cidade de Florianópolis, 

foram obtidas apenas (8) oito respostas completas e (4) quatro respostas incompletas das 

instituições de ensino pesquisadas, o que não permitiu a identificação da real situação acerca da 

capacitação dos profissionais da área de TIC, impossibilitando assim uma análise aprofundada 

da questão.  

Isso significa que as respostas obtidas pelo mapeamento de cursos representam cerca de 

47% do total de cursos relacionados a TIC existentes na cidade de Florianópolis, de acordo com 

pesquisa realizada no site do MEC, onde constam todas as Instituições de Ensino Superior 

reconhecidas e recomendadas.  

Sendo assim, inicialmente apresentam-se as informações fornecidas pelas Instituições 

por meio do mapeamento de cursos realizado pela ACATE e, posteriormente, as informações 

obtidas com os procedimentos de buscas realizadas pelo sistema e-mec. De acordo com estas 

informações são revelados os resultados referentes às Instituições e seus cursos na área de TIC.  

 

 

3.2.1.1 Respostas completas do mapeamento de cursos 

 

Conforme as informações disponibilizadas pelas Instituições que colaboraram com o 

mapeamento disponibilizado no site da ACATE, observou-se que, nos anos de 2009 e 2010, a 

oferta de vagas em cursos foi maior na cidade de Florianópolis, em comparação com cidades 

como São José e Palhoça. No entanto, para o ano de 2011 as previsões de vagas concentram-se 

principalmente na cidade de São José, que disponibilizará 1155 vagas, enquanto que 

Florianópolis disponibilizará 833 e Palhoça 280. A Figura 55 mostra o número de vagas, 

considerando os anos de 2009, 2010 e 2011, para as cidades de Florianópolis, São José e Palhoça. 
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Figura 55 - Número de vagas em cursos de TIC 

 

Ainda que o número de vagas seja expressivo, vale ressaltar que o número de vagas 

oferecido não representa o montante de alunos formados, uma vez que a evasão nesta 

modalidade de cursos é bastante elevada. Ademais, há de se considerar que, após o 

preenchimento das vagas, existe o tempo necessário para a formação do aluno (4 anos no caso 

de graduação), de modo que, quando este grupo de estudantes estiverem se formando a 

demanda por profissionais tenderá a crescer, devendo ser ainda maior. Em suma, o tempo e a 

quantidade de formação de profissionais não acompanham a rapidez do mercado em termos de 

abertura de vagas.  

A Figura 56 indica que mesmo que as 802 vagas disponibilizadas pelas Instituições de 

Ensino em Florianópolis sejam ocupadas em 2010, e que todos os alunos venham a concluir seus 

cursos, em 2014, quando estes profissionais estiverem formados, haverá 2397 vagas em aberto, 

ou seja, haverá ainda 1595 vagas a serem ocupadas pelos trabalhadores de TIC nas empresas de 

Florianópolis. 

 



 
 

Mapeamento RH e Cursos em TIC – Florianópolis 
 

 

92 

 

 

Figura 56 - Necessidades de RH em 2014 e oferta de cursos em 2010 

 

Esses números de 2010 e 2011 ratificam a ideia de que parece não haver uma associação 

direta entre a oferta atual de cursos e a demanda por profissionais no mesmo período. A Figura 

57 mostra que em 2010 a oferta de cursos foi maior do que a necessidade de recursos humanos 

detectada nas empresas de Florianópolis. O ano de 2011 indica uma inversão dessa situação, 

com um número menor de vagas em cursos em relação às necessidades do mercado.  

 

 

Figura 57 - Oferta de vagas em cursos e necessidades de recursos humanos em Florianópolis 

 

Além disso, realizando uma projeção para as 17 instituições existentes em Florianópolis 

e para as necessidades das 450 empresas desta mesma cidade, os resultados tendem a 
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demonstrar que as necessidades serão maiores que a disponibilidade de cursos na área de TIC. 

Mesmo para cursos com curta duração, observa-se que ainda há uma grande demanda por 

trabalhadores, incapaz de ser suprida por meio das Instituições avaliadas. 

Ademais, mesmo que um período menor de formação seja considerado para as previsões, 

pode-se dizer que se as 802 vagas de 2010 fossem ocupadas, em 2011 todos estes profissionais 

estariam empregados. No entanto, ainda haveria uma demanda de 715 trabalhadores, ou seja, o 

número de oferta de cursos teria que ser duplicada em 2010, como forma de suprir as 

necessidades de 2011. 

 Com relação aos cursos disponibilizados, observa-se que daquelas Instituições que 

preencheram o mapeamento de cursos, há concentração em sete diferentes possibilidades de 

formação, sendo eles, SQL e Banco de Dados, Redes e Sistemas Operacionais, Linguagens de 

Programação e Frameworks, Ferramentas (MS Projects, Fotoshop Advanced), Gestão 

(Governança e Processos de Negócio), Internet (Adobe, Joomla) e Metodologia, Qualidade e 

Engenharia de Software, como mostra a Figura 58. 

 

 

Figura 58 -  Número de vagas para cada um dos tópicos indicados pelas instituições 

  

É importante salientar que não se prevê aumento no número de vagas ao longo dos anos, 

mesmo aumentando a necessidade de profissionais em TIC. Além disso, em alguns casos, como 

nas linguagens de programação e frameworks, os números apresentam-se reduzidos em 2011. O 

crescimento de vagas diz respeito apenas às redes e sistemas operacionais e Internet (Adobe e 

Joomla). Mesmo com esses indicativos, observa-se que os cursos referidos na figura anterior não 
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atendem às necessidades apresentadas pelas empresas, não considerando o numero de vagas 

nem as habilidades/especialidades necessárias para o suprimento dos cargos e funções. 

Fazendo uma referência apenas aos cursos de graduação, os números levantados são 

ainda mais preocupantes, visto que para algumas especialidades não foram apresentadas 

aberturas de vagas e, em alguns casos, as instituições afirmam que estas não serão abertas para 

o ano de 2011, o que fragiliza ainda mais o setor, principalmente num prazo mais longo. A 

Tabela 11 mostra as vagas disponíveis nas IES em Florianópolis.  

 

Tabela 11 - Disponibilidade de vagas (2009-2011) para os cursos de graduação em Florianópolis 

Curso 2009 2010 2011 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 0 32 0 

Rede de Computadores 0 0 32 

Sistemas de Informação 100 100 100 

Tecnologia da Informação 48 48 48 

Total 148 180 180 

 

 Observa-se que as demandas por especialidades em analistas projetistas, 

desenvolvedores e sistemas, programadores Java e Delphi e linguagem SQL são ainda focos de 

necessidades principais em Florianópolis. Pode-se dizer que, se instituições e empresas não 

agirem de forma emergencial e convergente, as dificuldades do setor, no que diz respeito a 

cursos, poderão aumentar ainda mais. 

Os dados que serão mostrados a seguir têm a finalidade de dar uma visão geral dos 

cursos nas Instituições de Ensino Superior (IES) da cidade de Florianópolis, podendo servir 

inclusive para estudos futuros. Os cursos apresentados são os de graduação, pós-graduação, 

cursos técnicos e de aperfeiçoamento/qualificação em TIC. 

 

3.2.2 Instituições de Ensino Superior 

 

No que diz respeito às discussões acerca dos recursos humanos em determinada região 

ou país, Gunther (2007) indica que um aspecto importante a ser evidenciado é a analise do 

processo de formação destes recursos, ou seja, como se caracterizam as instituições formadoras 

de recursos humanos. Como destacado no Manual de Frascati (2002), em um mundo no qual o 

conhecimento sobrepuja os recursos materiais como fator de desenvolvimento, a importância do 
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ensino superior e suas instituições vem sendo cada vez maior (OCDE, 2002). No entanto, como 

aponta a reportagem de Cavalcanti (2010), atualmente os cursos de Tecnologia da Informação 

convivem com a baixa procura e evasão crescente, situação que aumenta a preocupação do 

mercado para a carência de profissionais qualificados no País.  

Dreher (2010) admite que o mercado de TIC demanda mais profissionais do que as 

Instituições de Ensino conseguem formar, e isso está retraindo o crescimento da indústria 

nacional. Sendo assim, os cursos da área de Tecnologia foram pesquisados, com o intuito de dar 

uma visão da sua situação especificamente na cidade de Florianópolis. 

Dados do Censo de Educação Superior de 200933 disponibilizados pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram um aumento mais 

acentuado no número de matrículas para os cursos tecnológicos no Brasil (26,1%) entre 2001 e 

2009. O estudo mostrou também que os cursos tecnológicos representam 11,4% do total de 

matrículas na graduação presencial e à distancia (cf. Figura 59). 

 

 

Figura 59 - Evolução do número de matrículas em cursos tecnológicos por modalidade de ensino – Brasil – 
2001-2009. Fonte: Adaptado de: Censo da Educação Superior/MEC/Inep/Deed 

 

Segundo o Inep, o crescimento do número de matrículas nos cursos tecnológicos é 

observado de forma mais acentuada nas IES privadas do que nas públicas, como se pode ver na 

Figura 60. O Observatório SOFTEX ratifica essa informação, mostrando que parte significativa da 

oferta de vagas é em IES privadas. 

                                                             

33 Disponível em: <http://www.inep.gov.br/download/superior/censo/2009/resumo_tecnico2009.pdf>.  

http://www.inep.gov.br/download/superior/censo/2009/resumo_tecnico2009.pdf
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Figura 60 - Evolução do número de matrículas em cursos tecnológicos – Brasil – 2001-2009 

 

 No entanto, os dados apresentados pelo Semesp, baseados no último Censo do Ensino 

Superior do MEC (de 2008), mostram que ainda hoje a evasão nos cursos de TIC está acima da 

média nacional. Além disso, a desistência nos cursos tecnológicos em todo o Brasil chega a 

26,6%, quando a média na graduação é de 19%. As últimas informações dão conta de que se 

matriculam pouco mais de 412 mil alunos; destes, 105 mil não concluem o curso. Nas 

universidades particulares a evasão é maior que nas públicas, sendo de 26,85% e 19,34%, 

respectivamente. 

Para Sgobbi (2011), mesmo que o número de cursos e formados em TI esteja crescendo, 

há ainda uma capacidade ociosa instalada, ou seja, há disponibilidade estrutural, vagas 

disponíveis e não há alunos interessados. Segundo informações contidas na mesma reportagem, 

o último censo da educação superior parece confirmar essa realidade. Em 2002, houve 2,26 

alunos por vaga nos cursos de TI, e em 2008 esta relação ficou em 1,22 aluno/vaga.  

Os cursos pesquisados no Estado de Santa Catarina e no município de Florianópolis têm 

relação direta com a área de Tecnologia, visto que estes se incluem de forma direta à proposta 

apresentada e respondem às hipóteses levantadas para o quadro atual da área no Estado. Assim, 

de acordo com as possibilidades dos cursos listadas pelo MEC, foram encontrados 26 tipos de 

cursos diferentes em Santa Catarina. A Figura 61 relaciona esses cursos e mostra a quantidade 

de IES que os disponibilizam.  
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Figura 61 - Número de Instituições de Ensino Superior e cursos na área de Tecnologia no Estado de Santa 
Catarina 

 

De acordo com a Figura 61, no Estado de Santa Catarina são oferecidos no total 120 

cursos na área de TIC, considerando todas as IES e todas as modalidades de curso de TIC em 

cada uma delas. Em termos quantitativos, seis deles são os mais disponibilizados no Estado, 

sendo: 

 

- Sistemas de Informação (em 19 IES no estado); 

- Sistema de Informação (em 18 IES no estado); 

- Ciência da Computação (em 14 IES no estado); 

- Redes de Computadores (em 14 IES no estado); 

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas (em 11 IES no estado); 

- Gestão da Tecnologia da Informação (em 10 IES no estado).  
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Comparando os Estados da região Sul do Brasil, Santa Catarina encontra-se atrás do Rio 

Grande do Sul e Paraná, no que tange ao número de diferentes modalidades de cursos (26 

cursos) disponibilizados. Segundo dados do Ministério da Educação, o maior número de cursos 

ofertados na área de Tecnologia concentra-se no Paraná (36 cursos) e no Rio Grande do Sul (27 

cursos). A Figura 62 apresenta esses números em percentuais.  

 

 

Figura 62 - Percentual de cursos ofertados associados à área de Tecnologia nos Estados da região Sul do Brasil 

   

Mesmo considerando os cursos mais oferecidos no Estado (Sistemas de Informação, 

Sistema de Informação, Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Santa 

Catarina ainda apresenta números menores, em comparação com os outros Estados da região, 

como se nota na Figura 63.  

 

 

Figura 63 - Cursos na área de Tecnologia mais ofertados por Estado 
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O principal diferencial do Estado de Santa Catarina está na oferta de cursos em 

Desenvolvimento de Soluções (Java e Web), visto que no Rio Grande do Sul e no Paraná estes são 

inexistentes, segundo informações do Portal do MEC. Fazendo uma relação com a demanda de 

mão-de-obra, evidencia-se que a especialidade em Java é requerida (não tanto quanto outras 

especialidades) em Florianópolis, o que pode potencializar o suprimento destas vagas.  

Especificamente em relação a Florianópolis, pode-se dizer que a cidade apresenta 36 

Instituições de Ensino Superior recomendadas pelo MEC, sem considerar nenhuma área em 

especial. Destas IES, 17 ofertam alguns dos cursos na área de Tecnologia (cf. Quadro 9). 

Analisando esses dados, observa-se que Florianópolis conta com os cursos de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Computação, Gestão da tecnologia da 

Informação, Gestão de Sistemas da Informação, Jogos Digitais, Redes de Computadores, Sistema 

de Informação, Sistemas de Informação e Sistemas Eletrônicos.  

 

Quadro 9 - Cursos e suas respectivas IES alocadas na cidade de Florianópolis 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

        Centro Universitário da Grande Dourados – UNIGRAN 

        Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis – SENAI – SC – CTAI  

        Universidade Estácio de Sá – UNESA  

        Universidade Norte do Paraná – UNOPAR  

Ciência da Computação 

        Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

Computação 

        Instituto de Ensino Superior – COC  

Gestão da Tecnologia da Informação 

        Faculdade de Tecnologia SENAC Florianópolis – SENAC Florianópolis  

        Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC  

        Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS  

        Universidade Estácio de Sá – UNESA  

        Universidade Paulista – UNIP  

Gestão de Sistemas da Informação 

        Instituto Superior Tupy – IST-IST  

        Universidade Paulista – UNIP  

Jogos Digitais 

        Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI  
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Redes de Computadores 

        Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI  

        Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis – SENAI – SC – CTAI  

        Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC  

Sistema de Informação 

        Faculdade Barddal – FB-SI  

        Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC  

Sistemas de Informação 

        Faculdade Energia de Administração e Negócios – FEAN  

        Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL  

        Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS  

        Universidade Estácio de Sá – UNESA  

        Universidade Salvador – UNUFACS  

Sistemas Eletrônicos 

        Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC  

 

O atendimento a uma população antes não visada vem sendo o foco de muitas 

Instituições de Ensino que apresentam e propõem cursos de Educação à Distância (EaD). 

Atualmente, o EaD tem sido bem aceito e resultados conclusivos já vêm sendo divulgados pela 

própria Universidade Aberta do Brasil (UAB), informando que não há prejuízos para a 

aprendizagem do alunos em função da modalidade do curso realizado. 

Assim, atualmente, é comum encontrar praticamente o mesmo número de IES que 

ofertam cursos em forma presencial e à distância. A seguir, estão indicadas as modalidades 

presenciais e à distancia na área de TIC na cidade de Florianópolis.   
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3.2.2.1 Cursos presenciais 

 

Com a busca realizada no MEC, dos 10 cursos de graduação existentes em Florianópolis, 

na área de TIC, oito são ministrados no formato presencial. São eles:  

 

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

- Ciência da Computação; 

- Gestão da tecnologia da Informação; 

- Jogos Digitais; 

- Rede de Computadores; 

- Sistema de Informação; 

- Sistemas de Informação; 

- Sistemas Eletrônicos. 

 

O maior número de cursos disponibilizados, na cidade de Florianópolis, é o de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, sendo que os cursos de Computação e Gestão de Sistemas da 

Informação não são disponibilizados da forma presencial na cidade. A Figura 64 ilustra o 

número de cursos na cidade de Florianópolis, conforme as recomendações do MEC. 

 

 

Figura 64 - Cursos presenciais disponibilizados na cidade de Florianópolis 
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As IES que disponibilizam cada um dos cursos presenciais podem ser visualizadas no 

Quadro 10. A partir destes dados, observa-se que três dos cursos listados são disponibilizados 

apenas por instituições particulares, sendo eles:  

 

1) Análise e Desenvolvimento de Sistemas,  

2) Jogos Digitais e,  

3) Sistemas de Informação. 

 

No entanto, cursos como o de Ciência da Computação, Gestão da Tecnologia da 

Informação, Sistema da Informação, Sistemas da Informação e Sistemas Eletrônicos são 

disponibilizados em instituições públicas, o que muitas vezes pode facilitar o acesso de 

estudantes menos favorecidos.  

O Quadro 10 apresenta as IES (públicas e privadas) e os seus respectivos cursos na 

modalidade presencial. 

 

Quadro 10 - IES e cursos na forma presencial 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

        Centro Universitário da Grande Dourados – UNIGRAN  

        Universidade Estácio de Sá – UNESA  

        Universidade Norte do Paraná – UNOPAR  

Ciência da Computação 

        Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC  

Gestão da Tecnologia da Informação 

        Faculdade de Tecnologia SENAC Florianópolis – SENAC Florianópolis  

        Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC  

Jogos Digitais 

        Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI  

Redes de Computadores 

        Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis – SENAI – SC – CTAI  

        Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC  

Sistema de Informação 

        Faculdade Barddal – FB-SI 

        Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC  

Sistemas de Informação 
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        Faculdade Energia de Administração e Negócios – FEAN  

        Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL  

Sistemas Eletrônicos 

        Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC  

 

O MEC tem demonstrado preocupação com a queda na relação vaga/aluno. Alguns 

especialistas, cf. Cavalcanti (2010), vêm atribuindo esta queda a fatores como: 1) a crise 

financeira, que fazem muitas pessoas postergar os investimentos em educação e 2) a falta de 

regulamentação da área, que influencia na formulação e qualidade dos cursos oferecidos, já que 

não há regras claras do que se deve ensinar, por isso, há disparidade entre os currículos dos 

cursos. 

De forma geral, o marketing sobre as atividades profissionais em TIC poderia ser 

fortalecido, não apenas pelas IES mas também pelas próprias empresas, que podem apresentar 

uma visão global de todo o sistema de trabalho. Isso poderia estimular uma procura maior pelos 

cursos de TIC. No entanto, há necessidade de desenvolver algumas reflexões com vistas à 

diminuição da evasão escolar, o que facilitaria a inclusão efetiva dos alunos como profissionais 

do ramo de TIC.  

 

3.2.2.2 Cursos à distância 

 

Com a busca realizada no MEC, foi possível identificar que dos 10 cursos existentes em 

Florianópolis na área de TIC, seis cursos de graduação são ofertados com ensino a distância, 

sendo eles:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

  Computação; 

  Gestão da Tecnologia da Informação; 

  Gestão de Sistemas da Informação; 

  Rede de Computadores; 

  Sistemas de Informação. 
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A Figura 65 ilustra o número existente de cada curso na cidade de Florianópolis. 

 

 

Figura 65 - Cursos em Educação à Distância disponibilizados na cidade de Florianópolis 

 

As IES que disponibilizam cada um dos cursos na modalidade à distância estão 

apresentadas no Quadro 11. Observa-se que 100% dos cursos são disponibilizados apenas por 

instituições particulares, diferentemente dos cursos realizados na forma presencial.  Ressalte-se 

que a área de TIC não é contemplada na Universidade Aberta do Brasil. 

 

 

Quadro 11 - IES e cursos na forma à distância 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

        Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis – SENAI – SC – CTAI  

Computação 

        Instituto de Ensino Superior – COC  

Gestão da Tecnologia da Informação 

        Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS 

        Universidade Estácio de Sá – UNESA 

        Universidade Paulista – UNIP 

Gestão de Sistemas da Informação 

        Instituto Superior Tupy – IST-IST 

        Universidade Paulista – UNIP 
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Redes de Computadores 

        Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI  

Sistemas de Informação 

        Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS  

        Universidade Estácio de Sá – UNESA  

        Universidade Salvador – UNUFACS  

 

3.2.3 Cursos de Pós-Graduação 

  

O aumento crescente da demanda por sistemas de hardware e de software tem oferecido 

novas oportunidades e promovido o estabelecimento de polos tecnológicos em diferentes 

regiões do Brasil. Entretanto, a alta competitividade do mercado exige produtos inovadores e de 

alta qualidade. Para isso, é necessária a existência de instituições de referência que promovam o 

desenvolvimento do conhecimento científico, alinhadas à realidade internacional, e que sejam 

capazes de transferir esse conhecimento na forma de tecnologia à sociedade da maneira 

compatível com as necessidades regionais (UNIVALI, 2011). Nesse sentido, algumas estratégias 

vêm sendo apresentadas, como por exemplo, cursos de pós-graduação, com vistas para a 

tecnologia de informação e comunicação.    

 

A pós-graduação se divide em especialização, mestrado e 

doutorado. A competência para a regulamentação dos cursos de 

especialização é do MEC, enquanto que a CAPES se encarrega dos cursos 

de mestrado e doutorado. 

  

Assim, os cursos de especialização foram pesquisados conforme as IES do sistema e-mec. 

A partir disso, no site de cada IES, foram identificados os cursos disponíveis em Florianópolis. 

