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OBJETIVO: Propiciar ao aluno conhecer os fundamentos teóricos e práticos da engenharia de software;
conhecer e caracterizar os sistemas intensivos em software; conhecer os ciclos de vida de um software;
conhecer os modelos, metodologias, processos de desenvolvimento de software, desde sua concepção até a
transição para o ambiente de produção; conhecer as melhores práticas para reduzir a complexidade dos
sistemas de software e facilitar sua reutilização; conhecer e exercitar o uso de ferramentas de apoio ao
processo de desenvolvimento e manutenção de software nas diferentes fases do seu ciclo de vida.
EMENTA: Conceitos básicos: software, sistemas de software, engenharia de software, análise, projeto e
implementação; natureza, caracterização e objetivos da engenharia de software; ciclos de vida dos sistemas
de software; modelos de desenvolvimento de sistemas de software; processos de desenvolvimento de
software; metodologias para o desenvolvimento de software; análise de requisitos: métodos e técnicas para a
elicitação e especificação de requisitos funcionais e não-funcionais; modelagem do domínio; manutenção e
gerenciamento de configurações: métodos, técnicas e ferramentas; técnicas e estratégias de teste.
ÁREA DE FORMAÇÃO DCN: Profissional
EIXO DE CONTEÚDOS E ATIVIDADES: Engenharia de Software
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A bibliografia indicada será complementada e mantida atualizada através da utilização de artigos científicos
de periódicos e anais de congressos, bem como de web sites da Internet.

