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Pós-Graduação em Engenharia Web 
e Governo Eletrônico

Período de Realização (previsão)
Início: 21 de setembro de 2019
Término: 31 de março de 2021

Carga Horária: 360 horas
Número de Vagas: 45

Periodicidade: 
Fim de Semana - as disciplinas serão ministradas aos 
finais de semana, preferencialmente aos sábados (8h - 
12h e 14h - 18h). As disciplinas ministradas por docentes 
provenientes de outros estados serão ofertadas de 
forma concentrada, às 6a feiras (18h – 22h), sábados (8h 
- 12h e 14h - 18h) e domingos (8h – 12h).

Investimento: 
Taxa de Matrícula - R$ 450,00
19 Mensalidades - R$ 450,00

Clientela Alvo: Profissionais de Tecnologia da 
Informação e Comunicação interessados em 
Governança de TI, Engenharia de Sistemas Web, 
Gerência de Projetos, e demais profissionais 
interessados na área.

Objetivos
• Formar profissionais com competências para gerir as 
atividades relacionadas ao Governo Eletrônico, 
possibilitando uma visão global de sua gestão.
• Propiciar, de forma prática e objetiva, mecanismos 
para a aquisição e atualização de conhecimentos em 
projeto e desenvolvimento de sistemas web aplicados 
às atividades relacionadas ao Governo Eletrônico.

• Oferecer aos profissionais de informática o 
entendimento dos diversos tipos de tecnologias, que 
possibilite projetar um sistema web aplicado às 
atividades relacionadas ao Governo Eletrônico.
• Criar situações que possibilitem o trabalho 
cooperativo, em equipes multidisciplinares, a partir do 
conceito de interatividade.
• Estimular a produção científica no âmbito da 
Engenharia de Sistemas Web e Governo Eletrônico.

Inscrição, Seleção e Matrícula
a) Período de Inscrição: 29/07/2019 a 26/08/2019
b) Período de Seleção: 30/08/2019 a 06/09/2019
c) Período de Matrícula: 09/09/2019 a 13/09/2019

Local das Inscrições
No período de 29/07/2019 a 26/08/2019 a inscrição 
no curso deverá ser encaminhada por email para o 
endereço posweb@ic.ufmt.br, anexando o Formulá-
rio de Inscrição (Anexo I do Edital de Seleção) preen-
chido e todos os documentos previstos no Edital de 
Seleção, devidamente digitalizados.
O Edital de Seleção e Formulário de Inscrição estão 
disponíveis na página do  Instituto de Computação da 
UFMT, acessando  lavi.ic.ufmt.br.
No caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 
(65) 3615-8790 ou por email.

Critérios de Seleção
A seleção se dará por meio da análise do curriculum 
vitæ documentado (entregue no ato da inscrição), 
realizada por uma comissão constituída pelos 
membros do Colegiado do Curso.
Serão considerados na análise a aderência da 
graduação com a área do curso, experiência 
profissional e formação continuada.
Em caso de empate, a ordem de recebimento das 
inscrições será utilizada como critério de seleção.
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16
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Governança de TI

Processos de Negócio aplicados 
à Governo Eletrônico

Dados Abertos e Big Data

Padrões de Interoperabilidade 
para Governo Eletrônico

Segurança da Informação 
em Governo Eletrônico

Engenharia de Sistemas para Web

Análise de Pontos de Função 
com Estimativas

Modelagem de Aplicações Web I

Modelagem de Aplicações Web II

Gerência de Projetos com PMBOK

Projeto de Interfaces

Projeto de Banco de Dados e SQL

Avaliação em IHC

Laboratório de Tecnologias Web

Qualidade de Software

Projeto Integrado: 
concepção e desenvolvimento

Metodologia da Produção Científica
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