Oito das 10 IES apresentaram cursos de especialização (cf. Quadro 12). Da mesma forma que o 

EaD, os cursos de especialização são todos realizados em IES particulares, sendo 45% (n=5) 

realizado na modalidade à distância e 64% (n=6) na modalidade presencial.  
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Quadro 12 - Cursos de pós-graduação e IES – Florianópolis 

Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis – SENAI – SC – CTAI 

        Engenharia de Software (presencial) 

Instituto de Ensino Superior – COC 

        Curso superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação (EaD) 

Faculdade de Tecnologia SENAC Florianópolis – SENAC Florianópolis 

        Segurança da Informação (presencial) 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS 

        Qualidade de Software (EaD) 

Instituto Superior Tupy – IST-IST 

        Engenharia de Software (presencial) 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 

        Qualidade e Engenharia de Software (presencial) 

Faculdade Barddal – FB-SI 

        Sistemas de Informação (presencial) 

Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL 

        Engenharia de Projetos de Software (presencial) 

        Gestão da Segurança da Informação (EaD) 

        Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação (EaD) 

        Software Livre: Implantação e Gestão de Projetos (EaD) 

 

Os benefícios de se ter opções de cursos à distancia atingem indivíduos que estão 

inseridos no processo de produção e não apresentam disponibilidade de desenvolver um curso 

que demande presença física semanalmente. Assim, a EaD oportuniza o 

aperfeiçoamento/qualificação para aqueles profissionais que estão no mercado de trabalho, mas 

que ainda assim gostariam de continuar os estudos por meio de uma especialização.  

Considerando o número de cursos ofertados por IES, observa-se que a UNISUL é a 

instituição que apresenta o maior número de especializações em andamento na área de TIC.  

Os cursos de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, foram identificados 

neste estudo, por meio do sistema CAPES. De acordo com as informações contidas no site da 

CAPES34, observa-se que a área de TIC encontra-se dentro das ciências exatas e da terra.  

                                                             

34 Mestrados/Doutorados Reconhecidos pela CAPES. Disponível em:  
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarArea&co
digoGrandeArea=10000003&descricaoGrandeArea=CI%C3%26%23138%3BNCIAS+EXATAS+E+DA+TER
RA+>.  

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarArea&codigoGrandeArea=10000003&descricaoGrandeArea=CI%C3%26%23138%3BNCIAS+EXATAS+E+DA+TERRA
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarArea&codigoGrandeArea=10000003&descricaoGrandeArea=CI%C3%26%23138%3BNCIAS+EXATAS+E+DA+TERRA
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarArea&codigoGrandeArea=10000003&descricaoGrandeArea=CI%C3%26%23138%3BNCIAS+EXATAS+E+DA+TERRA
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O Quadro 13 mostra os cursos alocados como “Ciências exatas e da terra” bem como os 

programas e cursos de pós-graduação encontrados no Brasil.  

 

Quadro 13 - Áreas que se alocam nas ciências exatas e da terra, bem como os programas e cursos de pós-
graduação encontrados no Brasil 

 

Grande área: Ciências exatas e da terra 

Área de avaliação 
Programas e cursos de pós-graduação Totais de cursos de pós-graduação 

Total M D F M/D Total M D F 

Astronomia 5 1 0 0 4 9 5 4 0 

Ciência da Computação 59 31 2 6 20 79 51 22 6 

Física 52 15 1 1 35 87 50 36 1 

Geociências 47 10 0 0 37 84 47 37 0 

Matemática 47 20 3 4 20 67 40 23 4 

Oceanografia 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

Probabilidade e estatística 8 2 0 0 6 14 8 6 0 

Química 61 25 2 1 33 94 58 35 1 

Brasil 280 105 8 12 155 435 260 163 12 

 

Data da avaliação: 11/02/2011 

Legenda: M= mestrado acadêmico 

  D = doutorado 

  F = mestrado profissional 

  M/D = mestrado acadêmico/doutorado 

Fonte: CAPES, 2011. 

  

Tomando por base a região Sul do Brasil, a Figura 66, a seguir, mostra os cursos 

(mestrado e/ou doutorado) disponíveis em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul e o 

número de IES que disponibilizam cada um dos cursos. 
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Figura 66 - Cursos (de mestrado e/ou doutorado) do Estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul 
com o número de IES que disponibilizam cada um dos cursos 

 

Considerando somente o Estado de Santa Catarina, os resultados indicam que existem 

apenas dois cursos, sendo um em Ciências da computação (ofertado pela Universidade Federal 

de Santa Catarina - UFSC35) e outro em computação (ofertado pela Universidade do Vale do Itajaí 

– UNIVALI36).  

O curso da UFSC tem como objetivo principal a formação de pesquisadores e docentes do 

magistério superior na área de Ciência da Computação. Já o curso da UNIVALI, que tem como 

área de concentração a Computação Aplicada, busca produzir e aplicar novos conhecimentos 

científicos na área de Computação, capacitar recursos humanos e promover o desenvolvimento 

regional por meio da transferência de tecnologia à sociedade. 

Com relação aos conceitos desses cursos, pode-se dizer que a UFSC apresenta conceito 

quatro, o que a possibilita ofertar cursos de doutorado em Ciências da computação (atualmente 

a UFSC disponibiliza apenas o curso de Mestrado). No caso da UNIVALI, o seu conceito é três, e 

apenas o curso de Mestrado é disponibilizado.  

As linhas de pesquisa identificadas na página de cada curso podem ser identificadas por 

meio do Quadro 14. 

 

                                                             

35 Curso de Ciência da Computação – UFSC: <http://www.ppgcc.inf.ufsc.br/>.  
36 Curso em Computação – UNIVALI:  
<http://www.univali.br/modules/system/stdreq.aspx?P=2511&VID=default&SID=243664309046595&S
=1&A=close&C=29622>. 

http://www.ppgcc.inf.ufsc.br/
http://www.univali.br/modules/system/stdreq.aspx?P=2511&VID=default&SID=243664309046595&S=1&A=close&C=29622
http://www.univali.br/modules/system/stdreq.aspx?P=2511&VID=default&SID=243664309046595&S=1&A=close&C=29622
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Quadro 14 - Linhas de pesquisa de cada programa de pós-graduação de Santa Catarina 

UFSC – Ciência da Computação 

       Automação do projeto de sistemas embarcados 

       Computação paralela e distribuída 

       Engenharia de software e bancos de dados 

       Inteligência computacional 

       Redes de computadores 

       Segurança em sistemas computacionais 

UNIVALI – Computação 

       Engenharia de software 

       Inteligência aplicada 

       Sistemas embarcados e distribuídos 

 

 Segundo informações contidas no site da UNIVALI, as linhas de pesquisa da Instituição 

inserem-se tanto no cenário atual de interesse da comunidade científica quanto na realidade 

regional do Estado de Santa Catarina. Este possui polos tecnológicos consolidados nas áreas de 

software e de hardware e uma demanda crescente por soluções tecnológicas com alto valor 

agregado nos diferentes setores da sociedade. 

Com relação às disciplinas ofertadas pelas universidades em questão, o Quadro 15 

mostra aquelas oferecidas pelo curso de Mestrado em Ciência da Computação da UFSC; no 

Quadro 16 aparecem as disciplinas do curso de Mestrado em Computação da UNIVALI.  

 

Quadro 15 - Disciplinas ofertadas pelo curso de mestrado em Ciência da Computação na UFSC. 

UFSC – Ciência da Computação 

       Automação do projeto de sistemas embarcados 

       Computação paralela e distribuída 

       Engenharia de software e bancos de dados 

       Inteligência computacional 

       Redes de computadores 

       Segurança em sistemas computacionais 
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Quadro 16 - Disciplinas ofertadas pelo curso de mestrado em Computação na UNIVALI 

UNIVALI – Computação 

       Algoritmos e estrutura de dados 

       Teoria da computação 

       Arquitetura e computadores 

       Engenharia de software 

       Qualidade e produtividade de software 

       Gerência de projetos 

       Tópicos especiais em engenharia de software 

       Inteligência artificial 

       Sistemas baseados em conhecimento 

       Ambientes de aprendizagem inteligentes 

       Visão computacional 

       Tópicos especiais em inteligência aplicada 

       Processamento digital de sinais 

       Projeto de sistemas digitais 

       Segurança em sistemas distribuídos  

       Sistemas embarcados 

       Redes de computadores 

       Tópicos especiais em sistemas embarcados e distribuídos 

       Tópicos especiais em computação aplicada 

       Estágio docência 

       Estudo dirigido 

       Projeto de dissertação I 

       Projeto de dissertação II 

       Seminário de dissertação 

 

Vale ressaltar que no site da UFSC as linhas de pesquisa e disciplinas estão inseridas com  

os mesmos nomes. Enquanto a UNIVALI apresenta 24 disciplinas (sendo 19 específicas da área 

de TIC), o curso da UFSC apresenta apenas seis. 
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3.2.4 Certificações na área de Tecnologia da Informação e Comunicação   

 

As certificações na área de TIC podem ser consideradas abrangentes. Uma das maiores 

dificuldades de mapear as empresas certificadoras é em função de não existir um site específico 

que direcione apenas para as localidades desejadas e seus respectivos cursos. 

 

No entanto, com uma busca por palavras-chave foram 

encontradas, em Florianópolis, duas empresas que apresentam este 

tipo de serviço e contribuem para a qualificação do profissional em 

TIC, sendo elas: Datainfo - Soluções em Tecnologia da Informação37; e 

V.office treinamento38. 

 

A Datainfo apresenta treinamentos em Certificações, Modelagem, Métricas, Modelos de 

Processos de Desenvolvimento de Software, Ambientes de Desenvolvimento e Linguagens de 

Programação, Sistemas Operacionais e Bancos de Dados (cf. Anexo 5). Para o primeiro semestre 

de 2011 quatro cursos estão com vagas abertas, sendo eles: Formação DBA - Administração 

Oracle II, Formação DBA - Administração Oracle I, Programação JAVA e Visual C# 3.5. 

A V. Office apresenta diferentes treinamentos assim denominados: Academia do Agile, 

Academia do Java 2010, Academia do WEB_2010, Wireless LAN, Asterisk e Bootcamp, Asterisk, 

Academia do Enterprise, Academia do programador, LPI 101 2 102, HO Android e HORuby (cf. 

Anexo 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

37 Datainfo. Disponível em: <http://www.datainfo.inf.br/novo/treinamentos.php>. 
38 V.office. Disponível em: <http://treinamento.voffice.com.br/>.   

http://www.datainfo.inf.br/novo/treinamentos.php
http://treinamento.voffice.com.br/
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3.2.5 Cursos de aperfeiçoamento / qualificação  

  

A seguir são apresentados os cursos de aperfeiçoamento/qualificação provenientes 

principalmente do sistema SENAI/SENAC, cursos técnicos do Instituto Federal de Santa Catarina 

e do Instituto de Educação Tupy.  

 

3.2.5.1 Cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina 

 

O SENAI39 disponibiliza 42 cursos (independentemente do nível ou tipo) considerando 

todo o Estado de Santa Catarina. Para Florianópolis, conforme indicações do site da Instituição, 

há 18 cursos disponíveis, que são classificados como cursos de qualificação/aperfeiçoamento. 

Apenas um (1) dos cursos é realizado à distância (EaD). O turno de realização dos cursos é 

variado, podendo ser realizado em diferentes períodos (matutino, vespertino e noturno). Alguns 

dos cursos são disponibilizados nos três períodos, como por exemplo, “Autocad 2D” e 

“Desenvolvimento de sites em PHP com MYSQL”. Os cursos de aperfeiçoamento/qualificação 

encontrados podem ser visualizados no Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Cursos SENAI disponibilizados em Florianópolis 

SENAI – Florianópolis 

Cursos Carga horária 

       Administração de redes LINUX 32 horas 

       Administrando sistemas LINUX 48 horas 

       Autocad 2D 40 horas 

       CISCO CCNP SWITCH 80 horas 

       CISCO CCNA 1 e 2 160 horas 

       CISCO CCNA 3 e 4 160 horas 

       Desenvolvimento de sites em PHP com MYSQL 40 horas 

       Desenvolvimento WEB 60 horas 

       Excel avançado 16 horas 

       Excel básico 20 horas 

                                                             

39 Cursos SENAI. Disponível em:  

<http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/filter/itensporpaginalista/30>.  

http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/152712
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/29179
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/152747
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/156461
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/153267
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/154704
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/1828
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/filter/itensporpaginalista/30
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       Flash 20 horas 

       Introdução aos SGBD com SQL 32 horas 

       Lógica de programação e orientação a objetos em Java 100 horas 

       Manutenção de computadores 92 horas 

       MS project 32 horas 

       Programação JAVA 80 horas 

       Tecnologia da informação e comunicação - competências transversais 14 horas 

       Treinamento básico de usabilidade de software 20 horas 

 

Com base no Quadro 17, pode-se observar que os cursos são diversificados e apresentam 

variações de carga horária (que vai de 14 a 160 horas). As indicações relativas ao público-alvo, 

objetivos, pré-requisitos e conteúdo programático de cada um dos cursos aparecem no Anexo 7. 

 

3.2.5.2 Cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Santa Catarina 

 

O SENAC40 disponibiliza 41 cursos (considerando os cursos livres que excluem os cursos 

técnicos, de graduação de pós-graduação e de EaD) na Unidade SENAC Tecnologia da 

Informação. Na área de TI foi encontrado um total de 56 cursos sem considerar a Unidade e tipo 

de curso. 

A carga horária varia de 20 a 280 horas, e os cursos podem ser classificados como 

aperfeiçoamento ou qualificação para o trabalho. No entanto, em alguns casos, a página do curso 

não possibilita a identificação destas classificações.  

Além disso, na página eletrônica do SENAC não há informações da forma de realização de 

cada uma destas modalidades, ou seja, se realizados de forma presencial ou à distância. Esta 

busca pode ser feita apenas se for selecionada a opção “Turnos”. Assim, na busca foram 

encontrados 22 cursos no turno vespertino, 29 no turno matutino e 24 no noturno. O Quadro 18 

lista os cursos disponibilizados no SENAC-TI para a cidade de Florianópolis bem como a carga 

horária e classificação do curso. 

 

 

 

                                                             

40Cursos SENAC. Disponível em:<http://portal.sc.senac.br>.  

http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/1604
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/154294
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/152725
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/152733
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/1966
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/156161
http://portal.sc.senac.br/
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Quadro 18 - Cursos SENAC-TI disponibilizados em Florianópolis 

SENAC – Florianópolis 

Cursos Carga horária Classificação 
     Access 28 horas Aperfeiçoamento 
     Access avançado 30 horas - 
     Administração de redes Microsoft - Enterprise 
Administrator 

60 horas Aperfeiçoamento 

     Adobe indesign 32 horas Aperfeiçoamento 
     Administração de redes Microsoft - Server Administrator 60 horas Aperfeiçoamento 
     Autocad 2D 49 horas Aperfeiçoamento 
     Autocad 3D 35 horas Aperfeiçoamento 
     Broffice 42 horas - 
     CISCO CCNA I: conceitos básicos de redes 70 horas Aperfeiçoamento 
     CISCO CCNA II: conceitos básicos de roteadores e 
roteamento 

70 horas Aperfeiçoamento 

     CISCO CCNP 1 – Building scalable CISCO internetwoks 
(BSCI)  

70 horas Aperfeiçoamento 

     CISCO CCNP I – Implementing CISCO IP Routing (ROUTE)  70 horas Aperfeiçoamento 

     Construção de Dashboards com planilhas eletrônicas  
Oficina/workshop em informática 

- - 

     Corel Draw 42 horas Aperfeiçoamento 
     Desenvolvimento de jogos em Java 48 horas Aperfeiçoamento 
     Excel  28 horas - 
     Excel avançado 30 horas Aperfeiçoamento 
     Finalização de arquivos digitais 40 horas Aperfeiçoamento 
     Fash 35 horas Aperfeiçoamento 
     Fash avançado 30 horas  Aperfeiçoamento 
     Formatação em administração de sistemas Linux e 
configuração de serviços de rede-certificação LPI – 101 e 
102 

80 horas Aperfeiçoamento 

     Formatação de Websites com CSS – Cascade Style Sheet 28 horas Aperfeiçoamento 
     Furukawa Certified Professional - fundamental 40 horas Aperfeiçoamento 
     Gerenciamento de Projetos com MS-Project 40 horas Aperfeiçoamento 
     Gerenciamento de serviços de tecnologias da informação 
com o modelo ITIL fundamentos 

20 horas Aperfeiçoamento 

     Ilustração e animação para games 116 horas Aperfeiçoamento 
     Implementação de redes IPV6 49 horas Aperfeiçoamento 
     Informática básica para maturidade 48 horas - 
     JOOMLA 40 horas Aperfeiçoamento 
     JSP – Java para Web 63 horas Aperfeiçoamento 
     Montagem e configuração de redes 60 horas Aperfeiçoamento 
     Operador de computador 168 horas Qualificação para o trabalho 
     Pagemaker 20 horas Aperfeiçoamento 
     Photoshop avançado 42 horas Aperfeiçoamento 
     Produtor de maquete eletrônica 210 horas Qualificação para o trabalho 
     Programação básica 42 horas - 
     Programação em PHP 124 horas - 
     Programador Web 245 horas Qualificação para o trabalho 
     Virtualizaçao de servidores – Hyper - V 42 horas Aperfeiçoamento 
     Web Design 160 horas Qualificação para o trabalho 

- Não foram encontradas informações que permitissem a classificação do curso. 
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As informações sobre o currículo e informações gerais dos cursos do SENAC, mostrados 

no Quadro 18, estão contidas de forma mais detalhada no Anexo 8. 

O SENAC41, em Florianópolis, também disponibiliza cursos técnicos em duas diferentes 

especialidades, sendo:  

- redes de computadores (1050 horas) e; 

- informática para internet (1050 horas).  

 

O Anexo 9 apresenta informações acerca de requisitos e estrutura curricular do curso de 

rede de computadores e do curso de informática para internet do SENAC.  

 

3.2.5.3 Cursos do Instituto Superior Tupy 

 

Considerando ainda os cursos técnicos, o Instituto Superior Tupy - IST42 apresenta o 

curso Técnico em Informática (1300 horas) com possibilidade de realizar as aulas presenciais na 

cidade de Florianópolis. As habilidades e competências profissionais para este curso são: 

 

▪ Desenvolver programas com orientação a objeto; conceber a lógica; definir 

algoritmos; estabelecer natureza, origem e estrutura de dados; 

▪ Modelar e implementar programas que utilizem árvores binárias, algoritmos 

associados representações de ponteiros e variáveis; 

▪ Orientar os usuários no uso dos recursos da rede de comunicação e programas 

aplicativos, individualmente e em grupo, a partir do levantamento de 

necessidades, tornando-os aptos na seleção e utilização dos mesmos, de acordo 

com as orientações da empresa. 

 

O currículo está estruturado em quatro módulos, sendo o módulo Básico pré-requisito para os 

demais módulos. O Anexo 10 mostra os módulos, as disciplinas e a carga horária do curso técnico em 

informática do Instituto Superior Tupy - IST. 

  

                                                             

41 Lista de cursos SENAC: Disponível em: <http://hotsite.sc.senac.br/2010/posgraduacao2011/primeiro>.  

42 Instituto Superior Tupy. Disponível em: <http://www.sociesc.org.br/pt/ensino-distancia/conteudo. 
php?&lng=2&id=1092&mnu=1460&top=0&crs=146>.  

http://hotsite.sc.senac.br/2010/posgraduacao2011/primeiro
http://www.sociesc.org.br/pt/ensino-distancia/conteudo.php?&lng=2&id=1092&mnu=1460&top=0&crs=146
http://www.sociesc.org.br/pt/ensino-distancia/conteudo.php?&lng=2&id=1092&mnu=1460&top=0&crs=146
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3.2.5.4 Cursos do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina  

 

O Instituto Federal de Educação43 de Santa Catarina também disponibiliza cursos 

técnicos, nas diferentes cidades do Estado, nas modalidades de cursos Técnicos Integrados, 

cursos Técnicos Concomitantes e cursos Técnicos Subsequentes. Destes, o curso Técnico 

Subsequente é o único que engloba cursos na área de tecnologia, sendo eles:  

 

 Informática; e 

 Informática para internet.  

 

No entanto, quando foram listadas as cidades de apoio que servem de polos dos cursos 

Técnicos Subsequentes, Florianópolis não é listada como uma das citadas disponíveis para a sua 

realização. As cidades que servem de polo são Itapoá, Tubarão, Xanxarê e São José. Porém, 

mesmo que Florianópolis não esteja nas cidades-polo, isso não impede que os alunos desta 

cidade se matriculem e façam os cursos, visto que os mesmos são realizados à distância.  

Os Cursos Técnicos Subsequentes do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina 

disponibilizados para Florianópolis aparecem no quadro 19. 

 

 

Quadro 19 - Cursos técnicos do Instituto Federal de Educação (IF-SC) disponibilizados para a cidade de 
Florianópolis 

CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTE 

Informática Informática para internet 

Modalidade presencial Modalidade à distância 

É um curso técnico de nível pós médio que 

propiciará aos interessados a oportunidade de 

cursarem o Ensino Profissionalizante. Atividades 

que Desempenha - Foco principal: Projetar e 

desenvolver sistemas de informação (Software) - 

Foco secundário: Gestão e Infra-estrutura 

(Hardware, Redes, Internet) 

É um curso técnico que visa formar profissionais 

de nível técnico com perfil dinâmico, inovador e 

ético, capazes de formular soluções para 

sistemas de informação computacional, estando 

aptos a avaliar, diagnosticar, projetar, 

implementar e manter sistemas de comunicação 

no escopo da Internet. 

 

                                                             

43 Instituto Federal de Educação. Disponível em: <http://www.ifsc.edu.br/>.  

http://www.ifsc.edu.br/
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As especificidades dos cursos disponibilizados pelo Instituto Federal de Educação de 

Santa Catarina, bem como o público alvo, a capacitação, a organização escolar e a certificação, 

para os cursos técnicos de informática e informática para a internet aparecem no Anexo 11. 

