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PROGRAMA 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

A Tecnologia de Informação evoluiu de forma ampla e com recursos variados, a tal ponto, que o processo de 
informatização empresarial se tornou muito complexo, exigindo uma abordagem para o projeto de sistemas de 
informações empresariais, mais integradora e abrangente, ao mesmo tempo em que permita explorar todas as 
vantagens das novas tecnologias. Neste contexto, Web sites, portais, intranets, extranets e outros aplicativos 
baseados na tecnologia Web são cada vez mais importantes para as organizações e suas atividades de negócio. 
Entretanto o desenvolvimento de sistemas Web demanda o planejamento de um ambiente interativo que atenda às 
necessidades de negócio e também considere as características tecnológicas e os impactos organizacionais gerados 
pela criação e manutenção de grandes volumes de informação digitalizada, acessível a um grande número de 
pessoas (funcionários, clientes, parceiros, etc.) envolvidas com a organização.  
 
A abordagem de Arquitetura da Informação permite que sistemas de informações baseados em tecnologias 
Web possam ser concebidos com uma visão do todo para o detalhe, que, ao lado da potencialidade que traz, 
também provoca a necessidade de uma melhor compreensão dos negócios da organização. 
 
O objetivo desta disciplina é estudar modelos de implementação de Web sites corporativos, suas implicações para 
as atividades de negócio e os requisitos necessários para uma boa especificação de projeto de um sistema baseado 
na Web. 
 
CONTEÚDO RESUMIDO 
 
Entre os tópicos que serão discutidos nesta disciplina estão: 

• Arquitetura da informação 
• Engenharia de Web sites 
• Gerenciamento de Conteúdo 
• Comunicação e colaboração com ferramentas hipertextuais 
• Gerenciamento de projetos Web 

 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

Conallen, Jim. Building Web applications with UML. Addison-Wesley, 2000. 
Lévy, Pierre. As tecnologias da inteligência, Editora 34, 1993. 
Powell, Thomas A. Web site engineering: beyond Web page design. Prentice Hall, 1998. 



 
 
 
 
 

 
 

SE/PPG - Secretaria Escolar dos Programas de Pós-Graduação 
Av. 9 de Julho, 2029 � 11º andar 
01313-902 � São Paulo, SP � Brasil 
Tel.: (55-11) 3281 7764 / 7760 / 7852 � Fax: (55-11) ) 3281 7761 
e-mail: seppg@fgvsp.br 
escola@fgvsp.br        www.fgvsp.br  

Rosenfeld, Louis & Morville, Peter. Information architecture for the World Wid Web: designing large-scale Web 
sites. O’Reilly, 1998. 
Wurman. Richard S. Ansiedade da Informação: como transformar informação em compreensão. Cultura Editores 
Associados. 1991. 
TERRA, José Cláudio, GORDON, Cindy, Portais corporativos: a revolução na gestão do conhecimento. Negócio Editora. São 
Paulo, 2002.   
QUINN, James B.; BARUCH, Jordan J.; ZIEN, Karen A. Innovation explosion: using intellect to revolutionize growth strategies. 
The Free Press. New York. 1997. 
SMITH, Walter R., “Using a prototype-based language for user interface programming: the Newton project’s experience”. apresentado na 
OOPSLA-95 (http://wsmith.best.vwh.net/works.html) 
 


