
 
Nome do Componente Curricular:  Tópicos Interdisciplinares em Computação I - 

Cidades Inteligentes 
Período: 3º semestre 
Pré-requisitos: Lógica de Programação 
Carga horária total: 36h 
Carga Horária Prática: 12h Carga Horária Teórica: 24h 
Objetivos 

Gerais: 
O objetivo principal desta unidade curricular é desenvolver no aluno um conjunto de             

competências, habilidades e atitudes interdisciplinares que permitem o diálogo entre          

a computação e outras áreas de conhecimento.  

Específicos: 

● Permitir ao aluno a identificação, formulação e resolução de problemas          

inter-relacionados a Computação e outras áreas do saber; 

● Possibilitar o contato com inovações científicas e tecnológicas        

interdisciplinares decorrentes de pesquisas recentes na área de computação; 

● Permitir ao aluno que atue de maneira colaborativa em equipes; 

● Desenvolver uma postura de permanente busca na atualização profissional do          

aluno. 

Específicos para cidades inteligentes: 

● Estudar e propor ferramentas voltadas à melhoria da qualidade de vida nas            

cidades através de diversos meios, em especial uilizando-se de ferramentas de           

Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Ementa: Seminários, resolução de problemas ou desenvolvimento de projetos com          
enfoque interdisciplinar envolvendo a Computação e outras áreas de conhecimento          
das ciências exatas, biológicas ou humanas. 
 
Ementa específica para Cidades Inteligentes: O constante aumento da população          
mundial em áreas urbanas torna cada vez mais as cidades cenários importantes para             
o desenvolvimento de inovação tecnológica. Tecnologias de auxílio à melhoria da           
mobilidade urbana e planejamento urbano sustentável são essenciais neste contexto          
onde grandes volumes de dados provenientes das mais diversas fontes devem ser            
analisados, muitas vezes em tempo real. Esta disciplina tem caráter interdisciplinar e            
deve integrar docentes e discentes de diversas áreas a fim de estudar e propor              
ferramentas voltadas à melhoria da qualidade de vida nas cidades, em especial            
através do uso ou do desenvolvimento de software voltado diretamente aos cidadãos            
(aplicativos). 
Conteúdo Programático: 
O conteúdo programático deve variar de acordo com as necessidades definidas para o             

semestre. Alguns tópicos que podem ser trabalhados nesta unidade curricular são: 

● Empreendedorismo; 

● Propriedade Intelectual; 

● Computação em Nuvem; 

● Bioinformática; 

● Tecnologia e Sustentabilidade; 



● Tecnologia Social; 

● Consciência Coletiva; 

● Computação Quântica; 

● Computação Bioinspirada; 

● Nanotecnologia; 

● Redes de sensores; 

● História e Futuro da Computação; 

● Direitos Humanos; 

● Legislação Social e Crimes no Mundo Virtual; 

● Responsabilidades Éticas e Profissionais; 

● Computação Ubíqua; 

● Computação baseada em DNA; 

● Segurança e Computação Móvel; 

● Sistemas Médicos baseados em Computação; 

● entre outros. 

 

Conteúdo programático para Cidades Inteligentes: 

● Introdução às Cidades Inteligentes 

● Bases tecnológicas: IoT 

● Bases tecnológicas: Big Data 

● Bases tecnológicas: Computação em Nuvem 

● Middleware para Cidades Inteligentes 

● Projetos relacionados às Cidades Inteligentes 

● Plataforma InterSCity 

● Acompanhamento de projetos e protótipos a serem desenvolvidos 

Metodologia de Ensino Utilizada: 
Aulas expositivas e práticas 
Seminários 
Desenvolvimento prático de projetos de TIC para cidades inteligentes. 
Recursos Instrucionais Necessários: 
Quadro branco, projetor multimídia, laboratório de computação. 
Critérios de Avaliação:  
O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela unidade curricular            

no início das atividades letivas e divulgado aos alunos. O sistema adotado            

contemplará o processo de ensino e aprendizagem estabelecido no Projeto          

Pedagógico, com o objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre.              

A promoção do aluno na unidade curricular obedecerá aos critérios estabelecidos           

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no Projeto Pedagógico do Curso. 
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