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EMENTA 
 
Visão geral do comércio eletrônico e suas principais formas (B2B, B2C, C2B, C2C); 
modelos de negócios na internet e apresentação da dinâmica dos mercados de 
comércio eletrônico; modelos e plataformas de comércio eletrônico e seus principais 
componentes; identificação de requisitos específicos para a implementação de sistemas 
de comércio eletrônico; formas de marketing na internet; identificação e geração de 
oportunidades de negócios na web; ferramentas para comércio eletrônico. 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

• Apresentar ao aluno os fundamentos do comércio eletrônico capacitando-
o a desenvolver sistemas adequados a este tipo de cenário de aplicação. 

 
Específicas 

• Compreender os conceitos, categorias, modelos de negócio e de receita 
do comércio eletrônico; 

• Compreender os aspectos distintos do comércio eletrônico mobile; 

• Projetar e construir aplicações para o comércio eletrônico. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• Comércio eletrônico e a Internet: Comércio eletrônico hoje; 
Características do comércio eletrônico; Mercados e mercadorias digitais. 

• Negócios e tecnologia: Categorias do comércio eletrônico; Modelos de 
negócios do comércio eletrônico; Modelos de receita do comércio 
eletrônico; Web 2.0; Marketing do comércio eletrônico; Comércio 
eletrônico de empresa para empresa. 

• M-commerce: Serviços e aplicações de comércio eletrônico no mundo 
mobile. 

• Construindo um site de comércio eletrônico: Elementos da construção do 
site; Objetivos empresariais, funcionalidade do sistema e requisitos de 
informação; Construindo o site: in-house vs. outsourcing. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Aulas expositivas, utilizando os recursos audiovisuais, projeção de tela de 
apresentação, quadro branco e marcador para quadro branco. Aulas realizadas em 

laboratório com microcomputadores e softwares específicos; Utilização de roteiros de 



aulas práticas, listas de exercícios e trabalhos de pesquisa; Utilização de trabalhos 
individuais ou em grupo. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[ x ] Quadro 
[ x ] Projetor 
[    ] Vídeos/DVDs 
[  x  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[  x  ] Laboratório 
[  x  ] Softwares: IDE de desenvolvimento de software, banco de dados e editor de 
texto. 
[    ] Outros. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Provas escritas e práticas; trabalhos práticos e teóricos; listas de exercícios.  
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OBSERVAÇÕES 
 
Nenhuma. 
 


