
 

 

Pós-Graduação em Engenharia de Software com 
Ênfase em Inovação de Software 

Objetivo: O curso tem como objetivo formar profissionais capazes de promover 

diferenças e transformações organizacionais por meio de aprendizado, técnicas 

e aplicações em gestão ágil de projetos de software com foco em inovações, 

tendo como resultado um alto nível de eficiência e eficácia na abordagem nas 

organizações e entregas melhores produtos e serviços à sociedade e possibilitar 

aos participantes exemplos, práticas e conhecimentos específicos em 

Engenharia de Software, evidenciando a interdisciplinaridade e a importância da 

aplicação das melhores práticas para alavancar os resultados organizacionais. 

 

Público- alvo: Estudantes que concluíram o curso de graduação em ciência da 

computação, sistemas de informação, administração, engenharias  e demais 

áreas afins. Profissionais que atuam no ramo de gestão por processos, gestão 

de projetos que desejam conhecer uma abordagem mais aprofundada da área, 

visando seu desenvolvimento profissional, executivos e gestores que desejam 

melhorar a sua visão estratégica de negócios focados em de Projetos e 

Gerenciamento de Processos de Negócio. 

 

Coordenador: MSc Júlio Alcântara Tavares, Doutorando em Ciências da 

Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC), atuando na linha de 

pesquisa de data management (gerenciamento de dados) e sistemas 

gerenciadores de banco de dados. Mestre em Informática Aplicada, seguindo a 

linha de pesquisa em algoritmos para sistemas de gerenciamento de bancos de 

dados. Especialista em Engenharia de Software. Especialista em Redes de 

Computadores. Bacharel em Ciências da Computação. Administrador de Banco 

de Dados Sênior, com atuação por mais de 17 anos no mercado de trabalho. 

Educador, empreendedor e consultor em dados. Gestor de cursos de Graduação 

e Pós-Graduação na área da Computação. 

 



 

 

Valor da Mensalidade: R$ 450,00 (Matrícula + 21 mensalidades) 

Periodicidade: sábados, quinzenalmente, das 8h às 17h. 

Descontos: 

- Ex-alunos FAMETRO - 15% de desconto nas mensalidades; 

- Empresas Conveniadas - 10% a 30% de desconto nas mensalidades; 

- Grupo de alunos - 10 a 15% de desconto nas mensalidades. 

 
Documentos necessários para matrícula: 

 01 foto 3×4; 

 RG (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

 CPF (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

 Diploma do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com apresentação 

do documento original); 

 Histórico Escolar do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com 

apresentação do documento original); 

 Comprovante de residência (cópia); 

 Pagamento da primeira parcela; 

 Currículo. 

Local de matrícula: Secretaria Acadêmica 

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, sábado das 
08h às 12h. 

Para mais informações: (85) 3206.6438 

 

MATRIZ CURRICULAR 

Disciplina Carga Horária 

1 Gestão Ágil aplicada a Projetos de Inovação 20h 

2 Modelagem de negócios BPM 20h 

3 Projetos de inovação com Desing Thinking 20h 

4 Cultura Organizacional, Gestão de Mudanças e Conflitos 20h 

5 Gamificação e Negócios Digitais 20h 

6 Engenharia de software 20h 

7 Metodologias ágeis 20h 

8 Segurança da Informação 20h 

9 Workshop de User Experience - UX e Interface Homem e 

Máquina - IHC 10h 



 

 

10 Modelos de Maturidade de Software (ISO, CMMI, Six 

Sigma e MPS.Br) 20h 

11 Modelagem, Análise e Extração de Dados 20h 

12 Machine Learning com Data Science 20h 

13 Big Data e Analytics em IoT 20h 

14 Workshop de Business Intelligence 20h 

15 Inteligência Competitiva e Análise preditiva 20h 

16 Programação Orientada a Objetos e Aspectos (Java, 

Python e AspectJ) 20h 

17 Linguagem de programação plataformas moveis (Kotlin e 

Swift) 20h 

18 Workshop de Padrões de projetos para plataformas 

moveis 10h 

19 Validação e Testes de Software 20h 

20 Frameworks para plataformas web 20h 

Trabalho de Conclusão de Curso 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 380h** 

 

*(216 horas em sala de aula (60%) e 144 horas de atividades práticas (40%) 

 

Clique aqui e inscreva-se!! 

 

 

http://www.fametro.com.br/inscricaopos