 

3.2.6 Considerações finais acerca do mapeamento de cursos 

 

Um dos principais problemas para a busca de informação diz respeito à desatualização 

das páginas das instituições, o que prejudica a escolha pelos cursos, seu mapeamento e suas 

indicativas para a formação profissional. Em muitos casos, não são disponibilizados os números 

de vagas em cada um dos cursos. Os indicativos referentes ao número de formandos dessas 

instituições e inserção desses profissionais no mercado de trabalho também não estão 

disponibilizadas na internet. 

Sousa, Pitangueira e Lagemann (2006) já indicam que as Instituições de Ensino Superior 

não apresentam controle sobre os aspectos do desenvolvimento regional. Além disso, a falta de 

planejamento estratégico nas organizações pode exercer influência negativa, resultando em 

ausência de estabelecimento de prioridades, influenciando a perda de competitividade e 

recursos. Neste sentido, Cavalcanti (2010) pontua que há necessidade de atualização das 

Instituições de Ensino, priorizando o que o mercado busca, a fim de formar alunos prontos para 

atuar. Jovaneli (2010, p. 27) na Revista de Tecnologia da Informação faz menção a essas questões. 

O repórter indica a importância que as instituições de ensino têm para as empresas ao adaptar a 

grade curricular às expectativas do mercado de trabalho.  

Ademais, segundo indicações de Cavalcanti (2010), outra importante consideração 

acerca da baixa procura por vagas existentes no setor de TIC diz respeito à evasão escolar. Esta 

seria consequência da má qualidade do ensino básico, cujo conteúdo e ênfase dados a disciplinas 

como matemática e física são insuficientes e pouco atrativos (CAVALCANTI, 2010). Segundo 

informações de Dreher (2010), os números revelam um cenário antagônico quando se pensa no 

Brasil como um país com índice de desemprego altíssimo. Segundo a reportagem do autor, no 

centro do problema está a questão da educação, mais especificamente a falta dela.  

O que ocorre é que muitos alunos chegam à graduação sem o conhecimento necessário 

das ciências exatas para acompanhar o denso conteúdo de um curso de tecnologia. Além disso, 

segundo a referida reportagem de Cavalcanti (2010), mais que melhorar a qualidade de ensino 

de base é preciso despertar a vocação profissional para a área de tecnologia. 

Sgobbi (2011) pontua que, além da falta numérica de profissionais, há defasagem nos 

currículos, ou seja, invariavelmente o que está sendo ensinado não é o que está sendo aplicado 
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pelas empresas e pelo mercado. Tais considerações ficam evidenciadas na presente pesquisa, 

que identifica que há fragilidades de ofertas das vagas de maiores demandas do mercado de 

trabalho, como por exemplo, especialidades associadas a analistas projetistas, desenvolvedores 

e de sistemas; programadores Java e Delphi e linguagem SQL. Na cidade de Florianópolis, a 

pesquisa demonstra a necessidade de preenchimento imediato dessas vagas.  

Num médio prazo, a falta de profissionais poderá gerar perda de contratos e falta de 

competitividade, pois tal carência acarreta uma disputa de profissionais no mercado e no seu 

consequente aumento de salário. Os salários na área de TIC apresentam valores que superam a 

média nacional e, em alguns casos estes são duas vezes maiores que a média brasileira (SGOBBI, 

2011). 

Para Sousa, Pitangueira e Lagemann (2006), o sistema educacional constitui-se de um 

elemento essencial para o sucesso da indústria de TIC, haja vista a intensidade de capital 

intelectual utilizado na produção. Por esse motivo, alguns aspectos importantes devem ser 

avaliados, no que tange às interações entre a academia e a indústria.  

Ademais, autores como Sousa, Pitangueira e Lagemann (2006) consideram que não são 

observadas grandes iniciativas por parte de empresas e universidades, no sentido da formação 

de parcerias para desenvolvimento de pesquisas ou outros trabalhos correlacionados, o que 

poderia viabilizar a formação de mão-de-obra qualificada ao setor.  

A Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(BRASSCOM) informa que sem programas de formação e qualificação, a situação associada à 

demanda de mão-de-obra do setor de TIC no Brasil tende a se agravar. Segundo Sgobbi (2011), 

já se fala em um “apagão de mão-de-obra”, pois há falta de capital intelectual suficiente para dar 

conta do mercado interno. No entanto, apesar de ter atingido tal proporção, o problema não 

pode ser considerado novo, visto que vem crescendo há anos. Em 2005, por exemplo, o déficit 

era de 27 mil vagas. De lá para cá, segundo Sgobbi (2011), a demanda por trabalhadores só vem 

crescendo a cada ano e, como fator agravante, há menos profissionais necessários no país para 

abastecer o mercado. 

O diretor de Educação e Recursos Humanos da Brasscom mostra especial interesse nas 

questões relacionadas à empregabilidade e formação. Segundo Sgobbi (2011), as empresas de TI  

se deparam com a falta de quadro profissional com perfil em tecnologia e qualificação técnica 

necessária, reflexo atribuído ao ensino superior no Brasil, já que apenas 11% dos egressos de 

nível superior são das áreas de Ciências ou Engenharia. O autor ressalta que em países como a 

China, por exemplo, o índice de egressos de áreas como estas é de 39%.   
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O Observatório SOFTEX destaca que nos cursos de tecnologia, do total de vagas 

oferecidas em 2008, 46,4% foram preenchidas. Para cursos na modalidade bacharelado, apenas 

29,0% das vagas. A baixa relação entre vagas e ingressantes mostra desajustes entre a oferta e a 

demanda e um sub-aproveitamento da infraestrutura e dos recursos disponíveis nas IES, 

sobretudo nas de iniciativa privada. 

Nesse mesmo sentido, a Brasscom realizou ainda uma projeção de alunos concluintes 

nos cursos relacionados à área de TIC, considerando IES públicas e privadas. A Tabela 12 mostra 

as áreas de conhecimento investigadas no estudo (Ciência da Computação, Processamento da 

Informação, Eletrônica da Informação) e as projeções de alunos concluintes para os anos de 

2010 e 2011 em instituições públicas e privadas.  

 

Tabela 12 - Áreas de conhecimento e projeções de alunos concluintes para os anos de 2010 e 2011 em 
instituições públicas e privadas 

Área de Conhecimento 
2010 2011 

Pública Privada Total Pública Privada Total 

Ciência da Computação 4331 18371 22702 4495 19963 24458 

Processamento da Informação 2379 15857 18236 2544 16913 19457 

Eletrônica da Informação 1340 6141 7481 1356 7258 8613 

Total 8051 40368 48419 8395 44134 52529 

Fonte: Brasscom. Disponível em: <http://www.brasscom.org.br/brasscom/content/view/full/3158>. 

 

De acordo com as projeções apresentadas pelos autores do documento, para aumentar o 

contingente de profissionais formados no setor de TIC, há necessidade de investimentos para as 

instituições de ensino privado, visto que estas vêm formando um maior número de concluintes 

nas áreas de conhecimento. Os resultados devem-se ao fato de existir no setor privado maior 

agilidade e menor burocracia, sendo consideradas mais promissoras para investimentos.  

No entanto, a Brasscom recomenda que alguns aspectos sejam considerados para a 

realização de investimentos em instituições de ensino, como por exemplo: 

- avaliação dos cursos pelo MEC;  

- grade curricular dos cursos;  

- estrutura de ensino das instituições;  

- nível de formação do corpo docente; 

- condições de ensino; 

- nível de salário do corpo docente. 

http://www.brasscom.org.br/brasscom/content/view/full/3158
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Considerando a proposta do mapeamento de cursos, salienta-se a importância de 

mapear todas as instituições que operam na área de TIC, com o objetivo de verificar onde e como 

são os profissionais que deixam estas instituições para ingressar no mercado de trabalho. Torna-

se, assim, necessária a atuação conjunta entre empresas e instituições, buscando a eficiência do 

conhecimento e sua aplicação sob enfoque da realidade regional. 
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4 CONCLUSÕES 

 

4.1 Análise geral 

 

Com a globalização, o avanço tecnológico e o fluxo atual de informações, acompanhar o 

ritmo e a grande quantidade de atualizações torna-se tanto mais necessário quanto difícil 

(DUTRA e CARVALHO, 2006). 

 

Segundo informações contidas no “Observatório 
SOFTEX” (2010) os empresários da Indústria Brasileira 
de Software de Serviços de TI (IBSS) percebem que a 
cada dia fica mais difícil encontrar profissionais para 
contratar e assim sustentar de modo competitivo os 
seus negócios. As razões da escassez de mão de obra em 
TI são conhecidas e debatidas com frequência. Existe 
entendimento de que o problema é complexo, possui 
causas diversas, requer atuação consistente e 
simultânea em várias frentes e mudança em processos 
que exigem tempo de maturação. Pensar a escassez, 
portanto, é pensar de modo sistêmico, utilizando um 
modelo que permita conectar as várias partes do 
problema em um todo compreensível para aqueles que 
o vivenciam. 

 

O mesmo Observatório Softex indica uma ferramenta para pensar de modo sistemático 

os aspectos associados à escassez da mão-de-obra do setor de TIC: o chamado “diagrama causal”. 

Esta ferramenta vem estruturar um modelo representativo da situação e buscar uma solução 

para o suprimento de vagas no mercado de trabalho. Ademais, pode-se dizer que tal ferramenta 

apresenta os fatores intervenientes para se ter a disponibilidade de profissionais, como por 

exemplo, a qualidade de ensino, a oferta de vagas e o ingresso dos alunos nos cursos de 

formação. A Figura 67 ilustra a ferramenta da SOFTEX. 
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Figura 67 - Escassez de mão de obra. Adaptado de SOFTEX 

 

Duarte e Gordinho (2009) defendem que ainda nos dias de hoje inexiste uma 

atratividade que motive os alunos para ingressarem em cursos nas áreas das ciências e 

tecnologias, nas quais as TIC se integram, criando uma lacuna ainda maior entre as necessidades 

do mercado de trabalho e os diplomados existentes. Parece ser evidente que os alunos não 

apresentam grande interesse para o ingresso na área de TIC, o que faz com que os problemas 

sejam desencadeados e não sejam resolvidos ao longo dos anos, gerando cada vez mais demanda 

na área e ao mesmo tempo falta de mão-de-obra. 

Cavalcanti (2010) indica que para evitar a evasão é preciso uma política pública do 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e do MEC para estimular estes conhecimentos no 

ensino fundamental e médio, investindo inclusive em publicidade. Nesse mesmo sentido, a 

Brasscom indica quem um dos caminhos para suprir a mão-de-obra é o desenvolvimento de 

parcerias com os governos para que se desenvolvam políticas públicas específicas (SGOBBI, 

2010).  

Estas políticas públicas poderiam fortalecer a qualidade de ensino na área de TIC que, em 

muitos estudos, é criticada. O Observatório SOFTEX (2009) adverte que empresários que 

contratam egressos das IES percebem que a cada ano a qualidade destes profissionais diminui. 

Ademais, o relatório apresenta algumas afirmativas que evidenciam que parte das dificuldades 

de qualificação necessárias para a atuação no mercado de trabalho do setor de TIC poderia ser 

resolvida, se houvesse um esforço orquestrado em favor da melhoria da qualidade dos egressos 

dos cursos que alimentam o setor. Resumidamente, pode-se dizer que muitos dos problemas 

encontrados no setor estão associados diretamente à qualidade profissional e não apenas à 

quantidade disponível de trabalhadores.  
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A qualidade do ensino pode ser entendida em duas 
perspectivas diferentes: a queda, ao longo dos anos, nas 
competências e habilidades que o egresso desenvolve 
durante o período da sua formação acadêmica e o desajuste 
entre as competências e habilidades ensinadas na academias 
e as competências e habilidades requeridas pelo mercado de 
trabalho (SOFTEX, 2009, p. 13). 

 

Como indicado pelo relatório publicado em 2009 pela SOFTEX, os problemas na 

qualidade do ensino refletem no recrutamento de profissionais. Segundo esse relatório, 48,2% 

das pesquisadas informaram que o recrutamento é “razoável”, tendo problemas apenas 

referentes a certos perfis desejados. Igual número de empresas pesquisadas avaliou como 

“ruim” o pessoal disponível de TI, declarando ter dificuldades para o recrutamento dos 

trabalhadores com o perfil desejado (SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI, 2009). Os resultados do 

relatório podem ser observados na Figura 68. 

 

 

Figura 68 - Avaliação do pessoal de TI disponível no mercado de trabalho, considerando perfil desejado – 
Brasil, 2008.  

Fonte: Software e Serviços de TI (2009) 

 

Outros pontos interessantes apresentados pelo Observatório da SOFTEX (2009) dizem 

respeito aos cursos técnicos sequenciais, que têm nos cursos superiores de tecnologia fortes 

concorrentes. Um dos problemas relacionados a essas questões refere-se ao status, perspectiva 

profissional e salarial dos alunos egressos do curso médio. Estes muitas vezes têm optado por 

ingressar também nos cursos de nível superior, fazendo com que o mercado permaneça com 

carência de bons técnicos; ao invés de uma atuação imediata no mercado de trabalho os 

preferem continuar com suas formações acadêmicas. Em síntese, esses apontamentos incitam à 

recomendação de um ensino de qualidade e realmente focado nas necessidades do setor, com 

uma capacitação imediata de atuação profissional.  
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4.2 Ações a serem desenvolvidas pela região de Florianópolis 

 

A falta de profissionais qualificados representa um problema para o crescimento das 

empresas de TIC da região de Florianópolis.  

Os profissionais demandados devem possuir habilidades técnicas e comportamentais 

condizentes com o exercício da profissão. Habilidades como liderança, idiomas e gestão de 

pessoas são muito valorizadas no mercado, haja vista o baixo número de trabalhadores que 

delas necessitam. Isso implica na criação de estratégias focadas nessas habilidades, visto que a 

maior parte dos cursos não as inclui em seus currículos. 

Mesmo que a busca das instituições tenha possibilitado encontrar cursos nos mais 

diversos níveis de ensino (desde cursos de qualificação quanto cursos de mestrado), ainda há 

necessidade de alinhar as necessidades empresariais em mão-de-obra com as potencialidades 

das instituições que podem fornecer recursos humanos que venham a suprir as carências do 

setor.  

Sendo assim, como forma principal de qualificar a mão-de-obra e suprir as necessidades 

das empresas da região, ações devem ser desenvolvidas no sentido de aproximar do setor 

tecnológico das Instituições de Ensino. 

Um ponto positivo que pode auxiliar o setor é o Projeto de Lei (PL) que cria o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), que ainda está em trâmite no 

Congresso Nacional. Esse projeto prevê o investimento total de R$ 1 bilhão no ano de 2011 para 

a concessão de bolsas e para o financiamento de cursos de educação profissional. A previsão é de 

que oito milhões de pessoas sejam contempladas pelo programa, no prazo de quatro anos.  

Segundo informações da Gestão C&T44, o referido projeto prevê ainda a concessão de 3,5 

milhões de bolsas de estudos até o final de 2014, que poderão contemplar tanto estudantes de 

nível médio quanto trabalhadores. Dessa forma, a presente pesquisa salienta a necessidade de 

organização das IES e do Estado de Santa Catarina na busca por estes incentivos, a fim de suprir 

parte da mão-de-obra demandada hoje. 

 

 

 

 

                                                             

44 Disponível em: <http://www.inovacaoemercado.com.br/>.  

http://www.inovacaoemercado.com.br/
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4.3 Sugestões de outros trabalhos a serem implementados 

 

Estudos que possibilitem compilação e entendimento das informações existentes na 

atualidade sobre a área de TIC, seus problemas e potencialidades podem auxiliar o setor e já são 

indicadas pela literatura que trata do tema. Abreu et al. (2008) apontam que as principais 

dificuldades relacionadas às práticas de inteligência competitiva nas empresas são devidas ao 

pouco relacionamento com os centros de pesquisas e de apoio do setor de TIC, às dificuldades de 

acesso à informação sobre o mercado e ao desconhecimento sobre os sistema de informações 

disponíveis para o setor de TIC no Brasil. 

Como exemplo prático, pode-se citar a 

ACATE, que vem desenvolvendo um trabalho 

que busca contribuir para o fortalecimento das 

empresas de tecnologia e inovação de Santa 

Catarina, consolidando o setor como propulsor 

do desenvolvimento sustentável. A Associação 

vem buscando, o que pode ser atestado pela 

presente pesquisa, a aproximação do setor 

tecnológico com empresas, entidades, centros 

de ensino e de pesquisas e agencias de 

financiamento.  

 

Mesmo com todos esses esforços, há necessidade de investigações que contemplem o 

Estado como um todo, focando também as outras regiões de referência em TIC, como por 

exemplo, Blumenau, Joinville, Criciúma, Lages e Chapecó. Assim, pode-se afirmar que um 

mapeamento de todo o Estado de Santa Catarina ainda se faz necessário, principalmente pelo 

fato de se entender a real demanda do setor tecnológico, visto que apenas com a delimitação da 

cidade de Florianópolis feita pela presente pesquisa já se pôde perceber as carências desse setor. 
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Anexo 1 - Lei nº 3045/88, declara de utilidade pública a ACATE (Município de Florianópolis) 
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Anexo 2 - Lei nº 7238/88, declara a utilidade pública da ACATE (Estado de Santa Catarina) 
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Anexo 3 - Instrumento de Coleta – Mapeamento de Recursos Humanos 

 

Mapeamento dos Recursos Humanos em Tecnologia da Informação e Comunicação  

Forma de acesso: http://rhtic.acate.com.br/maparh/ 

Telas capturadas durante a etapa 2 do Mapeamento – Ano de 2011 

 

 

 

 

 

http://rhtic.acate.com.br/maparh/
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Anexo 4 - Instrumento de Coleta – Mapeamento de Cursos 

 

Mapeamento cursos em Tecnologia da Informação e Comunicação de Santa Catarina 

Forma de acesso: http://rhtic.acate.com.br/cursostic  

Telas capturadas durante a etapa 2 do Mapeamento – Ano de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rhtic.acate.com.br/cursostic
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Anexo 5 - Principais treinamentos Datainfo 

 

Certificações  

- Preparatório para Certificação Oracle  

- Preparatório para Certificação Java  

- Preparatório para Certificação Linux  

- Preparatório para Certificação Project Management Professional  

Gerência de Projetos e Gestão de TI  

- Gerência de Portfólio de Projetos  

- Governança de TI através de Balanced Scorecard  

- Gestão de Serviços de TI com ITIL  

- Gerência de Projetos de Software na Prática  

- Gerência de Projetos com Microsoft Project  

Business Intelligence  

- Introdução, Conceitos, Terminologias de Sistemas de Business Intelligence  

- Desenvolvendo um Projeto de Business Intelligence  

Modelagem 

- Projeto de Banco de Dados (MER)  

- Análise e Projeto Orientado a Objetos (UML)  

Métricas  

- FPA – Análise por Ponto de Função  

- UCP – Pontos de Função por Caso de Uso  

Modelos de Processos de Desenvolvimento de Software  

- XP – Programação Extrema  

- RUP – Processo Unificado Rational  

- Modelagem de Processos de Negócio  

Ambientes de Desenvolvimento e Linguagens de Programação  

- Introdução ao SQL  

- Programação PL/SQL  

- Oracle Forms  

- Oracle Reports  

- Oracle JDeveloper  

- Delphi  

- JBuilder  

- Programação Java  

- JSP – Java para Internet  

- PHP  

- Visual Basic .NET  

- Visual C++ .NET  

- ABAP  

Sistemas Operacionais  

- Linux I - Fundamentos e Utilização  

- Linux II - Administração de Sistemas  

- Linux III - Administração de Sistemas e Redes  

- Administração de Sistemas Linux – Serviços  

- Segurança de Redes: Firewall  

- Windows Server - Gerenciando o Ambiente  

- Windows Server - Gerenciando Serviços de Rede  

Bancos de Dados  

- Formação DBA - Administração Oracle I  

- Formação DBA - Administração Oracle II  
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- Formação DBA - Otimização e Administração Avançada  

- SQL Server - DBA  

- SQL Server - Desenvolvedor  

- PostgreSQL - Administração do Banco de Bados  

- PostgreSQL - Linguagem Procedural  

- Mysql - Administração do Banco de Dados  

- Firebird- Administração do Banco de Dados 
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Anexo 6 - Principais treinamentos V.Office 

 

Academia do Agile (108 horas de cursos) 

AG1 Implantando e liderando equipes Ágeis - 12 hs  

AG2 Criação de produtos com Requisitos Ágeis - 12 hs 

AG3 Otimizando a Comunicação através de DDD - 12 hs 

AG4 Modelagem Ágil de Software (mais info) 12 hs 

AG5 Práticas Ágeis de Engenharia de Software com XP - 24 hs 

AG6 Gestão de projetos com Scrum - 12 hs 

AG7 Gestão de processos com Kanban e Lean - 12 hs 

AG8 Estratégia e Governança Ágil de TI - 12 hs 

Academia do JAVA_2010 (128 horas de cursos) 

AJ1  Sintaxe da Linguagem Java  - 16 hs 

AJ2  Programação Orientada a Objetos e UML com Java  - 40 hs 

AJ3  Classes Utilitárias, Collections e JDBC  - 24 hs 

AJ4  APIs Avançadas: Swing, I/O e Threads  -  20 hs 

 AJ5  Desenvolvimento de aplicativos Web com JSP e Servlet  - 20 hs 

VA_ JP Revisão para Certificação SCJP (Vídeo-aulas) 8 hs 

Academia WEB Developer (120 horas de curso) 

AW1 Desenvolvimento Avançado de Interfaces Web com HTML, CSS e JavaScript  - 16 hs 

AW2 Desenvolvimento Web com Java EE: JSP, Servlet, Taglib e Design-patterns   - 36 hs 

