
 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES CORPORATIVAS 

Curso: CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  

Período: 5º 

Carga Horária Semestral: 100 h 

 

EMENTA 

Arquiteturas de aplicações corporativas. Programação baseada em componentes. 
Utilização de uma plataforma de programação para o desenvolvimento de 
aplicações corporativas. APIs de persistência de dados. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Introdução do desenvolvimento de aplicações corporativas  
2. Visão geral de uma arquitetura de aplicação corporativa baseada em componentes  
3. Gerenciamento da camada de persistência de objetos  

� Conceitos sobre persistência de objetos 
• O que é persistência de objetos 
• Persistência Transparente 
• Criação e manipulação de objetos persistentes 
• Alcançabilidade da persistência 
• Transação e ciclo de vida de objetos persistentes 
• O Gerenciador da Persistência 
• Padrões e Frameworks de Persistência 

� Persistência de Objetos com Mapeamento Objeto/Relacional (MOR) 
• Conceitos da persistência de objetos com mapeamento objeto/relacional 
• Padrões e frameworks de persistência com MOR 

OBJETIVOS 

Geral 
� Permitir o aprendizado de conceitos e técnicas fundamentais necessários para o 

desenvolvimento, integração e gerenciamento de aplicações corporativas. 
Específicos  

� Tornar o aluno apto a compreender as características de uma aplicação 
corporativa; 

� Tornar o aluno apto a compreender os elementos da arquitetura de uma aplicação 
corporativa baseada em componentes; 

� Tornar o aluno apto a usar e gerenciar componentes da camada de persistência; 
� Tornar o aluno apto a usar e gerenciar componentes da camada de negócio. 



• Mapeamento de classes e atributos 
• Mapeamento de relacionamentos unidirecionais e bidirecionais 
• Mapeamento de herança 
• Mapeamentos avançados 
• Linguagem de consulta 
• Gerenciamento de transações 

4. Gerenciamento da camada de negócios  
� Componentes de controle da camada de lógica de negócio 

• Tipos de componentes 
• Interfaces de acesso 
• Ciclo de vida 

� Injeção de instâncias de componentes de negócio 
� Integração com aplicações cliente/servidor 
� Acesso remoto a componentes de negócio 
� Interceptação de chamadas a componentes de negócio 
� Controle de Acesso / Segurança em componentes de negócio 
� Agendamento de serviços 
� Invocação de chamadas assíncronas 

5. Teste de componentes na arquitetura integrada 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

� Aulas expositivas e dialogadas;  
� Atividades práticas individuais e em grupo para a consolidação do conteúdo 

ministrado. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

� Quadro branco; 
� Marcadores para quadro branco; 
� Projetor de dados multimídia. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

� Provas escritas; 
� Projeto prático abordando a aplicação do conteúdo ministrado. 
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