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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação objetiva formar profissionais críticos, criativos, 
investigativos, éticos e empreendedores. Além disso, deverão ser capazes de atuar em ambientes 
gerais de informática, como no desenvolvimento, análise, implementação, gerenciamento, gestão de 
contratos, modelagem e gestão de projetos. Inclusive, os profissionais deverão ter a capacidade de 
desenvolver soluções apoiadas em tecnologias de informação (computação e comunicação), dados e 
sistemas que abordem processos administrativos e de negócios das organizações. 
 
EMENTA:  
Comércio eletrônico, formas de comércio eletrônico, proteção de direitos e pagamento de 
informação, personalização e recomendação, EDI, smart-cards, dinheiro digital. 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
Proporcionar aos graduandos conhecimentos relacionados a comércio eletrônico e técnicas de 
programação utilizadas na elaboração de aplicativos voltados à Internet especificamente a comércio 
eletrônico. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
Possibilitar ao aluno:  
i) conhecer os conceitos de comércio eletrônico;  
ii) conhecer linguagens utilizadas para desenvolvimento de aplicativos voltados à Internet;  
iii) utilizar programação para Web com Linguagem PHP e banco de dados MySQL voltados a 
comércio eletrônico;  
iv) construção de uma aplicação de comércio eletrônico. 
 
Cronograma de Atividades:  
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
Data Horário Aula Conteúdo 
28/07 18:50 / 22:20 

 
1 Introdução. Apresentação do plano de ensino. 

Discussão de métodos avaliativos. Conceitos básicos.  
04/08 18:50 / 22:20 2 Conceitos básicos sobre websites, planejamento de 

websites 



11/08 18:50 / 22:20 3 Projeto do comércio eletrônico, definição de negócio, 
definição de equipes. Formas de comércio eletrônico, 
proteção de direitos, pagamento de informação, 
personalização e recomendação, EDI, smart-cards, 
dinheiro digital, intermediadores de transações 
eletrônicas on-line, Gateways de Pagamento 

18/08 18:50 / 22:20 4 Linguagem HTML, CSS, Otimização de Web Sites 
para Mecanismos de Busca, Entrega da primeira 
parte do trabalho (T1) 

25/08 18:50 / 22:20 5 Desenvolvimento da interface da loja da equipe 
01/09 18:50 / 22:20 6 Linguagem PHP, integração com banco de dados 

MySQL, Entrega da segunda parte do trabalho 
(T2) 

08/09 18:50 / 22:20 7 Desenvolvimento de comércio eletrônico – clientes 
15/09 18:50 / 22:20 8 Desenvolvimento de comércio eletrônico – produtos, 

carrinho de compras 
22/09 18:50 / 22:20 9 Desenvolvimento de comércio eletrônico – fale 

conosco, FAQ, busca 
29/09 18:50 / 22:20 10 Semana de Sistemas 

06/10 18:50 / 22:20 11 Desenvolvimento de comércio eletrônico – cadastro 
de pedidos 

13/10 18:50 / 22:20 12 Desenvolvimento de comércio eletrônico – integração 
com gateway de pagamento 

20/10 18:50 / 22:20 13 Desenvolvimento de comércio eletrônico – 
personalização da loja 

27/10 18:50 / 22:20 14 Desenvolvimento de comércio eletrônico – 
personalização da loja 

03/11 18:50 / 22:20 15 Início das vendas das lojas das equipes, Entrega da 
terceira parte do trabalho (T3) 

10/11 18:50 / 22:20 16 Realização e acompanhamento de vendas, construção 
de campanhas publicitárias na internet 

17/11 18:50 / 22:20 17 Análise de visitas, acompanhamento das campanhas 
publicitárias 

24/11 18:50 / 22:20 18 Realização e acompanhamento de vendas 
01/12 18:50 / 22:20 19 Análise de resultados, Avaliação Final, Entrega da 

quarta parte do trabalho (T4), divulgação da equipe 
vencedora 

08/12 18:50 / 22:20 20 Exame Final 
 
METODOLOGIA PROPOSTA:  
Explicar o conteúdo baseado numa aula expositivo-dialogada. Iniciar-se-á cada aula abordando os 
pré-requisitos e a motivação para o conteúdo da aula. Em seguida, far-se-á uma apresentação no 
quadro (e eventualmente no Power Point) abordando o conteúdo. As aplicações práticas dos 
conhecimentos adquiridos serão aplicados no trabalho da disciplina.  
 
AVALIAÇÃO: 
Média Final = T1*0,10+T2*0,20+T3*0,30+T4*0,40 
T1: Primeira parte do trabalho (Ficha do projeto + Wireframe) 
T2: Segunda parte do trabalho (Interface da loja) 
T3: Terceira parte do trabalho (Avaliação da loja desenvolvida com o projeto implementado) 
T4: Entrega final do trabalho (Avaliação geral incluindo análise dos resultados) 
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