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Natureza Perfil
Disciplina ES2019-1

Curso Responsável
Bacharelado em Engenharia de Software

EMENTA

Determinação de requisitos de habilidade e alocação de equipes ao projeto. Análise de custo e eficiência.
Técnicas  de  apresentação  e  comunicação.  Gerenciamento  efetivo  de  aspectos  técnicos  e
comportamentais do projeto. Gerenciamento de mudanças. Gerência de Projetos de Software: Modelos
de processos de software; ISO 12.207; CMMI; Princípios e modelos de gerência de projetos de software;
Direção e controle de projetos de software; Padrões de sucesso e de falhas em projetos de software.

OBJETIVOS

Geral
Adquirir informações essenciais e levar ao aluno uma visão geral da área de Gerenciamento de Projetos.

Específicos

 Aprender a gerenciar projetos apoiados por metodologias, processos e ferramentas de software

mais atuais.

 Elaborar um plano de projeto vivenciando as dificuldades de gerenciar projetos, com um viés

educacional, de modo que alcancem o sucesso.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Introdução ao gerenciamento de projetos (PMBOK)

2. Ciclo de vida e organização do projeto

3. Processos de gerenciamento de projetos

4. Grupos  de  Processo:  iniciação  /  planejamento  /  execução  /  monitoramento  e  controle  /

encerramento



5. Áreas de Conhecimento:   integração  / escopo /  tempo  /  custos  /  qualidade  /  recursos

humanos  / comunicações / stakeholders / riscos / aquisições.

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS

Metodologia dinâmica, priorizando a aprendizagem do estudante. Exposição dialogada com utilização de
diferentes recursos didáticos. Abordagem PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas), Abordagem PDCA
(Plan, Do, Check,  Act).  Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas,  pesquisas de campo,
observações,  provas.  Trabalhos  de Grupos  –  projetos,  seminários,  painéis,  palestras,  conferências,  e
dinâmicas  de  grupo.  Textos,  livros,  periódicos,  vídeos/filmes,  filmes/filmadora,  slides,  materiais  de
expediente diversos e adequados à Disciplina.

AVALIAÇÃO

A Avaliação é contínua, sistemática, processual e participativa. Na avaliação da aprendizagem dar-se-á
especial  atenção  ao  trabalho  individual  do  discente.  São  avaliados  os  conhecimentos  adquiridos,  as
habilidades, e atitudes indispensáveis à formação do Bacharel em Engenharia de Software. A avaliação
do ensino com a participação do discente tem como finalidade precípua à melhoria do desempenho
docente. No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como:
realização de projetos, provas, observação, autoavaliação, avaliação cooperativa, e amostra de trabalho.
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