
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET  

DISCIPLINA: Desenvolvimento e Execução de Projeto de 
Software em TSI 

CÓDIGO DA DISCIPLINA: 64 

PRÉ-REQUISITO: Programação Web II (51), Gerência de Projetos de Software (53) e 
Programação para Dispositivos Móveis (55) 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 22 h PRÁTICA: 45 h EaD: 0 h 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 h/r 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: A definir 

 
EMENTA 

 
Aplicação dos conceitos de engenharia de software e análise e desenvolvimento de 
sistemas; Definição e implantação de processo/metodologia de desenvolvimento de 
software (modelo prescritivo/ágil); Gerência de projetos de software; Aplicação de um 
processo/metodologia de desenvolvimento de software completo (a), desde o 
planejamento até o encerramento do projeto; Preparação de ambientes reais para 
especificação, desenvolvimento e implantação de sistemas de software; Análise e 
desenvolvimento de projetos de software: negócio, requisitos, análise e projeto, 
implementação, testes, implantação; Aplicação de Ferramentas e desenvolvimento de 
projetos reais em grupo.  
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

• Identificar as boas práticas da Engenharia de Software ao longo do ciclo 
de desenvolvimento e aplicá-las em um projeto executado em equipe ao 
longo da disciplina. 

 
Específicos 

• Conhecer conceitos da Engenharia de Software; 

• Compreender práticas da Engenharia de Software; 

• Compreender a aplicação dos diversos elementos que compõem um 
processo de desenvolvimento de software, e a relação entre eles ao longo 
do ciclo de vida do software; 

• Desenvolver projeto de software em equipe, utilizando um 
processo/metodologia de desenvolvimento. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• Conceitos da Engenharia de Software; 

• Processos de Desenvolvimento de Software; 

• Práticas e processos prescritivos (RUP e PMBoK); 

• Práticas e metodologias ágeis (Scrum, XP e Kanban); 

• Métricas e estimativas de software (Pontos de função); 

• Preparação para desenvolvimento do projeto (definição de 
metodologia/processo de desenvolvimento de software, preparação de 
ambiente); 



• Desenvolvimento de projeto de software. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Aulas: aulas expositivas; seminários; aulas práticas para discussão e desenvolvimento 
técnico do projeto; análise, desenvolvimento e apresentação dos estudos de caso em 
grupos. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[ x ] Quadro 
[ x ] Projetor 
[    ] Vídeos/DVDs 
[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[ x ] Laboratório 
[ x ] Softwares: softwares para desenvolvimento do projeto que vão desde ferramentas 
para gerência de projeto, configuração de ambiente, editores de texto, planilhas, além 
de ferramentas específicas para execução das etapas técnicas ao longo do ciclo de 
análise e desenvolvimento do software (os softwares não são pré-definidos e 
impostos, mas combinados com os alunos ao longo da disciplinas, podendo, inclusive, 
sofrer alterações, ao longo da utilização, dependendo dos resultados obtidos e da 
experiência de uso).  
[    ] Outros. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Seminários; minitestes ao longo das aulas; provas escritas; projeto de software.  
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OBSERVAÇÕES 
 
Nenhuma. 
 