AW3 Desenvolvimento Web com JavaServer Faces  - 28 hs 

AW4 Desenvolvimento da camada de persistência com Hibernate   - 24 hs 

AW5 Desenvolvimento Web usando Spring 3.0  - 8 hs 

AW6 Desenvolvimento de relatórios com JasperReports e iReport  - 8 hs 

Wireless LAN  

Padrões de Wireless LAN 

Fundamentos de Radio freqüência 

Tecnologia Spread Spectrum e OFDM 

Componentes da Rede Wireless LAN 

Antenas e Acessórios 

Arquitetura IEEE 802.11 

Segurança em Wireless LAN 

Site Survey 

Asterisk e-Bootcamp 

Introdução ao Asterisk 

Baixando e instalando o Asterisk  

Configuração básica do Asterisk 

Canais Analógicos 

Canais digitais 

Desenhando redes usando voz sobre IP 

O protocolo IAX e o Asterisk 

O protocolo SIP e o Asterisk  

Tópicos avançados no plano de discagem 

Funções típicas de um PABX IP 

Distribuição automática de chamadas 

Bilhetagem e Integração do Asterisk com Bancos de Dados 

Recursos para desenvolvimento e integração de aplicações 

Instalando e configurando o Elastix com interface gráfica 

Segurança no Asterisk 

Asterisk 

Introdução ao Asterisk 
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Baixando e Instalando o Asterisk 

Configuração Básica do Asterisk 

Canais Analógicos e Digitais 

Voz sobre IP com Asterisk 

O protocolo IAX e o Asterisk 

O protocolo SIP e o Asterisk 

O plano de discagem 

Configurando recursos avançados 

Distribuição automática de chamadas 

Correio de voz 

Asterisk Real Time 

Extendendo a funcionalidade do Asterisk usando AMI e AGI 

Asterisk Avançado 

Interação de um serviço de fax com Asterisk 

Canais ISDN e Canais R2 

Balanceamento de carga e redundância com DUNDi 

Tarifação com A2Billing 

Canais WiFi/Bluetooth/GSM 

Alta disponibilidade com Heartbeat 

Academia do Enterprise (88 horas de curso) 

AE1 AE1 - Introdução à computação distribuída: TCP, UDP, RMI e WebServices 2009  24 hs 

AE2 AE2 - Aplicações corporativas com JNDI, LDAP e JMS 16 hs 

AE3 AE3 - Desenvolvimento de componentes Enterprise JavaBeans 2.x e 3.0 32 hs 

AE4 AE4 - Persistência de dados com JPA  16 hs 

Academia de Programador (80 horas de curso) 

AP1  - Lógica de Programação com Java e Program-ME  - 40 hs 

AP2  - Hardware e Sistemas operacionais  - 8 hs 

AP3  - Banco de dados com MySQL -  8 hs 

AP4 - Redes e Internet -  16 hs 

AP5 - Desenvolvimento na prática - 8 hs 

Treinamento Linux – LPI 101 e 102 (70 horas de curso) 

Hardware e Arquitetura 

Instalação e Gerenciamento de Pacotes do Linux 

Comandos GNU e UNIX 

Dispositivos, Sistemas de Arquivos Linux e Filesystem Hierarchy Standard 

O Sistema X Window 

Kernel 

Boot, Inicialização, Finalização (Shutdown) e Níveis de Execução 

Impressão 

Documentação 

Shells, Scripts, Programação e Compilação 

Tarefas Administrativas 

Fundamentos de Redes 

Serviços de Rede 

Segurança 

Bootcamp Open SIPS 

Key Objectives 

OpenSIPS installation 

Routing Basics and the Standard Configuration 

Adding authentication with MySQL 

Building a user portal with SerMyAdmin 

Connectivity to the PSTN 

Call Forwarding and Voicemail 
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Using Presence 

Load Balancing and High Availability 

SIP NAT Traversal 

OpenSIPS accounting and Billing 

Troubleshooting Tools 

Hands-on Android (8 horas de curso) 

Conceitos básicos dessa plataforma 

Personalizar as aplicações nativas do seu telefone 

Criar aplicações utilizando recursos específicos de telefone 

Celulares: SMS, câmera digital integrad 

Utilizar recursos avançados dos telefones: GPS, 

Acelerômetro, Internet Móvel, etc. 

Salvar e recuperar dados utilizando banco de dados nativo no Android 

Aprender como publicar seu aplicativo no Market e assim ganhar dinheiro com o seu trabalho. 

Hands-on Ruby  

Introdução 

Porque Ruby é legal? 

O que dá pra fazer com Ruby? 

Ecossistema Ruby 

O ambiente de desenvolvimento 

Conhecendo o IRB 

Sintaxe e Orientação a Objetos 

Scripts ruby 

Condições e controle de fluxo 

Classes 

Modules 

Methods 

Blocks 

Testes com Ruby e RSpec 

Conhecendo o RSpec 

Specificações executáveis 

Meta-programação 

Method Missing 

Overloading 

Modificando o comportamento de seus objetos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://treinamento.voffice.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=276:ho18-hands-on-ruby&catid=71:treinamentoscorrigidos&Itemid=122
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Anexo 7 - Cursos SENAI 

Informações sobre o curso de Administração de redes LINUX. 

SENAI – Florianópolis - Administração de redes LINUX 
Público-alvo  

 Estudantes e profissionais com bons conhecimentos de administração linux e que buscam 

especializar-se na configuração de serviços de rede. 

Objetivos  
 Formar Administradores de Redes através de uma abordagem teórica e prática, proporcionando 

sólidos conhecimentos sobre o funcionamento da rede e dos protocolos, e gerenciando os 

principais serviços nela utilizados. 

Pré-Requisitos  

 Recomendável: Curso de Administração de Sistemas Linux - Fundamentos ou conhecimentos 

equivalentes. 

Conteúdo programático  

 1. Os protocolos TCP/IP 

2. Sub-redes 

3. Comandos de configuração e manutenção de rede  

4. Configurando o servidor SSH  

5. Configurando um Firewall  

6. Configurando o servidor DNS  

7. Configurando o servidor DHCP  

8. Configurando o servidor FTP  

9. Configurando o servidor WWW  

10. Configurando um servidor proxy  

11. Configurando o Samba  

12. Configurando o servidor de e-mail 

 

Informações sobre o curso Administrando sistemas LINUX. 

SENAI – Florianópolis - Administrando sistemas LINUX  
Público-alvo  

 Estudantes e profissionais com conhecimentos básicos de informática e que buscam aprender a 

administrar o sistema operacional Linux. 

Objetivos  
 Ensinar aos alunos uma visão geral do Linux, os comandos básicos presentes na maioria dos 

sistemas Linux/Unix, instalação de software, editores de texto, configuração de servidor de 

impressão, noções de programação shell, gerenciamento de usuários e processos, compilação do 

kernel, instalação de placas de rede, configuração do X Window e gerenciamento das mensagens de 

log. 

Pré-Requisitos  

 Recomendável conhecimento de instalação e configuração de Windows. Noções básicas de 

informática. 

Conteúdo programático  

 1. O início de tudo 

2. Visão geral do Linux 

3. Comandos 

4. Instalação do sistema GNU/Linux 

http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/152712
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/152712
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5. Instalação de programas 

6. Editores de texto 

7. Shell 

8. Shell Scripts 

9. O processo init 

10. Gerenciamento dos sistemas de arquivos  

11. LVM  

12. RAID  

13. Gerenciamento de usuários, grupos e privilégios  

14. Gerenciamento de processos  

15. Gerenciamento do hardware  

16. Agendamento e automação de tarefas  

17. X Window System  

18. Gerenciamento do Kernel do Linux 

 

Informações sobre o curso Autocad 2D. 

SENAI – Florianópolis - Autocad 2D   

Público-alvo  

 Desenhistas, arquitetos, decoradores, engenheiros ou profissionais interessados em apresentar os 

seus projetos em sistemas CAD. 

Objetivos  

 Propiciar aos participantes uma sistemática operacional, visando melhorar os métodos de trabalho 

que empregam no desenho técnico a utilização do AutoCAD e no desenvolvimento dos seus 

projetos básicos em 2D. Ensinando de forma prática a melhor maneira de converter sua 

criatividade em projetos dinâmicos. 

Pré-Requisitos  

 Recomenda-se ter noções básicas Windows (manipulação de pastas e arquivos).  

Conteúdo programático  

 1. Interface gráfica do AutoCAD;  

2. Coordenadas relativas e absolutas;  

3. Desenho, edição e visualização bidimensional;  

4. Manuseio das barras de ferramentas;  

5. Introdução ao uso de blocos de desenho (block e wblock);  

6. Cotagem e edição das cotas de um desenho;  

7. Criação e edição de tabelas, textos e estilos de texto;  

8. Aplicação e edição de hachuras;  

9. Utilização de camadas (layers);  

10. Paleta de ferramentas  

11. Mecanismos de precisão (object snap);  

12. Desenho isométrico;  

13. Autocad design center, properties e match properties;  

14. Preparação de layout em PaperSpace e criação de arquivos para plotagem (plt). 

 

Informações sobre o curso CISCO CCNP SWITCH. 

SENAI – Florianópolis - CISCO CCNP SWITCH   
Público-alvo  

 O curso se destina a profissionais da área de tecnologia da informação que desejam adquirir 

conhecimentos avançados na construção de LANs com comutação multicamadas, confiáveis e 

escaláveis. Este curso se destina também a alunos que concluíram os quatro módulos do CCNA e 

http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/152712
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/156461
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/152712


 
 

Mapeamento RH e Cursos em TIC – Florianópolis 
 

 

144 

 

tenham interesse em ampliar seus conhecimentos em comutação multicamadas. 

Objetivos  
 Neste curso os alunos irão aprender como criar uma rede eficiente de um campus instalando, 

configurando, monitorando e resolvendo problemas de rede usando equipamentos Cisco. Neste 

ambiente de rede comutado está incluído a configuração e implementação de ambientes de alta 

disponibilidade e redundância utilizando switches de camada 3. 

Pré-Requisitos  

 O aluno precisa ter concluído os quatro módulos CCNA. Recomenda-se a Certificação CCNA e Inglês 

técnico (leitura). 

Conteúdo programático  

 Analyzing the Cisco Enterprise Campus Architecture; 

Implementing VLANs in Campus Networks; 

Implementing Spanning Tree; 

Implementing InterVLAN Routing; 

Implementing High Availability and Redundancy in a Campus Network; 

Securing the Campus Infrastructure; 

Preparing the Campus Infrastructure for Advanced Services 

 

Informações sobre o curso de CISCO CCNA 1 e 2. 

SENAI – Florianópolis - CISCO CCNA 1 e 2   
Público-alvo  

 Profissionais e estudantes de ensino médio e superior que têm interesse em atuar na área de redes 

de computadores. 

Objetivos  
 O programa tem por objetivo capacitar profissionais através de uma formação técnica, teórica e 

prática na área de redes, podendo atuar em empresas de telecomunicações, provedores de acesso e 

serviços internet, e de demais setores que utilizem redes de computadores.  

Pré-Requisitos  

 Recomendável experiência anterior com hardware, matemática binária e fundamentos de 

eletrônica e Conhecimentos básicos de informática e uso de Internet. 

Conteúdo programático  

 CCNA 1 - Fundamentos de Rede; 

Vivendo num mundo centrado na rede; 

Comunicando-se pela rede; 

Funcionalidade e protocolos da camada de aplicação; 

Camada de transporte OSI; 

Camada de rede OSI; 

Endereçamento de rede – Ipv4; 

Camada de enlace; 

Camada física de rede OSI; 

Ethernet; 

Planejamento e cabeamento de rede; 

Configurando e testando sua rede. 

 

CCNA 2 - Protocolos e Conceitos de Roteamento; 

Introdução ao roteamento e ao encaminhamento de pacotes; 

Roteamento estático; 

Introdução aos protocolos de roteamento dinâmico; 

http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/152712
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Protocolos de roteamento de vetor de distância; 

RIPv1; 

VLSM e CIDR; 

RIPv2; 

A tabela de roteamento: um exame mais detalhado; 

EIGRP; 

Protocolos de roteamento link-state; 

OSPF. 

 

Informações sobre o curso de CISCO CCNA 3 E 4. 

SENAI – Florianópolis - CISCO CCNA 3 e 4   
Público-alvo  

 Profissionais e estudantes de ensino médio e superior que têm interesse em atuar na área de redes 

de computadores. 

Objetivos  
 O programa tem por objetivo capacitar profissionais através de uma formação técnica, teórica e 

prática na área de redes, podendo atuar em empresas de telecomunicações, provedores de acesso e 

serviços internet, e de demais setores que utilizem redes de computadores.  

Pré-Requisitos  

 O aluno precisa ter concluído com êxito os módulos CCNA 1 e 2. 

Conteúdo programático  

 CCNA 3 - Comutação de Rede Local e sem fio; 

Design de rede local; 

Configuração e conceitos básicos de switch; 

VLANs; 

VTP; 

STP; 

Roteamento entre VLANs; 

Conceitos básicos e configuração de redes sem fio. 

 

CCNA 4 - Acessando a WAN; 

Introdução as WANs; 

PPP; 

Frame Relay; 

Segurança de Rede; 

ACLs; 

Serviços de funcionário remoto; 

Serviços de endereçamento IP; 

Identificação e solução de problemas de rede. 

 

Informações sobre o curso de Desenvolvimento de sites em PHP com MYSQL. 

SENAI – Florianópolis - Desenvolvimento de sites em PHP com MYSQL 
Público-alvo  

 Profissionais/alunos interessados em aprender a linguagem PHP, com o objetivo de desenvolver 

sites dinâmicos com conexão a banco de dados MySQL. 

Objetivos  
 Aperfeiçoar profissionais/alunos da área de desenvolvimento de software a construir sites 

dinâmicos utilizando linguagem PHP conectado a um banco de dados utilizando linguagem MySQL. 

http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/152712
http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/153267
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Pré-Requisitos  

 Recomenda-se ter sólidos conhecimentos em Lógica de Programação. 

Conteúdo programático  

 Desenvolvimento de sites em PHP com MySQL 

1. Características do PHP; 

2. Instalação do PHP; 

3. Noções básicas de programação; 

4. Manipulando os dados em PHP; 

5. Estruturas de controle em PHP; 

6. Funções e classes; 

7. Utilizando includes em PHP; 

8. PHP e formulários HTML; 

9. Passando informações por várias páginas; 

10. PHP e variáveis de ambiente; 

11. Banco de dados: MySQL ou PostgreSQL; 

12. PHP com banco de dados; 

13. Cookies e sessões; 

14. Manipulando arquivos em PHP; 

15. Enviando e-mails com o PHP. 

 

Informações sobre o curso de Desenvolvimento Web. 

SENAI – Florianópolis - Desenvolvimento WEB 
Público-alvo  

 Comunidade em geral, pessoas que trabalham ou pretendem trabalhar na área da criação de web 

sites, editoração de imagens ou criação de apresentações. 

Objetivos  
 Propiciar aos alunos conhecimentos necessários para criação e alteração de sites estáticos em html 

ou em flash, com layout ergonômico. 

Pré-Requisitos  

 Recomendável ter noções de informática básica e internet. 

Conteúdo programático  

 Desenvolvimento WEB 

FIREWORKS 

Layout do Software - Modos de edição - Trabalhando com Imagens Vetoriais e Objetos de Texto - 

Gráficos Bitmap - Aplicação de cores, traços e preenchimentos - Criando e Importando arquivos de 

imagem - Ajustando cores - Ferramentas de Seleção, bitmap, Vetoriais, Web, cores, exibição - 

Trabalhando com camadas – Utilizando feitos - Usando Estilos - Trabalhando com Máscaras - 

Aplicando Transparência - Botões, Rollovers e Efeitos Live Effects - Mapas de Imagem e Divisão em 

Áreas – Exportação. Uso da biblioteca - Processo em Lote - Criação de animações - Otimização dos 

gráficos. 

 

DREAMWEAVER 

Explicando a área de trabalho - Configuração de documentos - Criar – abrir - salvar - Propriedades 

dos documentos - Seleção de elementos da janela - Exibição e edição do conteúdo do cabeçalho - 

Modos de visualização para trabalho. 

Exibição dos arquivos na janela do site - Edição e criação de sites remotamente e localmente - 

Utilização do painel propriedades - Sincronização dos arquivos. 

Criação de web sites estáticos e dinâmicos - Configurando o layout do site. 

http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/153267
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Tabelas – células - Trabalhando com molduras (quadros) - Inserção e formatação de textos - Folhas 

de estilo CSS – Criação – Utilização – Alteração - Trabalhando com link. 

Usando âncoras - Trabalhando com imagens – inserção – mapeamento -aplicando comportamento 

as imagens - Inserindo objetos de mídia - Editando o conteúdo HTML no Dreamweaver - Criação de 

formulários - Trabalhando com componentes - Teste e publicação do site - Modelos e bibliotecas - 

Atalhos do teclado. 

 

FLASH 

Interface gráfica do software - Arquivos FLA e SWF - Duração do Filme - Diferença entre Bitmap e 

Vetor - Principais vantagens do Flash MX em relação às versões anteriores - Configurações do 

software - Trabalhando com elementos no CENÁRIO - 

Agrupando elementos - Ordem de empilhamento e alinhamento dos objetos - Camadas - 

Convertendo objetos em Símbolos - Tipos de Símbolo - Clipe de filme - Botão - Gráfico - Criando 

Animações - Trabalhando com quadros - Animação quadro a quadro - Animação Interpolação de 

Movimento - Animação Interpolação de Forma - Adicionando Dicas de Forma na Animação - 

Animação de Mudança Gradual - Animação Guia de Movimento - Animação Mascara - Animação 

Máscara Arrastável - Animação Onion Skin (casca de cebola) - Criação e interação de Botões - Ações 

- Bibliotecas - Trabalhando com áudio - Vídeos - Configurações de publicação no formato de filme 

do Flash - Âncoras - Componentes – Formulários. 

 

Informações sobre o curso de Excel avançado. 

SENAI – Florianópolis - Excel avançado  
Público-alvo  

 Trabalhadores do setor administrativo, financeiro, estatístico, estoque e comerciais. 

Objetivos  
 Capacitar o aluno a desenvolver cálculos e funções avançadas, estruturar planilhas de leitura 

acessível, bem como criar macro ambientes, vínculos entre documentos e trabalhar com banco de 

dados e tabela dinâmica. 

Pré-Requisitos  

 Recomendável: Conhecimentos de Excel Básico, noções de Windows e manipulação de pastas e 

arquivos. 

Conteúdo programático  

 Excel Avançado 

Trabalhando com as guias da planilha; 

Auto preenchimento; 

Criando Listas Predefinidas pelo Excel; 

Criando Listas Personalizadas pelo Usuário; 

Aplicando nomes para as células; 

Aplicando nome para um conjunto de células; 

Aplicando nomes para células individualmente; 

Banco de dados ou listas; 

Formulários de dados; 

Classificando Dados; 

Filtrando Dados; 

Referências entre as células 

Referencia 3d 

Auto Salvamento E Quebra De Página 

Auto Salvamento 

Quebra de Página 

Protegendo a planilha 

http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/153267
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Inserindo hyperlink 

Validando entrada de dados 

Vínculos 

Tabela dinâmica 

Impressão de documentos 

Comentários 

Macros 

Componentes avançados 

Personalizando as barras de menu 

Trabalhando com gráficos 

Auditoria 

Funções 

Tipos de Função 

Trabalhando com formulários 

Trabalhando com Caixa de Combinação 

Trabalhando com Caixas de Listagem 

Importando arquivos TXT 

Atualizando os dados Importados 

Criando filtros com consultas do excel 

Atingir meta 

Solver 

Cenários 

Subtotais 

Soma condicional 

Consolidação 

Preencher 

Salvando com formato web 

Criando consultas na web 

Compartilhamento de pastas de trabalho 

Controle de alterações 

Filtros 

Auto Filtro 

Filtro Avançado 

 

Informações sobre o curso de Excel básico. 

SENAI – Florianópolis - Excel avançado  
Público-alvo  

 Trabalhadores do setor administrativo, gerentes, financeiro, estatístico, estoque e comerciais. 

Objetivos  
 Capacitar o aluno a desenvolver cálculos e funções automatizadas, estruturar e formatar planilhas 

de leitura de forma acessível. 

Pré-Requisitos  

 Recomenda-se ter noções de Windows e manipulação de pastas e arquivos. 

Conteúdo programático  

 Excel Básico 

• INTRODUÇÃO 

Características; 

Inicializando o Excel; 

Barra de Ferramentas; 

Técnicas Básicas de Operação com o Mouse; 

http://sc.senai.br/siteinstitucional/servicos/curso/show/curso/153267
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Elementos da Planilha. 

 

• EDITANDO DADOS NUMA PLANILHA 

Editando o Conteúdo de uma Célula; 

Copiando e Colando Resultados Especiais; 

Inserindo Linhas e/ou Colunas; 

Inserindo Células Vazias; 

Excluir X Limpar Células; 

Inserindo novas planilhas na pasta de trabalho; 

Renomeando uma planilha existente; 

Limpando; 

Movimentando-se pelas Células; 

Localizando e Substituindo; 

Verificando Ortografia. 

 

• TRABALHANDO COM AUTO-PREENCHIMENTO 

Reproduzindo os meses do ano; 

Usando a Auto-Preenchimento com números. 

• GERENCIANDO ARQUIVOS DE PASTAS DE TRABALHO 

Nova Pasta de Trabalho; 

Abrir um Documento Existente; 

Alternando entre Janelas; 

Salvando Pastas de Trabalho. 

• FORMATANDO UMA PLANILHA 

Mudando a Largura das Colunas; 

Mudando a Altura das Linhas; 

Aplicando Formatos de Números; 

Alinhamento dos Dados; 

Formatando Fontes; 

Adicionando Bordas, Padrões e Cores; 

Criando Estilos de Formatos. 

• CRIANDO GRÁFICOS 

 

• CONFIGURAÇÃO DE PÁGINA E IMPRESSÃO 

 

Configuração de Página; 

Visualizando Impressão; 

Imprimindo.  

