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4. Tecnologia de Informação em Desempenho Empresarial 
4.1. Uso de Tecnologia de Informação em Benefício dos Negócios 
4.2. Benefícios para o desempenho empresarial 
4.3. Desafios de investimento em Tecnologia de Informação 

5. Governança e Administração de Tecnologia de Informação 
5.1. Governança de Tecnologia de Informação 
5.2. Planejamento, Organização, Direção e Controle 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 
Esta disciplina tem como objetivo de aprendizagem capacitar os alunos com o conhecimento das 
teorias e modelos atuais sobre as Dimensões do Uso de Tecnologia de Informação, bem como a sua 
aplicação prática.  

METODOLOGIA 
As aulas terão como base a bibliografia básica, composta de três livros, a apostila preparada 
exclusivamente para o curso e o resumo da Pesquisa sobre Comércio Eletrônico, complementada 
com sugestões de leitura adicionais, e apresentações do professor.  

Os alunos devem se preparar para as aulas lendo e analisando os capítulos e textos indicados. 

Os alunos deverão realizar um Trabalho Semestral sobre o tema de Tecnologia de Informação, que 
analisará uma empresa real, deverá ser apresentado no final do módulo e entregue no último dia de 
aula. 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 Avaliação Intermediária: .......................... 30% 
 Trabalhos apresentados: ......................... 35% 
 Avaliação Final: ........................................ 35% 

A Avaliação Intermediária será realizada com base na entrega parcial do Trabalho Semestral. 

O Trabalho Semestral será realizado individualmente. 

A Avaliação Final será realizada com base na análise de uma empresa. Para tanto, os alunos deverão 
realizar uma pesquisa em empresa, única por aluno, para a elaboração da prova final, considerando 
todos os temas abordados no curso, e utilizando como estrutura principal a pesquisa sobre O Uso de 
Tecnologia de Informação em Benefício dos Negócios. 

ACESSO AO PROFESSOR 

O acesso ao professor deve se dar prioritariamente pelo e-mail albertin@fgvsp.br, no Departamento 
de Informática e Métodos Quantitativos Aplicados à Administração (IMQ) ou no Centro de Tecnologia 
de Informação Aplicada (GVcia), em horário a ser combinado. 

MINI CURRÍCULO 

Professor Titular, Consultor e Pesquisador da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 
da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP). Mestre e Doutor pela FEA/USP. Coordenador do Centro 
de Informática Aplicada (CIA) e do Programa de Excelência de Negócios na Era Digital (NED) da 
FGV-EAESP. Atua na área de Tecnologia de Informação, Gerência de Projetos e Educação desde 
1980 como executivo e consultor, atualmente com ênfase em Negócios na Era Digital e Comércio 
Eletrônico. Autor de diversos artigos e livros sobre Tecnologia de Informação e Comércio Eletrônico. 
Palestrante e conferencista em diversos congressos e seminários nas áreas de Tecnologia de 
Informação, Negócios na Era Digital e Comércio Eletrônico, tendo sido premiado por seus trabalhos. 
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TRABALHO SEMESTRAL 
O objetivo do Trabalho do Semestral é permitir o levantamento de uma situação real, visando elaborar 
um diagnóstico que identifique a situação atual, desafios e benefícios nas empresas em relação à 
Tecnologia de Informação. 

 

 


