Por que cursar
Sistemas de
Informação na
Unochapecó?
Neste e-book, você vai conhecer os principais
diferenciais do curso de Sistemas de Informação
da Unochapecó, que o qualificam como uma das
melhores opções para você que está pensando
em seguir essa profissão, e como eles vão fazer a
diferença na sua formação. Entre eles você vai ver:
Mercado de trabalho com alta procura por
profissionais e ótimos salários iniciais.
Graduação compartilhada com Ciências da
Computação até o 5º período. Com 3 semestres a mais
você se forma nos dois cursos.
O único Laboratório de Testes de Softwares de Santa
Catarina e uma superestrutura muito bem equipada.
Experiência profissional em estágios a partir do 2º
período no Centro de Residência em Software e no
Parque Científico e Tecnológico Chapecó@.
Mensalidade com o preço fixo de R$ 855,00.
Reajustado apenas pelo índice inflacionário.
Modelo de ensino focado em experiências
(Aprendizagem Baseada em Experiências - ABEx).
Aulas teóricas com porcentagem de ensino a distância.

Bom, mas antes de conhecer o curso, você
precisa saber um pouco mais sobre a estrutura
da Unochapecó para entender como ela fará
toda a diferença na sua formação.

Unochapecó:
nota máxima
no MEC, entre as
melhores do país
A Universidade Comunitária da Região de
Chapecó existe desde 1970 e trouxe para a
região Oeste de Santa Catarina o primeiro
curso de graduação. Em 2020, completou 50
anos de história, com credibilidade reconhecida
em todo o território nacional.
A primeira turma da Universidade formouse em Pedagogia e a partir desse curso
a Unochapecó foi crescendo. Em 2016, já
eram mais de 30 mil profissionais formados,
mais de 40 cursos de graduação, além de
especializações, mestrados e doutorados.

Em 2018, a Unochapecó se tornou a

primeira universidade
do Oeste Catarinense
a conquistar nota
máxima na avaliação
do Ministério da
Educação (MEC).
Até aquele momento, apenas 21
universidades possuíam essa nota no
Brasil, e ainda hoje são poucas, cerca de 30
universidades em todo o país.
Mas a Unochapecó foi muito além disso, e,
até o final de 2019, vinte cursos também
conquistaram a nota máxima no MEC (nota
5) e todos os demais cursos avaliados
conquistaram uma ótima avaliação, nota 4.
Isso comprova que a Unochapecó possui um
padrão de excelência muito diferenciado em
estrutura, professores e qualidade de ensino,

tanto para a cidade quanto para o país. Isso vai
fazer muita diferença quando você se formar
e começar a atuar na sua profissão, seja numa
empresa ou de forma empreendedora.
A Universidade Cinquentenária do Oeste
Catarinense completa esse ciclo participando
ativamente do desenvolvimento sustentável
da região e da transformação e formação
profissional cidadã de cada um dos estudantes
que passa por aqui, mostrando que somente
com conhecimento científico é possível mudar
o mundo.

Se você também
acredita, então você
é um dos nossos!

Mercado de trabalho
com alta procura por
profissionais e ótimos
salários iniciais
A região Oeste Catarinense está se
desenvolvendo como nunca visto antes.
Quando a Unochapecó surgiu com esse
intuito, o mundo era outro. Hoje, tudo está
hiperconectado, a produção acontece em um
ritmo alucinante, as informações de mercado
giram o mundo em um segundo, as equipes de
trabalho estão integradas mesmo sem estar no
mesmo local de trabalho.
E nos bastidores de todo o movimento frenético
da Era Digital, lá estão os profissionais
responsáveis por manter tudo isso em equilíbrio
e em constante evolução. Empresas antigas
e ultrapassadas fecham. Novas abrem e
conquistam espaço.
Os sistemas estão comandando a nova era dos
negócios e os empreendedores e empresários
já se deram conta disso. E é por isso que o
mercado desse profissional está em constante
expansão.
Aliado ao mercado profissional promissor
estão também os ótimos salários. Isso porque
os códigos estão sempre evoluindo e o bom
profissional se diferencia do profissional
mediano por manter-se sempre atualizado.

É uma profissão bastante desafiadora e
competitiva, ao mesmo tempo que também é
colaborativa, pois o profissional não trabalha
sozinho. É muito importante trabalhar com
equipes fortes e alinhadas para se diferenciar
nesse mercado.

Graduação compartilhada com
Ciência da Computação até o 5º
período
Aqui o aprendizado é diferenciado. Como dito
no início deste e-book, a Unochapecó surgiu
para desenvolver o Oeste Catarinense e essa
missão se manterá por toda a vida. Por esse
motivo, a responsabilidade de desenvolver
profissionais diferenciados para o mercado
de trabalho é redobrada por aqui. Porque são
esses profissionais que vão desenvolver o Oeste
Catarinense e contribuir com nossa missão.
Nesse sentido, o curso proporciona
desenvolvimento em software para você
se tornar um profissional diferenciado no
mercado regional. Ao final da sua graduação,
com mais um ano e meio de curso, ou seja, mais
três semestres, você pode se formar também
em Ciência da Computação, conquistando
diploma nas duas áreas e aumentando ainda
mais seu respeito no mercado de trabalho.

