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Carga horária teórica (em horas):
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houver):
 

Ementa:
Ementa: Visão geral sobre a Engenharia de Software; Processos de desenvolvimento de software; Práticas de desenvolvimento
de software; Modelos de processo; Engenharia de requisitos; Planejamento e gerenciamento de projetos; Especificação de
software; Projeto de software; Metodologias de desenvolvimento de software; Verificação, Validação e Teste de Software;
Evolução de software; Gerenciamento de configuração de software; Ferramentas CASE.

Conteúdo programático:
Histórico e evolução da Engenharia de Software. Conceitos e premissas da Engenharia de Software. Processos de software: conceitos,

artefatos, atividades, fases e etapas. Modelos de processos: clássico, baseado em prototipação, baseado em verificações (Modelo em V),

iterativo e incremental, espiral (framework de processos). Métodos ágeis: Programação Extrema e SCRUM. Engenharia de Requisitos:

elicitação, análise, especificação e modelagem, validação e gerenciamento. Planejamento: definição de cronograma e estimativas de prazos e

custos. Projeto de software: arquitetural, de dados, procedural e interface com o usuário. Projeto de software de tempo-real. Implementação:

padronização de código, boas práticas de codificação. Testes: estruturais e funcionais. Evolução: manutenção de software corretiva, adaptativa

e evolutiva. Modelos de maturidade e capacidade de software.

Objetivos

Geral:

O objetivo desta disciplina é apresentar aos alunos uma visão geral sobre a Engenharia de Software, bem como capacitá-los na escolha ou

definição de processos de software para o planejamento, condução e gerenciamento de projetos de software.

Específicos:

Apresentar aos alunos os principais conceitos que embasam a Engenharia de Software; Apresentar aos alunos as principais fases e atividades

do processo de desenvolvimento de software; Introduzir os alunos ao uso das boas práticas de desenvolvimento de software; Capacitar os

alunos a pensar no processo de desenvolvimento de software como um processo de engenharia. Capacitar os alunos na escolha de modelos
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de processos de software; Instrumentalizar os alunos para o uso das técnicas e métodos consolidados de planejamento, análise, projeto,

implementação, testes e evolução de software.

Metodologia de ensino:
O curso será baseado em aulas expositivas com auxílio do quadro e projetor multimídia. A participação dos alunos em sala de aula será

estimulada através de perguntas e sessões de exercícios. Para fixação dos tópicos estudados, os alunos receberão, ao longo do curso, listas de

exercícios para entrega em sala de aula. Por fim, destacam-se as aulas práticas nos laboratórios de informática para fixação dos conteúdos

através de do uso de ambientes de desenvolvimento de software. Análise de estudos de caso e desenvolvimento prático de projetos de

software.

Avaliação:
O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela UC no início das atividades letivas e divulgado aos alunos. O sistema

adotado deve contemplar o processo de ensino e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de favorecer o

progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avaliações deverão ser ponderadas de maneira crescente ou, ainda, propiciar

alternativas de recuperação, como provas substitutivas e/ou aplicação de trabalhos adicionais. A promoção do aluno na UC obedecerá aos

critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso.

A avaliação do aprendizado dar-se-á por meio do desenvolvimento de um produto de software utilizando SCRUM (i) e por duas provas

bimestrais (ii), trabalhos individuais (iii), trabalhos em grupo  (iv) e lista de exercícios (v).

A nota final será uma média ponderada entre as notas dos items i e ii (peso 3),  items iii, iv e v (peso 1).
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