 

• FÓRMULAS E FUNÇÕES DO EXCEL 

Fórmulas; 

Funções; 

Entendendo As Funções; 

Inserindo Funções; 

Referências 3-D; 

Funções Aninhadas; 

Alguns tipos de funções. 
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Informações sobre o curso de Flash. 

SENAI – Florianópolis - FLASH  
Público-alvo  

 Comunidade em geral, pessoas que trabalham ou pretendem trabalhar na área da criação de web 

sites, ou criação de apresentações multimídia.  

Objetivos  
 Propiciar aos alunos conhecimentos necessários para criação e alteração de sites e aplicações 

multimídia em flash.  

Pré-Requisitos  

 Recomendável: Noções de informática básica e internet. . 

Conteúdo programático  

 Flash 

1.Interface gráfica do software; 

1.1.Arquivos FLA e SWF;  

1.2.Duração do filme;  

1.3.Diferença entre bitmap e vetor;  

2.Principais vantagens do flash MX em relação as versões anteriores;  

3.Configurações do software;  

4.Trabalhando com elementos no CENÁRIO;  

4.1.Agrupando elementos;  

4.2.Ordem de empilhamento e alinhamento dos objetos;  

5.Camadas;  

6.Convertendo objetos em símbolos;  

6.1.Tipos de símbolo;  

6.2.Clipe de filme;  

6.3.Botão;  

6.4.Gráfico;  

7.Criando animações;  

7.1.Trabalhando com quadros;  

7.2.Animação quadro a quadro;  

7.3.Animação interpolação de movimento;  

7.4.Animação interpolação de forma;  

7.5.Adicionando dicas de forma na animação;  

7.6.Animação de mudança gradual;  

7.7.Animação guia de movimento;  

7.8.Animação mascara;  

7.9.Animação máscara arrastável;  

7.10.Animação onion skin (casca de cebola);  

8.Criação e interação de botões;  

9.Ações;  

10.Bibliotecas;  

11.Trabalhando com áudio;  

12.Vídeos;  

13.Configurações de publicação no formato de filme do Flash;  

14.Âncoras;  

15.Componentes;  

16.Formulários. 
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Informações sobre o curso de Introdução aos SGBD com SQL. 

SENAI – Florianópolis - Introdução aos SGBD com SQL  
Público-alvo  

 Estudantes e profissionais interessados em conhecer SQL e seu uso na criação e manipulação de 

Bancos de Dados. 

Objetivos  
 Propiciar aos participantes o conhecimento referente à análise, criação e manipulação de banco de 

dados para aplicação em sistemas computacionais. 

Pré-Requisitos  

 Recomendável Conhecimentos básicos sobre banco de dados. 

Conteúdo programático  

 Introdução aos SGBD com SQL 

* Sistemas de Bancos de Dados: estrutura e funcionamento; 

* Introdução aos Bancos de Dados Relacionais; 

* Tabelas, Colunas e Relacionamentos; 

* Chave primária e chave estrangeira; 

* Conexão com Bancos de Dados; Interface gráfica e interface por linha de comando; 

* Introdução ao SQL. DDL, DCL e DML; 

* Comandos USE, SHOW (DATABASES e TABLES) e DESCRIBE; 

* Comandos CREATE (DATABASE e TABLE), DROP (DATABASE e TABLE) e ALTER TABLE; 

* Comandos INSERT, DELETE e UPDATE; 

* Comando SELECT (cláusulas SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY e LIMIT); 

* “Aliases” de coluna e de tabela; 

* Funções de agregação; 

* Junção entre tabelas; produto cartesiano; condição de junção; INNER JOIN, LEFT JOIN e RIGHT 

JOIN; 

* Auto-junção; 

* Subconsulta; 

* Cláusula UNION do comando SELECT; 

* Utilização de visões (Views). 

 

Informações sobre o curso de Manutenção de computadores. 

SENAI – Florianópolis - Manutenção de computadores  
Público-alvo  

 Técnicos que estejam iniciando na área ou buscando uma reciclagem ou e/ou profissionais da área 

de TI em geral. 

Objetivos  
 Formar profissionais interessados em trabalhar no mercado de manutenção de hardware, 

proporcionando-lhes uma noção básica dos principais defeitos que ocorrem nos equipamentos de 

informática, bem como, conhecer o funcionamento dos componentes que os integram. O 

treinamento propicia ao aluno passar por situações reais de trabalho, tornando-o apto a 

desenvolver soluções nos problemas mais comuns de uma assistência técnica. 

Pré-Requisitos  

 Recomendável noções de informática. 

Conteúdo programático  

 Manutenção de computadores 

1- Introdução ao PC; 
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2- Utilização de Ferramentas e Procedimentos Seguros de Laboratório; 

3- Montagem de computadores - passo a passo; 

4- Noções Básicas de solução de problema e manutenção preventiva; 

5- Fundamentos de sistema operacionais; 

6- Fundamentos de laptops e dispositivos portáteis; 

7- Fundamentos de impressora e scanners; 

8- Fundamentos de redes; 

9- Fundamentos de segurança 

10- Habilidades de comunicação; 

11- Computadores pessoais avançados; 

12- Sistemas operacionais avançados; 

13- Laptops e dispositivos portáteis avançados; 

14- Impressoras e scanners avançados; 

15- Redes avançadas; 

16- Segurança avançada. 

 

Informações sobre o curso de MS project. 

SENAI – Florianópolis - MS project  
Público-alvo  

 Colaboradores de empresa públicas e privadas que atuam com gerência de projetos e que tenham a 

necessidade de utilizar uma ferramenta de controle e acompanhamento de projetos ou que 

queiram aperfeiçoar seus conhecimentos na área. 

Objetivos  
 O objetivo deste treinamento é capacitar os participantes a utilizar o Microsoft Project, e a utilizar a 

ferramenta para auxilio nas fases do gerenciamento de projetos como plano operacional, 

acompanhamento de atividades e controle do projeto. 

Pré-Requisitos  

 Recomendável: Conhecimento Básico Conceitual de Gerenciamento de Projetos e noções de 

Windows. 

Conteúdo programático  

 MS project 

PARTE I - TAREFAS 

1.1 Apresentação  

1.2 Criação de tarefas  

1.3 Vincular tarefas  

1.4 Criar tarefas resumo  

1.5 Assistente do Gráfico de Gantt  

1.6 Alteração da escala de tempo no gráfico de Gantt  

 

PARTE II - RECURSOS  

2.1 Criação de recursos: Características e atributos  

2.2 Recursos materiais x Recursos de trabalho  

2.3 Vincular recursos às tarefas.  

2.4 Custos de recursos  

2.5 Cálculo de agendamento de recursos  

2.6 Superalocação de recursos  

 

PARTE III - CALENDÁRIOS  

3.1 Uso de calendários pré-definidos.  

3.2 Alteração de calendários.  
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3.3 Criação de calendário.  

3.4 Atribuição de calendários ao projeto, tarefas e recursos.  

 

PARTE IV - UM PASSO ADIANTE: TERMINANDO O PLANEJAMENTO  

4.1 Linha de base  

4.2 Restrições  

4.3 Custos  

 

PARTE V - VISUALIZAÇÃO DO PROJETO  

5.1 Configuração de Página  

5.2 Filtros: Existentes, auto-filtro, criação.  

5.3 Tabelas  

5.4 O arquivo GLOBAL.MPT 

5.5 Personalização de CAMPOS  

5.6 Criação de agrupamentos  

 

PARTE VI - TRABALHANDO COM VÁRIOS PROJETOS  

6.1 Criação de Pool de recursos  

6.2 Consolidação de Projeto  

 

PARTE VII - MISCELÂNIA  

7.1 Criação de tarefa recorrente.  

7.2 Senhas  

7.3 Macros  

 

PARTE VIII - ACOMPANHAMENTO  

8.1 Inserindo dados reais. 

 

Informações sobre o curso de Programação Java. 

SENAI – Florianópolis – Programação Java  
Público-alvo  

 O público alvo para este treinamento são programadores que desejam aprender uma linguagem 

atual, orientada a objetos. 

Objetivos  
 O objetivo deste treinamento é capacitar o aluno a desenvolver sistemas orientado a objetos, 

utilizando de técnicas de engenharia de software, desenvolver aplicativos multitarefa - 

cliente/servidor - com acesso a banco de dados e interface gráfica. 

Pré-Requisitos  

 Recomendável: Domínio de lógica de programação e conceitos básicos de sistemas operacionais. 

Conteúdo programático  

 Programação Java 

- Introdução e conceitos do Java; 

- Syntaxe básica de Java (Operadores, Condicionais, Laços, Declarações); 

- Conceito de Orientação a Objetos; 

- Classes - Atributos - Métodos; 

- Objetos; 

- Encapsulamento - Getters e Setters; 

- Encapsulamento; 

- Modificadores de Acesso - public, private; 

- Modificadores (Static, abstract, final); 
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- Sobrecarga de métodos; 

- Construtores e Métodos Finalize; 

- Herança; 

- Interfaces; 

- Pacotes; 

- Tratamento de Erros; 

- Interface Gráficas; 

- Acesso a Banco de Dados; 

- Threads; 

- Sockets. 

 

Informações sobre o curso de Treinamento básico de usabilidade de software. 

SENAI – Florianópolis – Treinamento básico de usabilidade de software  
Público-alvo  

 Profissionais envolvidos com desenvolvimento de software, tanto gerentes como desenvolvedores 

(analistas e programadores). 

Objetivos  
 Fornecer ao aluno os conceitos básicos da Interação/Interface Humano Computador, a aplicação 

das técnicas de desenvolvimento e avaliação de interface, assim como as novas perspectivas das 

interfaces humano-computador, visando facilitar a comunicação entre o homem e a máquina. 

Pré-Requisitos  

 Recomendável ter conhecimentos de desenvolvimento de interface de software. 

Conteúdo programático  

 Treinamento básico de usabilidade de software 

Evolução de Interface 

Interação Humano-Computador (IHC) 

Usabilidade 

Design Participativo 

Card-Sorting 

Avaliação de Interfaces 

Inspeção de usabilidade 

Avaliação Heurística 

Teste de Usabilidade 

 

Informações sobre o curso de Tecnologia da informação e comunicação - competências 

transversais. 

SENAI – Florianópolis – Tecnologia da informação e comunicação - competências transversais  
Público-alvo  

 Jovens com idade a partir dos 14 anos e adultos que iniciam suas atividades na indústria ou 

desejam atualizar seus conhecimentos acerca dos assuntos relacionados a Tecnologia da 

Informação e Comunicação.  

Objetivos  
 Compreender quais os processos de TIC são utilizados no cotidiano profissional e qual a sua 

relevância na carreira do jovem que ingressa no mercado de trabalho.. 

Pré-Requisitos  

 Recomenda-se - Ensino Fundamental idade mínima - 14 anos. 
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Conteúdo programático  

 Tecnologia da informação e comunicação - competências transversais  

Sistemas de informação 

Internet  

Hardware  

Software e comunicações 

Comércio eletrônico  

Tecnologia e ensino 

Segurança  

Governo eletrônico 

Perfil do profissional.  
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Anexo 8 - Cursos SENAC 

Informações sobre o curso de Access. 

SENAC – Florianópolis – Access  

Público-alvo  Pré-Requisitos 

 Jovens de 14 anos que estejam cursando o ensino fundamental ou tenham ensino fundamental 

completo.  

Objetivos  Conteúdo programático 

 Desenvolver um banco de dados de acordo com os princípios de abstração e normalização de 

dados, com os princípios de construção de tabelas, formulários e consultas e com as características 

de relatórios e de fórmulas, com concentração, organização e visão sistêmica, visando padronizar o 

armazenamento e facilitar o acesso às informações. 

Access  

Introdução ao Banco de Dados Access 

 

Informações sobre o curso de Access Avançado. 

SENAC – Florianópolis – Access Avançado 

Público-alvo  Pré-Requisitos 

 Indivíduos com idade mínima de 16 anos e escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo 

com conhecimentos básicos em: Windows, Excel e Access Básico ou conhecimentos equivalentes 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Desenvolver um banco de dados de acordo com princípios de construção de consultas de ação 

avançadas, de construção de relatórios dinâmicos, gráficos e etiquetas, características de passagem 

de Parâmetros entre formulários, tipos de consultas on-line em formulários e conceitos de VBA 

atuando com organização e lógica. 

Access  

Introdução ao Banco de Dados Access 

 

Informações sobre o curso de Administração de redes CISCO CCNA. 

SENAC – Florianópolis – Administração de Redes CISCO CCNA  

Público-alvo  Pré-Requisitos 

 Idade Mínima: 16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em Informática (Operador de Microcomputador) 

Obs: O aluno deverá possuir um computador com acesso a Internet para estudo do material on-line 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Planejar as atividades do desenvolvimento de gerenciamento de uma rede de computadores para 

atender ao cliente, de acordo com as terminologias e protocolos das redes locais, redes longa 

distância o modelo Open Systen Interconection (OSI), ferramentas de cabeamento, roteadores, 

programação de roteadores, endereçamento do protocolo de Internet (IP) e padrões de rede a 

partir do levantamento das necessidades do cliente de acordo com as características da rede, 

possibilidades e limites de atuação do profissional, com respeito, cortesia e pró-atividade 
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Informações sobre o curso de Administração de Redes Microsoft – Active Directory. 

SENAC – Florianópolis – Administração de Redes Microsoft – Active Directory  

Público-alvo  Pré-Requisitos 

 - Idade mínima: 16 anos 

- Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos de Windows Server 
 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Configurar e administrar o Active Directory no Windows Server a partir dos seus tipos de serviços 

e dos princípios da instalação e configuração de controladores de domínio e do serviço DNS, 

criando e administrando as contas do usuário, grupos de usuários e computadores, além de realizar 

backups e gerenciar a segurança, com organização e sigilo profissional, com a finalidade de 

estruturar e organizar logicamente a rede de computadores da empresa.  

 

Informações sobre o curso de Adobe indesign 

SENAC – Florianópolis – Adobe indesign  

Público-alvo  Pré-requisitos 

   
  

Idade Mínima: 16 anos  

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos sólidos em CorelDraw e PhotoShop ou Curso de Ilustração e Tratamento de 

Imagens ou mediante assinatura de comprometimento de domínio desses conhecimentos 

Objetivos  Conteúdo programático 
 Adobe InDesign - CH : 32h 

Editorar eletronicamente a partir de conceitos de paginação, de formatação, fluxo e estilos de 

textos, mídias impressas conceitos e características de sumário e índice remissivo, cabeçalho, 

rodapé, seção, parágrafo e impressão, respeitando as definições do planejamento do projeto e a 

qualidade de saída da impressão dentro da legislação pertinente no planejamento. 

Infra-estrutura de rede do Microsoft Windows Server 2003 CH : 40h 

Implementar, gerenciar e manter uma infra estrutura de rede do Microsoft Windows Server, de 

acordo princípios de redes de computadores e de endereçamento IP a partir das características de 

roteamento de rede, do protocolo DHCP e dos sistemas DNS e WINS e protegendo o tráfego e o 

acesso de acordo com os princípios de IPSec e de permissões de segurança, com responsabilidade, 

organização e sigilo profissional, para disponibilizar uma rede com qualidade e segurança. 

 

Informações sobre o curso de Administração de Redes Microsoft – Enterprise 

Administrator. 

SENAC – Florianópolis – Administração de Redes Microsoft - Enterprise Administrator  

Público-alvo  Pré-Requisitos 

 

  

Idade: Idade mínima: 16 anos 

Escolaridade: Ensino Médio incompleto 

Experiência profissional: Curso Administração de redes Microsoft Server Administrator ou possuir 

conhecimentos equivalentes. 

Desejável capacidade de leitura em Inglês 
  

Objetivos  Conteúdo programático 
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 Implementação de uma infra-estrutura de rede do Microsoft Windows Server CH : 20h 

Configurar um computador (Hosts) que possui o Windows Server, de acordo com as características 

do protocolo TCP/IP e os tipos de endereço IP, com os princípios do modelo OSI, fundamentos do 

NetBIOS e os fundamentos e tipos de resolução de nomes atuando com responsabilidade e 

organização, para a interconexão de computadores. 

 

Infra-estrutura de rede do Microsoft Windows Server 2003 CH : 40h 

Implementar, gerenciar e manter uma infra estrutura de rede do Microsoft Windows Server, de 

acordo princípios de redes de computadores e de endereçamento IP a partir das características de 

roteamento de rede, do protocolo DHCP e dos sistemas DNS e WINS e protegendo o tráfego e o 

acesso de acordo com os princípios de IPSec e de permissões de segurança, com responsabilidade, 

organização e sigilo profissional, para disponibilizar uma rede com qualidade e segurança. 

 

Informações sobre o curso de Auto Cad 2D. 

SENAC – Florianópolis – Administração de Redes Microsoft - Enterprise Administrator  

Público-alvo  Pré-requisitos 

 
  
  

- Idade Mínima: 16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em Informática (Operador de Microcomputador) 
 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Autocad 2D - CH : 49h 

Modelagem 2D CH : 49h 

Gerar representação em duas dimensões em formato CAD (Projeto Auxiliado por Computador), a 

partir de projetos pré-concebidos respeitando sua integridade, mobilizando as ferramentas de 

desenho e edição de objetos bidimensionais conforme as normas de desenho técnico e padrão 

específico, obtendo como resultado a visualizaçâo digital e impressão do projeto.  

 

Informações sobre o curso de Auto Cad 3D. 

SENAC – Florianópolis – Auto Cad 3D  

Público-alvo  Pré-requisitos 

 
  
  

- Idade Mínima: 16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos em Auto CAD 2D ou conhecimentos equivalentes 
 

Objetivos  Conteúdo programático 

 AutoCad 3D - CH : 35h 

Modelagem 3D CH : 35h 

...Gerar representação em três dimensões em formato CAD (Projeto Auxiliado por Computador), a 

partir de projetos pré-concebidos respeitando a integridade do projeto, mobilizando as 

ferramentas de desenho e edição de objetos tridimensionais conforme as normas de desenho 

técnico e padrão específico, obtendo como resultado a visualização digital e impressão do projeto.  
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Informações sobre o curso de Broffice. 

SENAC – Florianópolis – Broffice  

Público-alvo  Pré-requisitos 

   
  

- Idade Mínima: 14 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 
 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Broffice - CH : 42h 

Criação e Formatação de textos e planilhas eletrôincas CH : 21h 

Criar e formatar textos e planilhas eletrônicas em software livre a partir das características de 

formatação de textos e planilhas eletrônicas, de inserção de elementos para edição de texto, de 

criação e manipulação de tabelas, de ordenação e classificação dos conteúdos das células e geração 

de gráficos, atuando com cortesia e sigilo profissional, para o desenvolvimento de documentos que 

auxiliem no registro das informações. 

 

Criação de apresentações com o auxílio da internet CH : 21h 

Criar apresentações em slides com o auxílio da internet em software livre, segundo os conceitos de 

inserção de imagens e sons, da teoria da cor e da forma, de personalização, de sincronismo, de 

características de formatação de texto e das etapas de organização de slides, utilizando a internet 

como fonte de informações, a partir das características das ferramentas de navegação e dos 

princípios das ferramentas de pesquisa, de organização e de armazenamento dos dados na internet, 

segundo os princípios de direito autoral requeridos na utilização das informações, com o intuito de 

auxiliar o desenvolvimento de apresentações. 

 

Informações sobre o curso de CISCO CCNA I - Conceitos Básicos de Redes. 

SENAC – Florianópolis – CISCO CCNA I - Conceitos Básicos de Redes  

Público-alvo  Pré-requisitos 

 

  
  

- Idade Mínima: 14 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em Informática (Operador de Microcomputador) 

Obs: O aluno deverá possuir um computador com acesso à Internet para estudo do 

material online 
  

Objetivos  Conteúdo programático 

 CISCO CCNA I - Conceitos Básicos de Redes - CH : 70h 

CISCO CCNA I - Conceitos Básicos de Redes CH : 70h 

...Planejar as atividades do desenvolvimento de gerenciamento de uma rede de computadores para 

atender ao cliente, de acordo com as terminologias e protocolos das redes locais, redes longa 

distância o modelo Open Systen Interconection (OSI), ferramentas de cabeamento, roteadores, 

programação de roteadores, endereçamento do protocolo de Internet (IP) e padrões de rede a 

partir do levantamento das necessidades do cliente de acordo com as características da rede, 

possibilidades e limites de atuação do profissional, com respeito, cortesia e pró-atividade. 
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Informações sobre o curso de CISCO CCNA II - Conceitos básicos de roteadores e 

roteamento. 

SENAC – Florianópolis – CISCO CCNA I - Conceitos básicos de roteadores e roteamento  

Público-alvo  Pré-requisitos 

 

  
  

- Idade Mínima: 14 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em Informática (Operador de Microcomputador) 

- Curso CISCO CCNA 1 Conceitos Básicos de Redes 

Obs: O aluno deverá possuir um computador com acesso à Internet para estudo do 

material on-line 
  

Objetivos  Conteúdo programático 

 CISCO CCNA - Conceitos Básicos de Roteadores e Roteamento - CH : 70h 

CISCO CCNA II - CONCEITOS BÁSICOS DE ROTEADORES E ROTEAMENTO CH : 70h 

Configurar roteadores e rotas de acordo com a necessidade do cliente, a partir do gerenciamento 

do software Cisco IOS, da implementação dos protocolos de roteamento e da criação das listas de 

controle de acesso, atuando com respeito, cortesia, valorização do trabalho em equipe e pró-

atividade. 

 

Informações sobre o curso de CISCO CCNP 1 - Building scalable cisco internetwoks 

(BSCI). 

SENAC – Florianópolis – CISCO CCNP 1 - Building scalable cisco internetwoks (BSCI) 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade Mínima: 14 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

uído com èxito os módulos 1 - 4 do CCNA Networking Academy (não é obrigatório possuir a 

certificação CCNA) 

- Possuir um computador com acesso à Internet para estudo do material on-line 

- Conhecimentos de Inglès para leitura (material on-line disponibilizado pela CISCO em inglès) 

- Conhecimentos em matemática (lógica, números binários, números hexadecimais). 

