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UnisulVirtual oferta especialização em Gerência de
Projetos de Tecnologia da Informação

O mercado exige profissionais com conhecimento especializado em qualidade, gerência
e governança em Tecnologia. Com base nisso, a Unisul investe na construção de
competências para o processo de gerência, introdução de requisitos, gestão de segurança
e melhores práticas para desenvolvimento, gerenciamento e governança de soluções em
TI.
A pós-graduação lato sensu em Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação da
Unisul, ofertada na modalidade de educação a distância, está na 22ª edição. Direcionada
aos profissionais graduados em informática, computação ou sistemas de informação,
bem como a interessados atuantes na área de tecnologia, a pós-graduação em Gerência
de Projetos de Tecnologia da Informação ofertada na modalidade de educação a
distância tem duração média de 18 meses, e o investimento pode ser parcelado. Os
interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando no link: Gerência de
Projetos de Tecnologia da Informação.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora Vera Rejane Niedersberg
Schuhmacher, “a cada dia temos notícias sobre as necessidades do mercado de trabalho
brasileiro, a grande oferta de mão de obra não supre as necessidades exigidas por esse
mercado. A seleção de recursos humanos para as áreas ligadas a tecnologia da
informação torna a dependência da vaga ao conhecimento especializado em questões
que estão relacionadas a qualidade, a gerência e a governança. O que exige cada vez
mais a atualização do profissional”, completa ela.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Gestão de Tecnologia da
Informação, possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos
cursos relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma
nova diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já
cursadas anteriormente.

Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Gestão de Tecnologia da Informação:
Governança de Tecnologia da Informação
Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação
Gestão de Segurança da Informação
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02. Os
certificados têm validade nacional.
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Pós-graduação alinha recursos de TI com as estratégias
de negócios

A pós-graduação lato sensu em Governança de Tecnologia da Informação da Unisul,
ofertada na modalidade de educação a distância, está na 19ª edição. O curso capacita
para análise, avaliação e implementação de recursos da Tecnologia da Informação (TI).
Direcionado a profissionais graduados, que atuem como consultores, administradores,
gerentes, diretores e demais funções na área de segurança da informação, o curso
propicia entendimento e posicionamento consistente em termos de estratégias,
controles, padrões e técnicas na aplicação das soluções de TI.
A pós-graduação em Governança de Tecnologia da Informação ofertada na modalidade
de educação a distância tem duração média de 18 meses, e o investimento pode ser
parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando no
link: Governança de Tecnologia da Informação.

De acordo com a coordenadora da especialização, professora Vera Rejane Niedersberg
Schuhmacher, “a Governança de TI respalda e garante que a TI da empresa sustente e
estenda as estratégias e objetivos da organização e oferece transparência da
administração nos negócios para todos os envolvidos no processo, definindo um padrão
de ações e tomadas de decisões para a área de TI. Outro fator importante é a promoção
do alinhamento da área de TI com a área de negócios por meio da oferta de um
gerenciamento de serviço eficaz e um controle mais adequado dos processos”, completa
ela.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Gestão de Tecnologia da
Informação, possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos
cursos relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma
nova diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já
cursadas anteriormente.
Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Gestão de Tecnologia da Informação:
Governança de Tecnologia da Informação
Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação
Gestão de Segurança da Informação
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02. Os
certificados têm validade nacional.
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UnisulVirtual oferta especialização em Design de
Produto na Era Digital

A Unisul oferta aos profissionais graduados em Sistemas para Internet, Ciências da
Computação, Sistemas da Informação e Engenharias, bem como os profissionais
atuantes no mercado digital, uma especialização que capacita profissionais com elevado
nível de conhecimento e reflexão sobre os aspectos do design de produtos voltado ao
mercado digital.
A pós-graduação em Design de Produto na Era Digital ofertada na modalidade de
educação a distância tem duração média de 18 meses, e o investimento pode ser
parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando no link:
Design de Produto na Era Digital.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Mauro Faccioni Filho, “ao
realizá-lo, o aluno estará apto a desempenhar funções estratégicas e relevantes no
desenvolvimento de produtos e processos inovadores, no mercado competitivo e
dinâmico da internet, seja pelo empreendedorismo individual ou inseridos no ambiente
corporativo”, completa ele.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Sistemas para Internet,
possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos
relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma nova
diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já cursadas
anteriormente.

Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Sistemas para Internet:
Design de Produto na Era Digital
Datacenter: projeto, operação e serviços
Marketing Digital e Comércio Eletrônico
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02. Os
certificados têm validade nacional.
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UnisulVirtual oferece a 19ª edição da pós em
Inteligência de Segurança
A pós-graduação lato sensu em Inteligência de Segurança da Unisul, ofertada na
modalidade de educação a distância, está na 19ª edição.
Priorizando o conhecimento como instrumento de gestão e estratégia para ações de
segurança, o curso é direcionado aos integrantes das estruturas de segurança de Estado,
segurança pública, segurança privada e demais interessados em ampliar conhecimentos
para atuação ou pesquisas na área de inteligência e de gestão da informação e do
conhecimento. Interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro no link:
Inteligência de Segurança.
De acordo com o coordenador da especialização em Inteligência de Segurança,
professor Giovani de Paula, a produção e a gestão da informação e do conhecimento são
fundamentais para as políticas de segurança. “O curso oferece um conjunto de saberes
que visam a compreensão e o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho nesta área, que
possam vir a otimizar a capacidade do estado de manter a segurança e a paz social”,
reforça ele.
O curso integra o Programa de Pós-graduação em Segurança, possibilitando o
aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos relacionados. Assim, ao
concluir uma especialização, o aluno pode obter uma nova diplomação cursando apenas
as disciplinas específicas e aproveitando as já cursadas anteriormente.

Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Segurança:
Gestão Integrada da Segurança Pública
Inteligência de Segurança
Polícia Comunitária
Segurança Privada
Defesa Civil
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02. Os
certificados têm validade nacional.

