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É uma área da computação voltada à especificação, desenvolvimento e 

manutenção de sistemas de software, com aplicação de tecnologias e 

práticas de gerência de projetos e outras disciplinas, visando organização, 

produtividade e qualidade.

Engenharia 
de Software
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Eixos 
de Formação
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• Oficinas integradas

• Estágio

• TCC

• Atividades Complementares

a) Articular os saberes formais, informais, teóricos e prá-

ticos para maior eficiência na gestão  de  processos,  de  

pessoas  e  de  negócios  na  construção  de  softwares  

e soluções de tecnologia da informação; 

b) valorizar  a  formação  profissional  continuada  como  

mecanismo  de  garantia  da empregabilidade no setor 

das tecnologias no mercado nacional e internacional;

c) ter responsabilidade social, civil e ambiental;

d) fazer  uso  da  inovação  tecnológica  e  da  interação  

com a  sociedade  na  busca  de qualidade  de  resul-

tados,  a  médio  e  logo  prazos,  com ênfase  no  de-

senvolvimento sustentável, no campo da engenharia de 

software. 

e) identificar e difundir tecnologias que proporcionem 

melhoria na qualidade de vida das populações;

f) conhecer os princípios científicos, éticos e legais que 

fundamentam as práticas e o  exercício  profissional  do  

engenheiro  de  software  em  contextos  diversificados  

e zelar pela credibilidade dos profissionais da computa-

ção;

g) contribuir  com  a  definição  de  viabilidade  técnica,  

econômica, financeira  e  social de projetos de software-

se soluções computacionais.
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Nossa Contribuição 
para o Mercado

CONSULTORIA NA HUNNERConsultoria para identificação de 
oportunidades de aporte da tecnologia 

de IA (inteligência Artificial) nos 
produtos da Hunner.
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Prefeitura de PATO BRANCO

TECSUL

“Inteligência Artificial e Cidades 
Inteligentes” na TecSUL. 
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iDS

SESI

Consultoria
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Visita Suresh Babu

Objetivos

A visita do empresário do Vale do Silício, o 
americano Suresh Babu, em Pato Branco teve 
como principais objetivos:

1 - Inserir o tema de Inteligência Artificial nos cursos de engenharia e 
tecnologia da FADEP; 

2 - Compartilhar conhecimentos de Inteligência Artificial e Cidades 
Inteligentes com o público do TECSUL 2018; 

3 - Fazer contato com autoridades políticas e empresários locais para 
inserção de inteligência artificial na realidade regional; 

4 - Organizar uma agenda para visita dos coordenadores dos cursos 
de engenharia e tecnologia no Vale do Silício em 2018/2019; 

5 - Organizar modelo de intercâmbio entre Fadep e Tiquant.
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Visita Suresh Babu

PALESTRA NA CRESOL

Prefeitura de Pato Branco
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Visita Suresh Babu

CONSULTORIA 
NA CONSISA

Parte Social
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Hackathon 
Saúde e Bem-estar da pessoa idosa-versão 1.00
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Hackathon - Objetivos

a) Criar novas práticas para melhorar a Saúde e Bem-es-

tar da pessoa idosa; 

b) Fomentar a reflexão e o debate sobre os problemas 

atuais que permeiam a sociedade;

c) Estimular o surgimento de ideias e soluções que bene-

ficiem toda a comunidade;

d) Utilizar a tecnologia como ferramenta para o desenvol-

vimento social.
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• Mostras

• Atrações

• Eventos

• Competições
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TiWay Objetivos  

• Capacitar em lógica e programação jovens que estejam 

cursando o terceiro ano do segundo grau.

• Selecionar e formar 30 alunos em lógica e programação 

inicial com curso de 300 Horas.
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Objetivos  

• Visita técnica ao Parque Tecnologico de Itaipu PTI

Itaipú
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Encontro Binacional Brasil-Argentina
Objetivo - Troca de experiência entre nossa IES a Universida-

de Nacional de Missiones – Unam, particularmente com seu 

campus de Apóstoles para tratar de interesses da Tecnologia 

da Informação e Comunicação. 



21

Objetivo - Professores e alunos fizeram projeto com Hospital 

do Kansas City - EUA - Setor de Ginecologia.

Projeto Saúde
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