Objetivos  Conteúdo programático 

 CISCO CCNA - Conceitos Básicos de Roteadores e Roteamento - CH : 70h 

CISCO CCNA II - CONCEITOS BÁSICOS DE ROTEADORES E ROTEAMENTO CH : 70h 

Configurar roteadores e rotas de acordo com a necessidade do cliente, a partir do gerenciamento 

do software Cisco IOS, da implementação dos protocolos de roteamento e da criação das listas de 

controle de acesso, atuando com respeito, cortesia, valorização do trabalho em equipe e pró-

atividade. 
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Informações sobre o curso de CISCO CCNP I - Implementing cisco ip routing (ROUTE). 

SENAC – Florianópolis – CISCO CCNP I - Implementing cisco ip routing (ROUTE). 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade mínima: 16 anos completos 

- Escolaridade mínima: Ensino médio completo 

- Ter concluído com èxito os módulos 1 - 4 do CCNA Networking Academy (não é obrigatório 

possuir a certificação CCNA). 

- Possuir um computador com acesso à Internet. 

- Conhecimentos em Inglès para leitura (Livro em inglès). 

- Conhecimentos em matemática (lógica, números binários, números hexadecimais). 

Objetivos  Conteúdo programático 

 CISCO CCNP I - Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) - CH : 70h 

Projeção e Configuração de Redes LANs e WANs avançadas e seguras CH : 70h 

...Projetar, montar e configurar redes escaláveis avançadas e seguras, a partir dos tipos de projetos 

de redes e das características dos protocolos de roteamento Enhanced Interior Gataway Routing 

Protocol (EIGPR), Open Shortest Path First (OSPF), Border Gateway Protocol (BGP), além os 

fundamentos de otimização de roteamento em grandes redes, de operação de redes, de verificação 

de redistribuição de rotas e da implementação do protocolo IPv6 com pró-atividade, valorizando 

trabalho em equipe, com objetivo de convergir e prover segurança em redes que utilizam 

diferentes protocolos de roteamento sem a necessidade de novos projetos e instalações. 

 

Informações sobre o curso de Corel Draw. 

SENAC – Florianópolis – Corel Draw. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade Mínima: 14 anos 

- Escolaridade Mínima: Enisno Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em Informática (Operador de Microcomputador). 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Corel Draw - CH : 42h 

Criação e Arte-finalização de Ilustrações Vetoriais CH : 42h 

...Criar e arte-finalizar ilustrações vetoriais a partir das características das ferramentas para 

ilustrações vetoriais, dois tipos de linhas e formas geométricas e dos princípios da teoria da cor e 

da forma, com a aplicação texturas, volume, luzes, sombras e tipos de contornos, respeitando os 

pradrões específicos para cada tipo de aplicação e a legislação referente aos Direitos Autorais, para 

elaborar a composição visual de um produto. 
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Informações sobre o curso de Desenvolvimento de Jogos em Java. 

SENAC – Florianópolis – Desenvolvimento de Jogos em Java. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade mínima: 16 anos; 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo; 

- Conhecimentos em Linguagem de Programação Orientada a Objetos. 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Desenvolvimento de Jogos em Java - CH : 48h 

Desenvolvimento de Jogos em Java CH : 48h 

...Criar um jogo em linguagem Java utilizando conceitos de implementação de estruturas de jogos 

eletrônicos, de acordo com as características de temporizarão, simulação, estrutura de desenhos e 

imagens digitais, criando classes em Java, aplicadas ao gerenciamento e controle de animações, 

utilizando conceitos de criação de fontes, áudios e utilização de editores para editores, com visão 

lógica e pró-atividade. 

 

 

Informações sobre o curso de Excel. 

SENAC – Florianópolis – Excel. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade mínima: 14 anos; 

- Estar cursando ou ter o Ensino Fundamental Completo  

Objetivos  Conteúdo programático 

 Excel - CH : 28h 

Criação e Formatação de Planilhas Eletrônicas CH : 28h 

...Criar planilhas eletrônicas a partir dos princípios de fórmulas e funções lógico-matemáticas, das 

características de formatação de planilha eletrônica, de ordenação e de classificação dos conteúdos 

das células e funções, atuando com organização e visão lógica, para auxiliar a tabulação de 

informações financeiras. 

 

Informações sobre o curso de Excel Avançado. 

SENAC – Florianópolis – Excel Avançado. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade mínima: 16 anos; 

- Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo; 

Conhecimentos básicos em informática (Operador de Microcomputador). 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Excel Avançado - CH : 30h 

Excel Avançado CH : 30h 

...Criar planilhas eletrônicas profissionais a partir de conceitos de fórmulas e funções lógico-
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matemáticas, de características de formatação de planilha eletrônica, de ordenação e de 

classificação dos conteúdos das células e funções para geração de gráficos com raciocínio lógico, 

atuando com cortesia e respeito às necessidades do cliente. 

 

Informações sobre o curso de Finalização de arquivos digitais. 

SENAC – Florianópolis – Finalização de arquivos digitais. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade Mínima: 16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em Informática (Operador de Microcomputador) 

- Cursos de Corel Draw ou Curso de Ilustração e Tratamento de Imagens ou Conhecimentos 

equivalentes. 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Finalização de Arquivos Digitais - CH : 40h 

Finalização de peças publicitárias para diferentes mídias CH : 20h 

...Finalizar peças publicitárias para diferentes mídias de acordo com princípios de desenho vetorial, 

tipos de escala de cores, características de impressão, características de mídias e tipos de termos 

técnicos contidos no briefing, retraçando logomarcas, corrigindo imagens, utilizando a escala de 

cores, gerando o produto para impressão e desenvolver peça publicitária para tipos específicos de 

mídias com organização e pró-atividade. 

 

Fechamento de arquivos para publicação CH : 20h 

...Fechar arquivos para publicação de acordo com as características de softwares e suas extensões 

técnicas, tipos de fontes, suas origens, famílias e derivações, tipos de saídas para bureaus, gráficas 

off-set e expressa, tipos e formatos de papel para publicação profissional, e envia e publica o CD 

para fornecedores, gerando o produto para produção gráfica atuando com disciplina e organização. 

 

Informações sobre o curso de Flash. 

SENAC – Florianópolis – Flash. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade Mínima: 16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em Informática (Interação com Windows, edição de texto, navegação na 

Internet e usabilidade de e-mails). 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Flash - CH : 35h 

Ferramentas para Animação de Sites CH : 35h 

...Animar o site com criatividade e pró-atividade a partir das características e aplicações das 

ferramentas de animação e de acordo com os tipos de animação e características de símbolos 

gráficos, aplicação de som e de vídeo e princípios de action script, além de realizar a importação de 

arquivos nos diferentes formatos, para trazer movimentos ao site e torná-lo mais atrativo.. 
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Informações sobre o curso de Formação em administração de sistemas Linux e 

configuração de serviços de rede-certificação LPI I - 101 E 102. 

SENAC – Florianópolis – Formação em administração de sistemas Linux e configuração de 

serviços de rede-certificação LPI I - 101 E 102. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

Idade mínima: 16 anos 

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo 

Conhecimentos básicos em Sistema Operacional Windows ou Linux 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Formação em Administração de Sistemas Linux e Configuração de Serviços de Rede - CH : 80h 

Formação em Administração de Sistemas Linux e Configuração de Serviços de Rede CH : 80h 

...Instalar o Sistema Operacional Linux a partir das características dos serviços do Linux, da 

Instalação do GNU/Linux e Administração de Pacotes de acordo com os esquemas de partições de 

discos, gerenciadores de inicialização, código-fonte e bibliotecas, Pacotes Debian e Red Hat, com as 

características de Linha de Comando, instalando e configurando o Sistema X e atuando com 

organização e respeito às necessidades do cliente. 

...Configurar Hardware no Linux a partir das características de hardware e arquitetura: Bios, Placa 

de som, modem dispositivos não IDE, placas de expansão, dispositivos de comunicação e USB e das 

características dos Sistemas de arquivos Linux e Hierarquia Padrão de Sistema de Arquivos (FHS): 

partições, integridade, cotas de discos e permissões, donos e grupos, links e localização de arquivos, 

atuando com cortesia e respeito às necessidades do cliente. 

...Administrar Sistemas Operacionais Linux a partir características do Kernel e seus módulos, do 

carregamento (boot), início e término do sistema e runlevels, da instalação de Impressoras: locais e 

remotas, da Documentação e do Sistema Local de Documentação, de Shells, Script, Programação e 

Compilação, com a realização de tarefas administrativas de Contas e Usuário, Grupos e Arquivos de 

Sistema Relacionados, ajuste do Ambiente do Usuário e Variáveis de Ambiente de Sistema, 

configuração e recorrência a Arquivos de log, automatização e agenda de Tarefas Administrativas 

de Sistema e desenvolvimento de uma Estratégia para Backup de Dados, atuando com organização 

e respeito às necessidades do cliente 

...Configurar Serviços de Rede Linux a partir dos fundamentos de Redes TCP/IP, das características 

dos Serviços de Rede: inetd, xinetd e Serviços Relacionados, MTA, Apache, Daemons NFS e SAMBA, 

Serviço Básico de DNS, OpenSSH, das características de Segurança: tarefas administrativas e Host, 

com atividades de configuração do Linux como um Cliente PPP, administração do inetd, xinetd e 

Serviços Relacionados, operação e configuração de MTA, do Apache, administração do Daemons 

NFS e SAMBA, configuração de Serviço Básico de DNS, administração remota utilizando Shell 

Seguro (OpenSSH) e aplicação de tarefas administrativas de Segurança, Host e segurança a nível de 

usuário, atuando com sigilo profissional e organização. 
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Informações sobre o curso de Formatação de Web sites com CSS - cascade style sheet. 

SENAC – Florianópolis – Formatação de Web sites com CSS - cascade style sheet. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

Idade Mínima:16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos em Informática: Básico (Operador de Microcomputador) 

- Curso de Programador Web ou conhecimentos em Dreamweaver 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Formatação de Websites com CSS - Cascade Style Sheet - CH : 28h 

Formatação de páginas web com CSS CH : 28h 

Formatar páginas para Web com CSS de acordo com características de Dynamic HTML, princípios 

de importação de Style Sheet, orientação a objetos e de posicionamento de elementos para dequar 

a página as necessidades do cliente e as normas de web standard.. 

 

 

 

Informações sobre o curso de Furukawa Certified Professional - Fundamental. 

SENAC – Florianópolis Furukawa Certified Professional - Fundamental. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

Idade Mínima:16 anos 

Escolaridade Mínima: Ensino Médio em curso 

Data Cabling System ou conhecimentos básicos de: Redes e cabeamento estruturado 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Furukawa Certified Professional - Fundamental - CH : 40h 

Instalação de Cabeamento Estruturado Metálico CH : 40h 

Montar um cabeamento estruturado de cabos metálicos a partir dos princípios de 

telecomunicações, dos conceitos de redes de computadores e de cabeamento estruturado de dados, 

propondo soluções de instalação através da utilização das suas normas, com pró-atividade e 

trabalho em equipe, observando os conceitos de segurança no trabalho relativa a esta atividade, 

com o objetivo de padronizar a infraestrutura de redes de dados. 

 

Informações sobre o curso de Gerenciamento de Projetos com MS-Project. 

SENAC – Florianópolis Gerenciamento de Projetos com MS-Project.. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

Idade mínima: 18 anos 

- Escolaridade Mínima: Cursando nível médio 

- Conhecimentos em Informática básica: Windows, aplicativo do Office e Internet 

Objetivos  Conteúdo programático 
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 Gerenciamento de Projetos com MS-Project - CH : 40h 

Gerenciamento de Projetos com MS-Project CH : 40h 

Gerenciar projetos com a utilização de um aplicativo de Tecnologias da Informação, a partir de 

planejamento prévio, de acordo com noções de Gerenciamento de Projetos, PMI e PMBok, gráfico 

de Gantt, Diagrama de Rede, Pert/CPM, WBS (Work Breakdown Structure), com acompanhamento 

de indicadores envolvendo tarefas, custos, recursos e prazos, disponibilizados pelo sistema através 

de modos de exibição, relatórios e outros formas de alerta e visualização com pró-atividade, 

valorização do trabalho em equipe e mantendo a integridade do projeto. 

 

Informações sobre o curso de Gerenciamento de Serviços de Tecnologias da Informação 

com o Modelo ITIL Fundamentos. 

SENAC – Florianópolis Gerenciamento de Serviços de Tecnologias da Informação com o Modelo 

ITIL Fundamentos. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

Idade mínima: 18 anos; 

Escolaridade Mínima: Graduação em Tecnologias da Informação ou experiència em administração 

de ambiente de Tecnologias da Informação; 

Conhecimentos em Operador de Microcomputador ou noções de: internet, editor de texto, planilha 

eletrnica, software de apresentação. 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Gerenciamento de Serviços de Tecnologias da Informação com o Modelo ITIL Fundamentos - CH : 

20h 

Gerenciamento de Serviços de Tecnologias da Inforrmação com o modelo ITIL Fundamentos CH : 

20h 

Aplicar governança de processos no modelo ITIL, a partir de seus fundamentos, das regras, 

processo e componentes de suporte ao serviços (Service Support) e de entrega de serviços (Service 

Delivery), com a utilização de métricas para medição dos processos para administração do 

ambiente de Tecnologias da Informação, comunicando o processo com visão sistêmica e 

organização. 

 

Informações sobre o curso de Ilustrator. 

SENAC – Florianópolis Gerenciamento de Serviços de Tecnologias da Informação com o Modelo 

ITIL Fundamentos. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

Idade mínima: 16 anos 

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo 

Conhecimentos básicos em Informática (internet, editor de texto) ou Curso de Operador 

Microcomputador e Corel Draw 

Objetivos  Conteúdo programático 
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 Illustrator - CH : 32h 

Illustrator CH : 32h 

Criar e arte-finalizar com Illustrator ilustrações vetoriais e material gráfico a partir das 

características das diferenças entre Illustrator e Corel Draw, dos tipos de linhas e formas 

geométricas do Illustrator, formatos de arquivos vetoriais, características de Importação e 

Exportação de arquivos vetoriais e bitmaps, características das diferentes mídias impressas, 

características de impressão, com respeito às necessidades do cliente. 

 

Informações sobre o curso de Ilustração e animação para games. 

SENAC – Florianópolis Ilustração e animação para games  

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade Mínima: 16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em Informática (Operador de Microcomputador), recomendável afinidade 

pessoal com o meio de artes plásticas e com games 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Ilustração e Animação para Games - CH : 116h 

Ilustração para Games CH : 58h 

Criar graficamente personagens, cenários e elementos de interface, a partir do contexto do 

mercado de games, dos princípios do Projeto do Jogo, da perspectiva, luz e sombra, usabilidade de 

interface e de direito autoral, tipos de cenário, personagem, model kit, de desenho, criando 

ilustrações à mão livre e finalizando em meio digital, com trabalho em equipe e respeito às 

necessidades do cliente.  

Editar um documento de direção de arte de um projeto de game a partir das características do do 

Documento de Direção de Arte, versionado e subordinado ao Projeto do Jogo, os princípios de 

Direção de Arte e as características de Game Play organizando os elementos de arte em forma de 

documento e justificando-os quanto ao elemento de arte assumindo, com organização e sigilo 

profissional. 

 

Animação para Games CH : 58h 

Animar personagens, elementos de cenário e elementos de interface, de acordo com os princípios 

de animação 2D, e a persistência da visão, as características do plano de animação, planejando 

movimentos e produzindo animações cíclicas e/ou interativas finalizadas em meio digital com pró-

atividade e concentração. 

Criar e produzir feedbacks animados, a partir dos tipos de movimentos, técnicas de animação, 

sonorização e noções de timing, dos roteiros e storyboards, do planejamento e produção de 

sequencias animadas completas finalizadas em meio digital, considerando as questões de 

usabilidade e atuando com valorização do trabalho em equipe e pró-atividade. 
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Informações sobre o curso de Implementação de redes IPV6. 

SENAC – Florianópolis Implementação de redes IPV6. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade mínima: 18 anos 

- Escolaridade mínima: Ensino Médio completo ou cursando 

- Experiência: Conhecimentos de redes LAN, WAN, Protocolo TCP/IP e noções de roteamento, 

conhecimentos em matemática (lógica, números binários, números hexadecimais), desejável ter 

cursado ou estar cursando Curso Técnico em Redes de Computadores, Sistemas da Informação ou 

Formação CISCO CCNA e possuir conhecimento para leitura de materiais de estudo em inglês. 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Implementação de Redes IPv6 - CH : 49h 

Construção de Redes LAN e WAN com o protocolo IPv6 CH : 49h 

Construir redes LAN e WAN utilizando o protocolo IPv6, de acordo com os princípios de 

endereçamento de rede do protocolo IPv6 fixos e dinâmicos, planejando a atribuição de endereços 

IPv6 unicast em estações de trabalho, servidores e ativos de rede, configurando redes Dual Stack, 

6to4 e Nat-PT e roteamento estático e dinâmico, além de realizar a convergência de redes IPv4 para 

IPv6, atuando com pró-atividade, raciocínio lógico, trabalho em equipe,mantendo a disponibilidade 

e recursos de redes IPv6, para convergir redes IPv4 e permitir que estas redes utilizem os recursos 

e facilidades do protocolo IPv6. 

 

Informações sobre o curso de Informática básica para a terceira idade. 

SENAC – Florianópolis Informática básica para a terceira idade. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade mínima: 50 anos 

- Escolaridade mínima: Ensino Médio completo. 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Informática Básica para Maturidade - CH : 48h 

Introdução ao Sistema Operacional e Aplicativos de Escritório CH : 48h 

Criar e organizar arquivos com pró-atividade em um ambiente operacional, trabalhando a 

motricidade fina e a memória, utilizando os comandos e ferramentas de gerenciamento de arquivos 

e conhecendo os periféricos do microcomputador. 

Usar a Internet com concentração e pró-atividade para pesquisar e comunicar-se de acordo com 

noções das ferramentas de navegação, dos princípios das ferramentas de pesquisa, das 

características de diferentes softwares de correio eletrônico.  

Digitar e formatar textos trabalhando a motricidade fina, o raciocínio e a memória a partir dos tipos 

de software disponíveis para edição de texto, das características das ferramentas de edição e 

formatação de texto. 

Criar planilhas eletrônicas simples com organização e raciocínio lógico a partir de tipos de 

fórmulas, de características de formatação de planilha eletrônica, noções para geração de gráficos. 
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Criar apresentações simples em slides com criatividade a partir das noções de inserção de imagens, 

de personalização, de sincronismo, de características de formatação de texto e das etapas de 

organização de slides. 

 

Informações sobre o curso de JOOMLA. 

SENAC – Florianópolis JOOMLA. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade mínima: 16 

- Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em : Windows e Noções de desenvolvimento web 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Joomla - CH : 40h 

Joomla CH : 40h 

Instalar e configurar o Joomla e seus componentes gerenciando conteúdos e desenvolvendo 

templates para personalização de interface com usuário a partir de características de tecnologia 

LAMP, conceitos de Bancos de dados, conceitos do Joomla, componentes e módulos Básicos do 

Joomla, conceitos de Layout do Joomla, características de finalização da template no Dreamweaver, 

e princípios de CSS atuando com organização e trabalho em equipe. 

 

Informações sobre o curso de JSP – Java para Web. 

SENAC – Florianópolis JSP – Java para Web. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade Mínima: 16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos em informática básica (Operador de Microcomputador); Lógica de programação; 

Orientação a Objetos; Conhecimentos em Java. 

Objetivos  Conteúdo programático 

 JSP - Java para Web - CH : 40h 

JSP - Java para Web CH : 40h 

Programar sites dinâmicos para Internet utilizando tecnologia JSP, segundo as características de 

Cookies e sessões, de princípios e características de Banco de Dados, de arquitetura de páginas JSP, 

de Servidor Tomcat, de características de Bibliotecas Taglibs, de tipos de ambiente de 

desenvolvimento integrado, atuando com organização, atenção e paciência no seu 

desenvolvimento. 
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Informações sobre o curso de Montagem e configuração de redes. 

SENAC – Florianópolis Montagem e configuração de redes. 

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

Idade mínima: 16 anos 

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo 

Conhecimentos em informática básico (Windows) 

Conhecimentos básicos em montagem e manutenção de microcomputadores 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Montagem e Configuração de Redes - CH : 60h 

Montagem e Configuração de Redes CH : 60h 

Montar e configurar redes em ambiente híbrido a partir das características de infra-estrutura física 

de redes, dos equipamentos ativos e passivos de redes, de comandos de configuração de Windows e 

Linux, de modelo de proposta, de ferramentas de teste, de Roteador D-link, de princípios de 

segurança de redes, atuando com sigilo profissional e respeito às necessidades do cliente 

 

Informações sobre o curso de Operador de Computador. 

SENAC – Florianópolis Operador de Computador  

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

- Idade mínima: 14 anos 

- Ensino Fundamental Completo ou estar cursando 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Operador de Computador - CH : 168h 

Introdução ao Sistema Operacional Windows CH : 21h 

Aplicar os recursos do Sistema Operacional Windows de acordo com os seus tipos, com os 

princípios de organização, manipulação e compactação de arquivos e pastas, com o uso dos tipos de 

periféricos existentes, atuando com atenção e pró-atividade para a inclusão digital.  

 

Criação e formatação de textos CH : 28h 

Criar e formatar textos a partir das características das ferramentas de formatação de textos, de 

inserção de elementos para edição de texto, de criação e manipulação de tabelas e arquivos, além, 

dos princípios de criação de mala direta , reconhecendo os tipos de softwares e existentes e 

atuando com pró-atividade e organização, para o desenvolvimento de documentos que auxiliem no 

registro de informações.  

