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IV.CURSO(S)PA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
g11ggpharia de Computação :NC

  HORÁRIO DE ATENDIMENTO An FSTI InANTF

111. pkÉ. RÉãÜiiiiÕiiibuaERiDO ENC
CÓDIGO    

DEC7138    

lll.PRE-REQUISITO g 
CÓDIGO  

DEC7124  

V.JUSTIFICATIVA
O profissional respo
metodologias adotadas pelo mercado de trabalho para desempenhar sua função com qualidade e ser
competitivo no Mercado.

Vi.EWEiitÀ
Evolução da prática de desenvolv
de ciclo de vidas metodologias de desenvolvimento de softwarel manutenção de softwarel engenharia reversal
modelagem formal de sistemasl abordagens voltadas ao reuso de softwarel teste de softwarel gerenciamento
do processo de produção de software e técnicas de apoio ao gerenciamento do processo de produção de
softwarel apoio automatizado ao desenvolvimento de software

VII.OBJETIVOS

Qbigliyg...geral: Fornecer subsídios ao aluno para que ele possa compreender os processos de
desenvolvimento. implementação, gerenciamento e manutenção de software.

9bielivo& Específicos: O aluno ao final do curso deve possuir habilidades oara:

j:iOENTIPiCAÇÃO DA DISCIPLINA:
CODIGO   SEMANAIS 1 . SEMESTRAIS

TFnPleAq DDÁvn-A e l
DEC7130      

 
HORÁRIO ; haÁnlnf...

 
   



Definir engenharia de software explicitando seus conceitos e objetivost
Conhecer e aplicar o conceito destinado aos processos de softwarel
Conhecer os modelos de ciclo de vidas

VnI.CON'rEUDÓ ÉROGRAMÁTICQ
laria deEPartel

Visão geral da engenharia de software
Desenvolvimento de processo de se/tware
Verificação e Validação de software

o de SoftwareParte 11: Avali

e

e

e

Manutenção de software e suas variações
Evolução de software e sistemas legados
Qualidade e certificações

Parte 111: Gerendamento

Gerenciamento de prometo de so#ware
Reuso de Software e s oes

X METODOLOGIA E INSTRUÚÉÚTOS DÜ AVALIAÇÃO
preenderá frequência e.aproveitamento nos estudos, os quais

deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina. ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). (Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997)

e A média final (MF) será composta pelo cálculo aritmético das seguintes notas

MF Pl+P2+.P3+TF
4

Onde:
Primeira(PI). segunda(P2) e terceira(P3) prova
Trabalho Final (TF) = peso l0,0

respectivamente peso l0.0

Obs: Atividades extras, que por ventura forem realizadas em sala, poderão ser contabilizadas nas
notas das provas (modificando assim seu peso)

Critério para aprovação: Média Final (MF) >: 6 e frequência suficiente (FS)

O aluno com frequência sufiçiente (FS) e média das notas de avaliações do.semestre entre 3,0 e 5,5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70,$ 2':
A nota será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF)
e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997)



Ao aluno

atribuídanota0(zero).(Art. 70, $4'dares. n'17/CUn/1997) '' - .'--- -Q'.,-vv DU'a

'As provas poderão conter questões objetivas. abjetivas mistas e dissertatívas

Observações

Avaliação de recuperação

laaorhÍI aivaIRea. l de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de

Nova avaliação

Para pedido:de segunda avaliação somente em casos em que o aluno. por motivo de força maior e
plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino. deverá forma lzar
pedido de avaliação à Secretaria Integrada de Departamento dentro do prazo de &diB&jtBisgPl919Dlg11gg.g991plgyqção.'

#

desenvolvidas

XI.CRONOGRAMATEÕRICO/PRÁTICO'
AULA

semana DATA ASSUNTO
l 05/08/2019 a l0/08/2019 Plano de Ensino

Introdilcão à f:nànnharia da qn«tA/nra' vila. nÉigi2
3

12/08/2019 a 17708/2019 SAEC -- Exclusivo para a turma DEC 71 30-096554
5 ]9/08/2019 a24/08/2019 Unidade 1: Processos de software clássicos

Unidadal PrnepRnnç:ÁnPiç6
7

26/08/2019 a 31/08/2019 Unidade 1: Verificação e Vaiidacão
Unidade l Varificãcãn p validarãn8

9 02/09/2019 a 07/09/2019 PROVATEORICA UNIDADES
Unidade ll Man! ltpneãn 

  09/09/2019 a 14/09/2019 Unidade li: Manutenção
Unidade 11: Tioos de Manlltancãn12

13 16/09/2019 a 21/09/2019 Unidade 11: Reenqenharia e Engenharia Reversa
Unidade ll Reenaanharia ê Fnnnnhnriií QÀ.;n,ii14

15
23/09/2019 a 28/09/2019 Unidade 11: Evolução de software/sistema ieaados

Unidade ll Oliâlidndn do Rnfhwarp16
17 30/09/2019 a 05/10/2019 Unidade 11: Modelos de maturidade: CMMI

Unidade ll Modelos da mau iria;adõ' Ch/iR/li18
19

07/10/2019 a 12/10/2019 Unidade 11: Modelos de maturidade: MPS.nR
Unidade 11: Modelos de matilridadP- MPq RP20

21 14/10/2019 a 19/10/2019 PROVATEORICA UNIDADEll
Urlidade 111 AbordaaÊns voltada an r l n dãii)HxA/nrn22

23
21/10/2019 a 26/10/2019 Unidade 111: Abordagens voltadas ao reuso de si)ftúare

Unidade 111 Ahnrdnnçln vnltãdaç: an rpl len dF' enftxAíarn24
25 28/10/2019 a 02/11/2019 Unidade 111: Gerenciamento de Software: proietos e requisitos

Unidade 111: GÊrÊncinmantn dn Snftwnrn nrnÉnt.lç: p ronl iieif'"-e26
27 04/11/2019 a 09/11/2019 Unidade 111: Gerenciamento de Software: í)roietos e requisitos

APRESENTAÇÃO DOTRABAIHQFINAI28
29 11/11/2019 a 16/11/2019 APRESENTACAODOTRABALHOFINAL

APRESENTACÀO DOTRABAIHQFINAI30
31

]8/11/2019 a 23/11/2019 APRESENTAÇÃO DOTRABALHOFINAL
PROVATEORICA UNIDADElll32
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Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de AraPanguá
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