Centro de Residência em Software

O único Laboratório de Testes de
Softwares de Santa Catarina e
uma superestrutura muito bem
equipada
A Unochapecó possui um Centro de Residência
de Software – CRS. Lá, professores, técnicos e
estudantes estagiários aliam toda a teoria das
salas de aula com a prática de desenvolvimento
de softwares, principalmente, em atividades
como: análise, projeto, desenvolvimento e testes
de softwares nas plataformas Web e Mobile.
E a estrutura é muito diferenciada em relação
a outros cursos na região. Se você quiser,
pode vir até a Uno e conhecer o Laboratório
de Desenvolvimento de Software com os
núcleos WEB e MOBILE, Laboratório de Testes
de Software (o único de Santa Catarina),
Laboratório de Robótica, as empresas de
estudantes na Incubadora Tecnológica, entre
outros espaços, tudo isso, antes mesmo de se
matricular.

Pra melhorar tudo isso, você pode adquirir
experiência profissional em estágios a partir
do 2º período do curso, tanto no Centro de
Residência em Software, quanto no Parque
Científico e Tecnológico Chapecó@. Não vamos
negar, as vagas são muito disputadas, mas a
rotatividade de estudantes também é alta.
Como já dito antes, o mercado regional
proporciona muitas oportunidades, então, os
estudantes veem esses espaços como uma
oportunidade de adquirir experiência profissional
inicial e, depois disso, muitas vezes, conseguem
vagas de emprego na região, abrindo novas vagas
de estágio. Ou seja, se você quiser de verdade, mais
cedo ou mais tarde chega a sua vez.
Laboratório de Informática

Centro de Residência em Software

Experiência de mercado
Formação ainda mais próxima da prática
profissional
Aqui na Unochapecó, o contato do estudante
com as diversas possibilidades de atuação
é valorizado. É por isso que as atividades
acadêmicas se baseiam no aprendizado a partir
da experiência do aluno, aliando teoria e prática.
Esse modelo de ensino segue a orientação da
Aprendizagem Baseada em Experiências, a ABEx.
Ao ingressar no curso, você vai ouvir falar muito
nela. Uma disciplina por semestre leva esse nome
e é responsável por promover um contato com
as empresas, instituições e com a comunidade de
forma geral.
No curso de Sistemas de Informação, você
terá contato com colaboradores de diversas
empresas do setor de Tecnologia da Informação
desde o primeiro semestre. Além disso, os alunos
ajudam na resolução de problemas e construção
de projetos reais, em parceira com outros cursos
da Unochapecó e com empresas da região.
Isso tudo porque o modelo da Aprendizagem
Baseada em Experiências integra conhecimento
teórico, prática profissional e atividades de
extensão. O que significa que além de aprender,
a sociedade sai ganhando com o conhecimento
que é produzido aqui.
Isso é ser comunitária!

Está na dúvida do que você pode
fazer depois de formado?
Bom, se sua resposta foi “sim”, tudo bem, a
gente entende. Afinal, existe uma infinidade de
possibilidades profissionais para você escolher.
Olha aí, algumas delas:
Programador em diferentes plataformas:
Desktop, WEB, IOS/Android
Analista de Infraestrutura (hardware e
rede)
Analista de Suporte
Analista de Sistemas
Gerente de Projetos
Administrador de Redes
Administrador de Banco de Dados
Analista de Business Intelligence
Gerente de Tecnologia de Informação
Líder Técnico / Scrum Master
Perícia em Informática / Informática
Forense
Analista de Testes
Gerente de Qualidade de Software
Engenheiro de Software
Analista de Segurança da Informação
Empreendedor

Se você não sabe ainda qual é a sua, não tem
problema. Você ainda tem tempo pra decidir.
O importante agora é você entender que tem
muito mercado para você, e que é um mercado
que remunera muito bem os bons profissionais.
O resto vem com o tempo e com o conhecimento
que você vai absorver durante o curso.

Profissional qualificado para o
mercado
A área de tecnologia está cada vez mais
em alta. O início da graduação, aliada à
necessidade do mercado, abriu portas para
Diego Fabio Schuh trabalhar em uma grande
empresa já no primeiro ano de curso.
“Inicialmente trabalhei na área de suporte
ao usuário na Diretoria de Tecnologia da
Informação na Unochapecó, posteriormente
partindo para a área de gerenciamento
de redes de computadores e segurança da
informação e depois assumindo o cargo
de coordenação da equipe de suporte ao
usuário, também na Unochapecó”.
Para ele, foi uma experiência muito boa
realizar o curso de Sistemas de Informação na
Uno, pois estava procurando uma graduação

na área de tecnologia e não tinha certeza qual
a profissão que gostaria de exercer.
“O curso atendeu as expectativas trazendo
assuntos inovadores e mostrando as
possibilidades de trabalhar com diversas
áreas dentro da tecnologia. Um dos
principais diferenciais é a estrutura
tecnológica da universidade. Salas
preparadas para as aulas e diversos
laboratórios de informática para
experiências e exercícios práticos nas
diferentes disciplinas, desde programação,
gerenciamento de projetos, redes de
computadores, entre outros”
Tudo visto no curso foi importante para Diego,
desde conversas e compartilhamento de
experiências entre colegas e professores até os
assuntos estudados nas disciplinas.
“Serviu muito de base para conhecimento
na área e crescimento profissional, pois
o que aprendemos é aplicado no dia a dia
das empresas. À medida que o curso vai
avançando, novos desafios surgem, fazendo
com que os acadêmicos possam sair da
graduação prontos para exercer uma
profissão na área de tecnologia”.

E aí? Gostou de conhecer a
estrutura que está te esperando
por aqui? Aprendeu alguma coisa
que você ainda não sabia?
Bom, esse é só o começo. Você também
pode falar com o coordenador do curso
ou chamar a gente no whats
(49 3321 8000) pra trocar uma ideia.
Se você já se decidiu é só se inscrever no
seu curso clicando aqui, torcer muito pra
ser aprovade no Vestibular Uno e começar
a mudar o mundo!