 

Criação e Formatação de Planilhas Eletrônicas CH : 28h 

Criar planilhas eletrônicas a partir dos princípios de fórmulas e funções lógico-matemáticas, das 

características de formatação de planilha eletrônica, de ordenação e de classificação dos conteúdos 

das células e funções, atuando com organização e visão lógica, para auxiliar a tabulação de 

informações financeiras.  
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Criação de Apresentação de Slides CH : 21h 

Criar apresentações em slides a partir dos princípios de inserção de imagens, de sons, de teoria da 

cor e da forma, de personalização, de sincronismo, de comunicação e de formatação de texto e das 

etapas de organização de slides, atuando com criatividade e pró-atividade para facilitar a 

visualização das informações.  

 

Pesquisa e Comunicação Através da Internet CH : 21h 

Pesquisar e comunicar-se através do uso da Internet, a partir dos princípios das ferramentas de 

navegação e de pesquisa, de organização e armazenamento dos dados na Internet, além da 

utilização dos tipos de ferramentas de comunicação virtual e dos serviços disponíveis na internet, 

segundo os princípios de direito autoral, atuando com responsabilidade e organização para a busca 

de informações. 

 

Introdução ao Banco de Dados Access CH : 28h 

Desenvolver um banco de dados de acordo com os princípios de abstração e normalização de 

dados, com os princípios de construção de tabelas, formulários e consultas, com as características 

de relatórios e de fórmulas, atuando com concentração, organização e visão sistêmica, para 

padronizar o armazenamento e facilitar o acesso ás inforamações. 

 

Princípios de Segurança da Infornação CH : 21h 

Desenvolver uma política de segurança a partir dos princípios de segurança da informação, 

considerando os tipos de software de ameaça e de ferramentas de segurança, atuando com 

responsabilidade e pró-atividade, para definir as regras de utilização dos recursos computacionais, 

garantindo a segurança das informações. 

 

 

Informações sobre o curso de Pagemaker. 

SENAC – Florianópolis Pagemaker  

Público-alvo  Pré-requisitos 

  
 

Idade mínima: 16 anos 

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo 

Conhecimentos básicos em Informática (Operador de Microcomputador) 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Pagemaker - CH : 20h 

Pagemaker CH : 20h 

Editar eletronicamente, por meio do pagemaker, materiais como jornais, revistas e livros de acordo 

com características de paginação, princípios de formatação de texto, tipos de elementos gráficos, 

características de importação de arquivos, características de estilos de textos atuando com pra-

atividade. 
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Informações sobre o curso de Photoshop Avançado. 

SENAC – Florianópolis Photoshop Avançado  

Público-alvo  Pré-requisitos 
 

 
 

- Idade Mínima: 16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Curso básico de Photoshop ou conhecimentos similares 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Photoshop Avançado - CH : 42h 

Tratamento de Imagens com Recursos Avançados CH : 42h 

Captar, diagnosticar e tratar imagens de foram avançada, a partir dos princípios de utilização do 

ABODE bridge, photomerge, ponto de fuga, câmera raw e vetorização e das características de 

objects, smart object, filters e smart filters, realizando a aplicação de ajustes e a extração de fundos 

complexos, além da preparação de arquivos para a impressão, com criatividade e pró-atividade, 

para otimizar o trabalho sem perdas nas características originais da imagem. 

 

Informações sobre o curso de Produtor de Maquete Eletrônica. 

SENAC – Florianópolis Produtor de Maquete Eletrônica  

Público-alvo  Pré-requisitos 
 

 
 

- Idade Mínima: 16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em Informática (Operador de Microcomputador) 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Produtor de Maquete Eletrônica - CH : 210h 

Elaboração de Plano de Trabalho CH : 21h 

Realizar o planejamento das atividades a partir da entrevista com o cliente, utilizando de cortesia, 

respeito, pró-atividade e procedimentos de levantamento de necessidades e custos das etapas do 

projeto, para estruturação orçamentária e realização do planejamento de produção, visando atingir 

o objetivo proposto e sua execução no prazo estipulado. 

 

Modelagem 2D CH : 49h 

Gerar representação em duas dimensões em formato CAD (Projeto Auxiliado por Computador), a 

partir de projetos pré-concebidos respeitando sua integridade, mobilizando as ferramentas de 

desenho e edição de objetos bidimensionais conforme as normas de desenho técnico e padrão 

específico, obtendo como resultado a visualização digital e impressão do projeto. 

 

Modelagem 3D CH : 35h 

Gerar representação em três dimensões em formato CAD (Projeto Auxiliado por Computador), a 

partir de projetos pré-concebidos respeitando a integridade do projeto, mobilizando as 

ferramentas de desenho e edição de objetos tridimensionais conforme as normas de desenho 
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técnico e padrão específico, obtendo como resultado a visualização digital e impressão do projeto.  

 

Plantas Humanizadas CH : 35h 

Gerar representação de Plantas Humanizadas, a partir de projetos pré-concebidos, mobilizando as 

ferramentas de edição, inserção e exportação para definir os objetos na composição dos espaços da 

planta, utilizando cores, textos, contornos e texturas, aplicando efeitos de transparência, luz e 

sombra, obtendo a visualização digital e ou impressa do projeto como layout decorativo. 

 

Geração de Imagens Fotorrealísticas CH : 70h 

Gerar representação foto realística, a partir de projetos pré-concebidos, mobilizando as 

ferramentas de criação, edição e inserção, definindo objetos na composição da imagem, aplicando 

efeitos de luz e sombra, obtendo a visualização digital e ou impressa do projeto.  

 

Informações sobre o curso de Programação Básica. 

SENAC – Florianópolis Programação Básica. 

Público-alvo  Pré-requisitos 
 

 
 

- Idade mínima: 16 anos 

- Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em informática (Operador de Microcomputador) 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Programação Básica - CH : 42h 

Lógica de Programação CH : 42h 

Implementar algorítmos de programação específica, a partir dos princípios de lógica, abstração e 

programação estruturada, com paciência e visão lógica, utilizando princípios de estruturas de 

dados e de controle, tipos e variáveis, conceitos de funções, métodos e escopo, como objetivo de 

solucionar problemas com o uso de representações computacionais. 

 

Informações sobre o curso de Programação em PHP. 

SENAC – Florianópolis Programação em PHP. 

Público-alvo  Pré-requisitos 
 

 
 

- Idade mínima: 16 anos 

- Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em informática (Operador de Microcomputador) 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Programação em PHP - CH : 124h 

Planejamento em Desenvolvimento de Sistemas CH : 20h 

Planejar as etapas do produto de desenvolvimento de sistemas para atender ao cliente, a partir da 

criação de questionários e do levantamento das necessidades do cliente, com a verificação da 

viabilidade da execução e fornece um orçamento coerente com os requisitos do projeto, segundo 
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uma postura pró-ativa com respeito e cortesia. 

 

Linguagem de PHP CH : 42h 

Criar formulários para PHP a partir de princípios de construção de páginas de Linguagem de 

Hipertextos, lógica de programação, conceitos e princípios de formulários em Linguagem de 

Hipertextos, conceitos de estruturas em PHP, características, possibilidades e limites de atuação do 

profissional demonstrando organização, sigilo profissional, respeito e cortesia com o cliente na 

atuação profissional. 

Acessar e manipular banco de dados via PHP através da inserção, exclusão, alteração e consulta a 

dados no banco de dados usando PHP e conceitos de acesso à banco de dados demonstrando sigilo 

profissional e respeito às necessidades do cliente na sua atuação profissional. 

Implementar aplicações em Linguagem de Desenvolvimento para Internet garantindo a segurança 

de informações de acordo com princípios de níveis de acesso, conceitos e princípios de sessão e 

características, possibilidades e limites de atuação do profissional, criando rotinas e manipulando 

sessões, atuando com sigilo profissional, pró-atividade e organização no desenvolvimento da 

aplicação. 

 

Lógica de Programação para PHP CH : 46h 

Implementar software em PHP utilizando princípios de lógica, abstração e programação de acordo 

com tipos de algoritmos e de estrutura de dados, princípios de organização de classes em pacotes e 

projetos, interpretando as noções de abstração a partir das características de Programação para 

Internet com organização, paciência e visão lógica no seu desenvolvimento, bem como, cortesia no 

trato com o cliente. 

 

Bases de Banco de Dados CH : 16h 

Projetar, modelar, implementar e manipular bancos de dados aplicando conceitos de linguagem 

SQL de acordo com os princípios e conceitos de banco de dados, princípios de modelagem de banco 

de dados, características da criação de banco de dados e sua estrutura, conceitos e aplicação da 

linguagem SQL na manipulação de banco de dados com sigilo profissional e respeito às 

necessidades ao cliente. 

 

Informações sobre o curso de Programação WEB. 

SENAC – Florianópolis Programação WEB. 

Público-alvo  Pré-requisitos 
 

 
 

- Idade Mínima: 16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos Básicos em Informática 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Programador Web - CH : 245h 

Lógica de Programação CH : 42h 
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Implementar algorítmos em linguagem de programação específica, a partir dos princípios de lógica, 

abstração e programação estruturada, utilizando princípios de estruturas de dados e de controle, 

tipos e variáveis, conceitos de funções, métodos e escopo, representando soluções computacionais 

a partir de problemas do mundo real, com paciência e visão lógica. 

 

Modelagem de Dados CH : 21h 

Modelar projeto de software utilizando conceitos de programação orientada a objetos, 

desenvolvendo diagrama de casos de uso e de classe (UML) com organização e respeitando a 

integridade do projeto, com a finalidade de diagramar a solução de um problema proposto. 

 

Programação Orientada a Objetos para Web CH : 42h 

Desenvolver aplicativos em interface gráfica utilizando metodologia orientada a objetos, de acordo 

com a síntaxe da linguagem, incluindo os fundamentos de programação orientada a objetos e 

características de organização de classes em pacotes e projetos, linguagem de hipertexto (HTML) e 

linguagem de estilo (CSS), aplicando a orientação a objetos no desenvolvimento de sistemas, com 

visão lógica e pró-atividade. 

 

Modelo Cliente-Servidor CH : 21h 

Aplicar arquitetura cliente-servidor de acordo com os conceitos de aplicação em rede e 

características entre estações cliente e servidor, utilizando características de manipulação de 

arquivos, arrays bidimensionais, tipos de ferramenta de SGBD, tratamento de exceções, com visão 

sistêmica, atribuindo ao servidor a responsabilidade de gerenciar o acesso,manipulação e 

organização dos dados. 

 

Organização de Banco de Dados CH : 28h 

Organizar base de dados utilizando princípios de banco de dados e de linguagem de consulta 

estruturada com organização e sigilo profissional, garantindo a integridade e disponibilidade dos 

dados. 

 

Tratamento de Eventos para Web CH : 21h 

Tratar eventos para web utilizando linguagem script, observando a sintaxe da linguagem, funções, 

passagem de parâmetros, bibliotecas, a partir das características de tratamento de eventos, com 

visão lógica e paciência, a fim de estabelecer a comunicação entre a ação e a rotina computacional.  

 

Fundamentos de Padrões de Projetos CH : 28h 

Aplicar padrões de projeto utilizando frameworks e ferramentas de mapeamento objeto-relacional, 

e acordo com os fundamentos de padrões de projetos: MVC, camadas e IOC, com o intuito de 

descrever soluções para problemas recorrentes no desenvolvimento de sistemas.  

 

Projeto Integrador em Programação Web CH : 42h 

Desenvolver o protótipo de um apliativo web, com visão lógica, e documentá-lo em projeto 

utilizando regras de documentação e informações do protótipo do aplicativo objetivando 

automatizar um determinado processo. 
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Informações sobre o curso de Virtualização de Servidores – HYPER V. 

SENAC – Florianópolis Virtualização de Servidores – HYPER V  

Público-alvo  Pré-requisitos 
 

 
 

- Idade mínima: 16 anos 

- Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos de Windows Server 

- Experiência profissional: Curso Administração de redes Microsoft - Server Administrator ou 

possuir conhecimentos equivalentes. 

- Desejável capacidade de leitura em Inglês 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Virtualização de Servidores - Hyper - V - CH : 42h 

Virtualização de Servidores - Hyper - V CH : 42h 

Implantar e gerenciar um servidor de ambiente de virtualização com Hyper - V, a partir da 

avaliação do ambiente, analisando os tipos de soluções existentes e os princípios de planejamento e 

implementação das funções do servidor Hyper - V, convertendo um servidor físico em máquina 

virtual por meio das características do Microsoft System Center Virtual Machine Manager e suas 

tarefas de gerenciamento e configuração, atuando com responsabilidade e pró-atividade, para 

propiciar a utilização de diversos sistemas e aplicativos sem a necessidade de acesso física à 

máquina na qual estão hospedados. 

 

Informações sobre o curso de WEB Design. 

SENAC – Florianópolis WEB Design  

Público-alvo  Pré-requisitos 
 

 
 

- Idade Mínima: 16 anos 

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 

- Conhecimentos básicos em Informática (Operador de Microcomputador) 

Objetivos  Conteúdo programático 

 Web Design - CH : 160h 

Processo de Elaboração em Computação Gráfica CH : 20h 

Elaborar etapas do produto de computação gráfica a partir do levantamento das necessidades do 

cliente realizando uma proposta de projeto contendo objetivo, desenvolvimento técnico, 

viabilidade e orçamento para aprovação e execução.  

 

Interface do Site com Fireworks; Animação do Site com Flash; e Arquitetura e Edição do Site com 

Dreamweaver CH : 140h 

Criar a interface do site a partir da captação, diagnóstico e tratamento de imagens para Web, 

segundo conceito de imagem digital, das características e aplicações das ferramentas de produção 

visual, dos princípios da teoria da cor e da forma, das noções de desenhos bitmap e vetoriais, de 

importação e exportação de arquivos e de comunicação, aplicando a legislação dentro dos 



 
 

Mapeamento RH e Cursos em TIC – Florianópolis 
 

 

177 

 

princípios de direito autoral, respeitando as necessidades do cliente. 

Animar o site, a partir das características da sua ferramenta, aplicações e tipos de animação, 

características de importação de arquivos e das teorias da cor e da forma e características de 

aplicações de som, com publicação do site de acordo com os princípios de hospedagem e 

configurações do servidor, adotando uma postura pró-ativa com respeito às necessidades do 

cliente e aplicando a legislação pertinente aos direitos autorais. 

Desenvolver um site usando o Dreamweaver de acordo com a necessidade do cliente, compatível 

com os principais navegadores, com a montagem e estrutura de tags, complementos de tags, com 

organização dos arquivos que constituem o site, segundo os princípios de criação de links e 

desenvolvimento de links, criação de páginas, configuradas para navegação no site, publicando o 

site conforme os princípios de hospedagem e configurações do servidor, com sigilo profissional, 

paciência e lógica de raciocínio. 
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Anexo 9 - Cursos técnicos SENAC 

Informações sobre o curso técnico de rede de computadores. 

SENAC – Florianópolis – Rede de computadores 

Tipo de certificação: Habilitação Profissional Técnica 

Requisitos 

Módulo I 

Idade Mínima: 16 (dezesseis) anos completos no ato da matrícula. 

Escolaridade Mínima: Ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio regular, ou ainda, estar 

matriculado no Ensino Médio na modalidade de Ensino Supletivo, tendo concluído as disciplinas de Matemática e 

Inglês. 

 

Módulo II 

Idade Mínima: 16 (dezesseis) anos completos no ato da matrícula. 

Escolaridade Mínima: Ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio regular, ou ainda, estar 

matriculado no Ensino Médio na modalidade de Ensino Supletivo, tendo concluído as disciplinas de Matemática e 

Inglês. 

Conclusão do módulo I 

 

Módulo III 

Idade Mínima: 16 (dezesseis) anos completos no ato da matrícula. 

Escolaridade Mínima: Ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio regular, ou ainda, estar 

matriculado no Ensino Médio na modalidade de Ensino Supletivo, tendo concluído as disciplinas de Matemática e 

Inglês. 

Conclusão do módulo II 
 

Estrutura Curricular 

Módulo I - CH : 350h 

Fundamentos às Tecnologias da Informação CH: 35h 

Efetuar conversões de bases numéricas, utilizando os tipos de sistemas de numeração e conversão entre bases, 

unidades de medida de TI, princípios de Álgebra de Boole, tabela ASCII, além de relacionar os tipos de software e 

Sistemas Operacionais e identificar os elementos fundamentais da informática, colaborando com o desenvolvimento 

da atividade profissional. 

 

Inglês Instrumental Aplicado à Informática CH: 35h 

Desenvolver práticas de informática utilizando o Inglês Instrumental, reconhecendo a morfologia e sintaxe das 

sentenças e estrutura de dicionários, interpretando termos técnicos em Inglês, de foram pró-ativa e organizada, para 

interagir e aplicar a linguagem padrão em TI.  

 

Fundamentos de Rede CH: 28h 

Elaborar um esboço gráfico macro de uma rede de computadores, identificando sua topologia e seus equipamentos, 

de acordo com os fundamentos de redes de computadores, tipos de tecnologias LAN e WAN, princípios dos modelos 

OSI e TCP/IP, atuando com pró-atividade e trabalhando em equipe para a estruturação de um cenário. 

 

Instrumentação Elétrica CH: 21h 

Diagnosticar tensões elétricas com aparelhos de medição elétricos através da medição de tensão de um meio 

condutivo, de acordo com as diferentes tensões, do uso do multímetro de acordo com os princípios de corrente 

Alternada, Continuada e Lei de Ohm e atuando com pró-atividade e pensamento científico, para identificar as 

grandezas elétricas.  

 

Montagem e Manutenção de Hardware CH: 42h 

Instalar, configurar e substituir Hardware a partir da identificação de problemas relacionados ao hardware e fazendo 
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o reparo ou substituição necessária do mesmo, da utilização do hardware requerido pelos aplicativos solicitados pelo 

cliente e desenvolvendo as atividades de instalação e configuração valorizando o trabalho em equipe, demonstrando 

responsabilidade com o equipamento do cliente e com respeito as suas necessidades, para montagem de 

equipamentos de informática. 

 

Instalação de Sistema Operacional Cliente e Aplicativos CH: 42h 

Instalar, reparar e configurar o Sistema Operacional cliente e aplicativos, utilizando o que melhor se adapte ao 

hardware disponível no microcomputador a partir da criação e formatação das unidades lógicas segundo as 

ferramentas de participamento e formatação, da identificação dos problemas relacionados ao Sistema Operacional e 

aplicativos, da constatação da necessidade de cópia de segurança dos dados do cliente, das atividades de reparo ou 

substituição necessária, atuando com responsabilidade e sigilo com os dados do cliente, para permitir a utilização do 

computador.  

 

Suporte a Sistema Operacional Cliente de Rede CH: 21h 

Configurar redes ponto a ponto, a partir dos princípios de configuração de rede no Sistema Operacional com 

configuração de um compartilhamento de unidades, com o mapeamento de unidades e compartilhamento de 

periféricos de acordo com a definição de quais componentes serão necessários e como serão distribuídos, 

valorizando o trabalho em equipe e com respeito às necessidades do cliente, possibilitando a comunicação entre 

estações. 

 

Projeto Integrador em Infra Estrutura Física de Redes de Computadores CH: 35h 

Desenvolver um Projeto Integrador em Infraestrutura física de Redes de Computadores, através do levantamento de 

dados, elaboração de orçamentos e documentos, utilizando os princípios de metodologia ABNT e características de 

comunicação, atuando com disciplina e organização, para apresentar e propor a solução de uma situação problema.  

 

Cabeamento Estruturado CH: 49h 

Montar cabeamento estruturado a partir das normas EIA/TIA, ISO, IEEE, ABNT, das características dos canais 

constituídos por cabos metálicos e de suas categorias ou tipos, de acordo com princípios de certificação de sistema 

em rede, instalação e tipos de fibra óptica, atuando com pró-atividade e valorização do trabalho em equipe para a 

interconexão dos equipamentos de rede. 

 

Instalação e Configuração de Sistema Operacional Proprietário Servidor CH: 42h 

Instalar e configurar Sistema Operacional Proprietário Servidor de acordo com a disponibilidade de hardware e das 

características e tipos do S. O. proprietário servidor, e realizando sua administração, atribuindo permissões a 

arquivos e pastas, realizando o compartilhamento de arquivos, pastas e dispositivos, criando, configurando discos 

para utilizar sistema de RAID, atuando com responsabilidade, pró-atividade, mantendo sigilo e segurança com os 

dados e respeitando as necessidades do cliente, para centralizar o gerenciamento dos recursos em Sistema 

Operacional proprietário. 

 

Módulo II - CH: 350h 

Instalação de Sistema Operacional de Código Aberto CH: 42h 

Instalar e configurar Sistema Operacional de Código Aberto de acordo com os princípios e disponibilidade de 

hardware, realizando operações no Shell para manipulação de arquivos e diretórios, atribuindo permissões a 

arquivos e diretórios de acordo com seus conceitos, atuando com organização, responsabilidade, pró-atividade, 

paciência, trabalhando em equipe, respeitando às necessidades do cliente e mantendo sigilo e segurança com os 

dados do cliente, para a implantação de um servidor. 

 

Administração e Suporte de Sistemas Operacionais de Código Aberto CH: 42h 

Gerenciar e prestar suporte na Administração de Sistema Operacional de Código Aberto a partir da configuração de 

variáveis de ambiente, do gerenciamento de processos e serviços, de análise de logs do sistema, agendamento de 

tarefas para automatização, da elaboração de estratégias de backup, da administração de pacotes, de usuários e 

grupos, do desenvolvimento de scripts em Shell para automatização de tarefas administrativas, da administração de 

volumes, lógicos e do Kernel do sistema, da instalação de impressora(s), atuando com organização, pró-atividade, 
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sigilo e segurança com os dados do cliente, para centralizar o gerenciamento dos recursos em S.O. de código aberto. 

