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Curso Responsável
Bacharelado em Engenharia de Software

EMENTA

Rever e exemplificar o emprego da Engenharia de Software em abrangência e profundidade. Integrar
todo o conhecimento das disciplinas do curso de tal forma a permitir a compreensão, a relação entre
elas,  a   importância,  os  produtos  e  atividades  pertinentes  a  cada  uma  delas.  Finalizando  com  a
construção do planejamento da construção de uma solução em software para um problema específico.

OBJETIVOS

Geral
Desenvolver a capacidade de ter uma visão coesa e integrada da Engenharia de Software de tal forma
que o estudante consiga aplicar  diversas  soluções  existentes  de adequadamente  com o objetivo  de
melhorar continuamente o desenvolvimento profissional de software.

Específicos

 Pensar analiticamente quando defrontado com um problema;

 Projetar soluções apropriadas para problemas;

 Identificar de maneira objetiva os passos necessários para a resolução de um problema;

 Ser capaz de elaborar conceitos complexos (e geralmente mais abstratos) a partir de conceitos

básicos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Desenvolver um projeto que contemple a documentação das seguintes áreas:

1.1. Engenharia de Software e o Desenvolvimento Profissional de Software;

1.2. Processos de Software;

1.3. Desenvolvimento Ágil de Software;



1.4. Engenharia de Requisitos;

1.5. Modelagem de Sistemas;

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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