 

Protocolo TCP/IP e Roteamento CH: 42h 

Projetar e configurar uma rede com base nos fundamentos de protocolo TCP/IP, princípios de RFCs e roteamento, 

dos fundamentos de endereço, classe e sub-redes, dividindo uma rede em sub-redes, utilizando Ping e Traceroute 

para a verificação de rota, elaborando tabela de roteamento e identificando a cota de um pacote na rede, atuando 

com organização, pró-atividade e disciplina, para otimizar os recursos da rede. 

 

Instalação, Configuração e Suporte de Serviços de FTP, HTTP (s), Proxy, DHCP e Samba CH : 56h 

Instalar, configurar e prestar suporte a servidores FTP, HTTP, Proxy, DHCP e Samba a partir de seus fundamentos de 

administração e suporte a servidor de arquivos via internet/intranet (FTP), servidor de Páginas Web (HTTP) e de 

Páginas Web seguras (HTTPS), servidor Proxy, servidor DHCP e servidor Samba, atuando com paciência, organização 

e sigilo profissional, para manter a continuidade dos serviços de rede aos aplicativos do usuário.  

 

Instalação, Configuração e Suporte de Serviços de DNS e E-mail CH: 63h 

Instalar, configurar e prestar suporte à servidores de correio eletrônico e DNS a partir de seus fundamentos, das 

características de domínios internos (intranet) e externos (internet), com controle de acesso de usuários e 

autenticação de senha, efetuando backup dos arquivos, com registro de domínio seguindo as normas da RFCs, com 

análise de arquivos de logs para acompanhamento dos servidores, atuando com organização, paciência, e sigilo 

profissional, para manter a continuidade dos serviços.  

 

Introdução ao Ambiente de Desenvolvimento para Internet CH: 56h 

Instalar e configurar um sistema de Gerenciamento de conteúdo (CMS), utilizando os princípios de Sistema de 

Gerenciamento de Conteúdo, de banco de dados e linguagem para web, com o intuito de criar e publicar informações.  

 

Segurança Elétrica na Infra-Estrutura de Tecnologias da Informação CH: 21h 

Elaborar um relatório técnico de vulnerabilidades elétricas a partir dos princípios de fontes de EMI (Interferência 

Eletro Magnética) e ruídos, de Normas de Regulamentação, de equipamentos de proteção elétrica, dos conceitos de 

dimensionamento de consumo de carga dos equipamentos, atuando com organização, pró-atividade, visão sistêmica 

e pensamento científico, para expor as vulnerabilidades elétricas no ambiente computacional. 

 

Projeto Integrador em Administração de Redes de Computadores CH: 28h 

Desenvolver um Projeto Integrador em administração de redes de computadores, utilizando características da 

metodologia ABNT e fundamentos de postura pessoal e profissional, com disciplina, sigilo profissional e trabalho em 

equipe, para levantar, analisar e documentar um cenário.  

 

Módulo III - CH: 350h 

Segurança Física na Infra Estrutura de Tecnologias da Informação CH: 21h 

Elaborar um relatório técnico de vulnerabilidades físicas, princípios de saúde e segurança no trabalho e de segurança 

física, controle de acesso ao ambiente e características de gerenciamento de desastres, utilizando como referência os 

tipos de normas de regularização com disciplina e sigilo profissional, para expor as vulnerabilidades físicas no 

ambiente computacional. 

 

Governança de Processos em Tecnologias da Informação CH: 21h 

Aplicar governança de processos em TI, a partir dos fundamentos de regras, processo e componentes de suporte aos 

serviços e de entrega de serviços, com a utilização de métricas para medição dos processos para administração do 

ambiente de Tecnologias da Informação, comunicando o processo com visão sistêmica e organização. 

 

Serviços de Segurança em Tecnologias da Informação CH: 70h 

Implementar serviços de segurança em TI, de acordo com os tipos de dados, os princípios de criptografia, conceitos 

de Firewall, VPN e SSH (Redes privadas e serviços de acesso remoto), a partir da elaboração de um plano com 

políticas de segurança conforme as necessidades e com a rede do cliente, protegendo a rede de ataques e 

implementando servidores de segurança de dados, atuando com respeito e sigilo profissional, para garantir a 
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segurança da informação. 

 

Gerência de Projetos em Tecnologias da Informação CH: 63h 

Desenvolver projetos em TI segundo o ciclo de vida de projetos, dos tipos de tarefas, recursos, custo, tempo, 

relatórios, dos fundamentos de determinação de riscos e de aquisição, na integração dos projetos em Tecnologias da 

Informação com as áreas de gerenciamento, com aplicação da programação e análise de projetos de acordo com o 

tipo de ferramenta utilizado e empregando um aplicativo de acompanhamento de Projetos segundo seus 

fundamentos, atuando com liderança, pró-atividade e valorização do trabalho em equipe para atingir o conjunto de 

objetivos pré-definidos no projeto. 

 

Projeto de Cabeamento Estruturado CH: 49h 

Desenvolver um projeto de cabeamento estruturado a partir do levantamento de suas necessidades, das 

características, possibilidades e limites de atuação do profissional, do levantamento de custos, dos princípios das 

normas ANSI/EIA/TIA, ISO, ABNT e IEEE, das técnicas de instalação de sistema de cabeamento estruturado, 

elaborando um projeto com desenho da rede e a documentação do cabeamento estruturado com respeito e cortesia 

ao cliente, às suas expectativas e de acordo com a viabilidade da execução do desenho, para documentar a infra 

estrutura do cabeamento. 

 

Redes sem Fio Indoor CH: 28h 

Dimensionar redes sem fio indoor, a partir dos princípios de redes wireless e de segurança em redes, analisando os 

protocolos de redes wireless e os princípios de cálculo de perda de cabo de rádio freqüência, para a conectividade de 

dispositivos sem fio. 

 

Gerenciamento de Redes de Computadores CH: 42h 

Gerenciar redes de computadores a partir dos fundamentos de Gerenciamento de Redes de Computadores e dos 

protocolos de gerenciamento de Redes (SNMP e RMON) e das características de ferramentas de gerenciamento de 

Redes (MIBBrowse e MRTG) de acordo com as disponibilidades e necessidades do cliente e com sigilo profissional 

para monitorar, detectar e corrigir falhas no ambiente da rede. 

 

Projeto Integrador de Técnico em Redes de Computadores CH: 56h 

Desenvolver um projeto integrador de técnico em Redes de Computadores utilizando as características de 

metodologia de relatório técnico-científico, com objetividade e limites do projeto de curso técnico, princípios de 

citação de referência bibliográfica, apresentado-o de acordo com as características de comunicação e apresentação 

de projetos, para pesquisar, implementar e documentar a solução para um problema em redes de computadores. 

 

Informações sobre o curso técnico de Informática para internet. 

SENAC – Florianópolis – Informática para internet 

Tipo de certificação: Habilitação Profissional Técnica 

REQUISITOS 

Módulo I - Qualificação Profissional Técnica em Web Design 

Idade Mínima - 16 (dezesseis) anos completos no ato da matrícula 

Escolaridade Mínima - estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio 

Estar matriculado no Ensino Médio na modalidade de Ensino Supletivo, tendo concluído as disciplinas de Matemática 

e Inglès. 

Conhecimentos básicos em Informática (Operador de Microcomputador). 

 

Módulo II - Qualificação Profissional Técnica em Web Master 

Idade Mínima - 16 (dezesseis) anos completos no ato da matrícula 

Escolaridade Mínima - estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio 

Conclusão do módulo I 
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Módulo III - Habilitação Técnica de Nível Médio em Informática para Internet 

Idade Mínima - 16 (dezesseis) anos completos no ato da matrícula 

Escolaridade Mínima - estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. 

Conclusão dos módulos I e II 

ESTRUTURA CURRICULAR 

Módulo I - CH: 350h 

Fundamentos de Internet CH: 21h 

Elaborar um Manual de boas práticas para uso dos recursos computacionais, de acordo com os princípios de boas 

práticas na internet, utilizando os diversos tipos de sites, conexões de internet e navegadores e os princípios de 

hospedagem e registros de domínio, com organização e pró-atividade, respeitando as Leis de Direitos Autorais e de 

programas de computador, para utilizar os recursos computacionais de acordo com orientações e normativas para o 

uso da internet. 

 

Inglês Instrumental Aplicado à Informática CH: 35h 

Desenvolver práticas de informática utilizando o Inglês Instrumental, reconhecendo a morfologia e sintaxe das 

sentenças e estrutura de dicionários, interpretando termos técnicos em Inglês, de foram pró-ativa e organizada, para 

interagir e aplicar a linguagem padrão em TI.  

 

Linguagem de Hipertextos CH: 42h 

Criar um site em linguagem de hipertextos, princípios de organização de imagens e textos dentro de tabelas, de 

formulário postado e utilização de protocolo de transferência de arquivos, utilizando um editor de desenvolvimento 

de sites e os padrões webstandard, com organização e paciência para transmitir uma mensagem. 

 

Ferramentas para Tratamento de Imagens CH: 42h 

Criar a interface do site a partir da captação, diagnóstico e tratamento de imagens para web, segundo fundamentos 

de imagem digital, das características e aplicações das ferramentas de produção visual, dos princípios da teoria da 

cor e da forma, de tratamento de imagem e ergonomia de software, das noções de desenhos bitmap e vetoriais e 

características de importação e exportação de arquivos para elabor a composição visual do site.  

 

Ferramentas para Animação de Sites CH: 35h 

Animar o site com criatividade e pró-atividade a partir das características e aplicações das ferramentas de animação 

e de acordo com os tipos de animação e características de símbolos gráficos, aplicação de som e de vídeo e princípios 

de action script, além de realizar a importação de arquivos nos diferentes formatos, para trazer movimentos ao site e 

torná-lo mais atrativo. 

 

Ferramentas para Desenvolvimento de Site CH: 28h 

Desenvolver site a partir das características das ferramentas de criação de sites, com organização e criatividade, 

utilizando os princípios de criação de links e de estrutura e templates, configurando as propriedades das páginas 

HTML, para a publicação de informações, produtos e/ou serviços.  

 

Formatação de Páginas para Web com CSS CH: 28h 

Formatar páginas para Web com CSS de acordo com características de Dynamic HTML, princípios de importação de 

Style Sheet, orientação a objetos e de posicionamento de elementos para adequar a página as necessidades do cliente 

e as normas de web standard. 

 

 

Lógica de Programação em Pseudo-código CH: 42h 

Implementar algoritmos em pseudo-códigos de forma organizada, a partir dos princípios de organização para lógica 

e abstração, utilizando princípios de estruturas de dados e de controle, tipos e variáveis, conceitos de funções, 

métodos e escopo, com paciência e raciocínio lógico, representando soluções computacionais em pseudo-código a 

partir de problemas do mundo real.  
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Tratamento de Eventos para Web CH: 21h 

Tratar eventos para web utilizando linguagem script, observando a sintaxe da linguagem, funções, passagem de 

parâmetros, bibliotecas, a partir das características de tratamento de eventos, com visão lógica e paciência, a fim de 

estabelecer a comunicação entre a ação e a rotina computacional.  

 

Processos de Atendimento e Vendas em Tecnologias da Informação CH: 28h 

Atender os clientes e desenvolver processos de venda na área de Tecnologias da Informação com respeito e 

tolerância, fornecendo as informações corretas no prazo que o cliente precisa, com atenção e respeito às suas 

reclamações, com respostas precisas em linguagem acessível, com flexibilidade, equilíbrio emocional e empatia para 

melhor atender as necessidades do cliente. 

 

Projeto Integrador em Web Design CH: 28h 

Desenvolver um projeto integrador em Web Design, a partir do levantamento de dados, elaboração de orçamentos e 

documentos, utilizando os princípios de metodologia ABNT e características de comunicação, atuando com disciplina 

e organização, para apresentar e propor a solução de uma situação problema. 

 

Módulo II - CH: 350h 

Linguagem de Programação Web CH: 56h 

Implementar algoritmos em linguagem de programação estruturada, a partir dos princípios de lógica, abstração e 

programação estruturada, utilizando as características de sintaxe da linguagem, com organização e raciocínio lógico, 

representando soluções computacionais com linguagem de programação específica a partir de problemas do mundo 

real.  

 

Programação Orientada a Objetos para Web CH: 42h 

Desenvolver aplicativos em interface gráfica utilizando metodologia orientada a objetos, de acordo com a sintaxe da 

linguagem, incluindo os fundamentos de programação orientada a objetos e características de organização de classes 

em pacotes e projetos, linguagem de hipertexto (HTML) e linguagem de estilo (CSS), aplicando a orientação a objetos 

no desenvolvimento de sistemas, com visão lógica e pró-atividade. 

 

Gerenciamento de Acesso em Formulário CH: 56h 

Configurar formulários desenvolvidos em linguagem de desenvolvimento para internet a partir das características de 

formulários para web, garantindo a segurança de informações, conforme os princípios de segurança e de níveis de 

acesso e os conceitos de sessão, atuando com pró-atividade e organização no desenvolvimento da aplicação, para 

garantir os níveis de acesso aos usuários.  

 

Modelagem de Sistemas CH: 42h 

Modelar projeto de software utilizando conceitos de programação orientada a objetos, desenvolvendo diagrama de 

casos de uso e de classe (UML) com organização e respeitando a integridade do projeto, com a finalidade de 

diagramar a solução de um problema proposto. 

 

Organização de Banco de Dados CH: 28h 

Organizar base de dados utilizando princípios de banco de dados e de linguagem de consulta estruturada com 

organização e sigilo profissional, garantindo a integridade e disponibilidade dos dados. 

 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados CH: 35h 

Otimizar e Administrar Bando de Dados a partir dos conceitos de administração de usuários, de restrições e 

permissões em bando de dados, realizando subconsultas e geração automática de scripts de linguagem de 

comunicação com banco de dados, com visão sistêmica e sigilo profissional, para garantir a segurança de dados. 

 

Arquitetura Cliente - Servidor CH: 35h 

Aplicar arquitetura cliente-servidor de acordo com os conceitos de aplicação em rede e características entre estações 

cliente e servidor, utilizando características de manipulação de arquivos, arrays bidimensionais, tipos de ferramenta 

de SGBD, tratamento de exceções, com visão sistêmica, atribuindo ao servidor a responsabilidade de gerenciar o 
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acesso,manipulação e organização dos dados. 

 

Projeto Integrador em Web Master CH: 56h 

Desenvolver um Projeto Integrador em Web Master, utilizando características da metodologia ABNT e fundamentos 

de postura pessoal e profissional, com disciplina, sigilo profissional e trabalho em equipe, para levantar, analisar e 

documentar um cenário. 

 

Módulo III - CH: 350h 

Programação Multiplataforma CH: 77h 

Desenvolver aplicativos em interface gráfica em uma linguagem multiplataforma, de acordo com a sintaxe da 

linguagem, incluindo os fundamentos de programação multiplataforma e características de organização de classes 

em pacotes e projetos, para aplicar a orientação a objetos no desenvolvimento de sistemas multiplataforma, com 

raciocínio lógico e pró-atividade. 

 

Programação Multiplataforma em Ambiente Web CH: 42h 

Desenvolver aplicações em linguagem multiplataforma para web a partir dos conceitos da linguagem, dos princípios 

de desenvolvimento de aplicações utilizando servlest e linguagem de programação multiplataforma para web, com 

organização e raciocínio lógico, para aplicar a orientação a objetos nesta tecnologia.  

 

Gerência de Projetos em Tecnologias da Informação CH: 63h 

Desenvolver projetos em TI segundo o ciclo de vida de projetos, dos tipos de tarefas, recursos, custo, tempo, 

relatórios, dos fundamentos de determinação de riscos e de aquisição, na integração dos projetos em Tecnologias da 

Informação com as áreas de gerenciamento, com aplicação da programação e análise de projetos de acordo com o 

tipo de ferramenta utilizado e empregando um aplicativo de acompanhamento de Projetos segundo seus 

fundamentos, atuando com liderança, pró-atividade e valorização do trabalho em equipe para atingir o conjunto de 

objetivos pré-definidos no projeto. 

 

Governança de Processos em Tecnologias da Informação CH: 21h 

Aplicar governança de processos em TI, a partir dos fundamentos de regras, processo e componentes de suporte aos 

serviços e de entrega de serviços, com a utilização de métricas para medição dos processos para administração do 

ambiente de Tecnologias da Informação, comunicando o processo com visão sistêmica e organização. 

 

Sistema de Gerenciamento de Conteúdo CH: 21h 

Instalar e configurar um Sistema de Gerenciamento de Conteúdos (CMS), utilizando princípios de Sistema de 

Gerenciamento de Conteúdo, com o intuito de criar e publicar informações. 

 

Fundamentos de Padrões de Projetos CH: 28h 

Aplicar padrões de projeto utilizando frameworks e ferramentas de mapeamento objeto-relacional, de acordo com os 

fundamentos de padrões de projetos: MVC, camadas e IOC, com o intuito de descrever soluções para problemas 

recorrentes no desenvolvimento de sistemas.  

 

Tecnologias Emergentes para Programação Web CH: 42h 

Desenvolver aplicações para web a partir das características de tecnologias emergentes para programação web com 

pró-atividade e iniciativa, para inserir recursos e aumentar a produtividade no desenvolvimento das aplicações. 

 

Projeto Integrador em Informática para Internet CH: 56h 

Desenvolver um projeto integrador do Técnico em Informática para Internet, utilizando as características de 

metodologia de relatório técnico-científico, com objetividade e limites do projeto de curso técnico, princípios de 

citação de referência bibliográfica, apresentando-o de acordo com as características de comunicação de projetos, 

para pesquisar, implementar e documentar a solução para um problema em redes de computadores. 
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Anexo 10 - Curso técnico Instituto Superior Tupy 

Módulos, disciplinas e carga horária do curso técnico em informática do Instituto Superior Tupy. 
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Anexo 11 - Cursos Instituto Federal de Educação de Santa Catarina – IF-SC 

Curso técnico de informática pelo Instituto Federal de Educação de Santa Catarina. 

IF SC – Florianópolis – Curso técnico de Informática 
Público alvo  
 Jovens e adultos com ensino médio completo que queiram desenvolver competências para 

trabalhar na área. 

Capacitação  
 O Técnico em Informática é o profissional que atua na área de Informática com competência para 

projetar, avaliar e desenvolver sistemas de informações, considerando seus aspectos humanos, 

econômicos, sociais e ambientais, com visão ética e humanística em atendimento às demandas da 

sociedade. 

Organização escolar  

O Curso Técnico em Informática está distribuído em dois módulos, com a seguinte organização curricular: 

 1º Módulo - Suporte em Tecnologia da Informação (400 horas; 1ª fase): 

- Introdução à Informática; 

- Administração de Empresas; 

- Programação Básica; 

- Sistemas Operacionais; 

- Arquitetura de Computadores; 

- Informática, Ética e Sociedade; 

- Redes de Computadores I; 

- Inglês I. 

 

2º Módulo - Desenvolvimento de Sistemas (400 horas; 2ª fase): 

- Redes de Computadores II; 

- Inglês II; 

- Análise de Sistemas; 

- Programação Web I; 

- Banco de dados I; 

- Programação Orientada a Objetos I; 

- Gestão da Tecnologia da Informação; 

- Gestão de Empreendimento; 

- Segurança da Informação. 

 

(400 horas; 3ª fase) 

- Projeto de Sistemas; 

- Design Gráfico; 

- Comércio Eletrônico; 

- Projeto; 

- Programação Web II; 

- Banco de dados II; 

- Programação Orientada a Objetos II. 

Certificação  

 Após a conclusão de todos os módulos, será conferido ao aluno o diploma de técnico na área. Após a 

conclusão do primeiro módulo, será conferido ao aluno o certificado intermediário em Suporte em 

Tecnologia da Informação. 
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Curso técnico de informática para a Internet pelo Instituto Federal de Educação de Santa 

Catarina. 

IF SC – Florianópolis – Curso técnico de Informática para a Internet 
Público alvo  

 Jovens e adultos das cidades polo selecionadas com ensino médio completo que queiram 

desenvolver competências para trabalhar na área de Informática e Internet. 

Capacitação  
 O profissional técnico em Informática para Internet terá competência para participar da tomada de 

decisões nas organizações, por possuir habilidades na análise e tratamento de informações e na 

proposição de soluções para sistemas de comunicação para a Internet. O campo de atuação desta 

habilitação caracteriza-se por empresas de pequeno, médio ou grande porte da área de informática 

ou de qualquer outro ramo de atividade que utilize serviços de informática, em especial a 

divulgação e manutenção de informações na Internet e também poderá atuar como profissional 

liberal, prestando serviços para empresas de todos os ramos de atividades. 

As atividades que devem ser desempenhadas são: 

        - Foco principal: Projetar e desenvolver sistemas de informação (Software) 

        - Foco secundário: Gestão / Infra-estrutura (Hardware, Redes, Internet) 

 

Organização escolar  

O Curso Técnico em Informática para Internet é organizado em três módulos de 360 horas, contendo cada um 6 

unidades curriculares de 60 horas, totalizando 1080 (hum mil e oitenta) horas. Possui estágio facultativo. Será 

ofertado na modalidade à distância, estando incluso no programa e-Tec Brasil da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED) do Ministério da Educação (MEC). 

 

 1º Módulo – Instrumentalização em informática 

- Introdução à Informática; 

- Ambientes Virtuais de Aprendizagem; 

- Processamento eletrônico de documentos; 

- Planilhas Eletrônicas; 

- Sistemas Operacionais; 

- Administração de Negócios.  

 

2º Módulo – Internet e conectividade 

- Interação - Humano-Computador; 

- Internet e conectividade; 

- Desenvolvimento de homepages; 

- Produção de mídias digitais; 

- Montagem e configuração de computadores; 

- Empreendedorismo. 

 

3º Módulo – Desenvolvimento de Software 

- Lógica e programação de computadores; 

- Análise de Sistemas; 

- Banco de dados; 

- Programação para web; 

- Desenvolvimento de animações para Internet; 

- Redes de computadores. 

 

Certificação  

 Ao final do curso o aluno receberá o diploma de Técnico em Informática para Internet. 
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