
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET  

DISCIPLINA: Gerência de Projetos de Software CÓDIGO DA DISCIPLINA: 53 

PRÉ-REQUISITO: Programação Web I (41), Análise e Projeto de Sistemas (46) 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 5º 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 30 h/r PRÁTICA: 20 h/r EaD: 0 h/r 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 h/r 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 h/r 

DOCENTE RESPONSÁVEL: A definir 

 

EMENTA 
 
Princípios e fundamentos do Guia PMBOK aplicados ao gerenciamento ágil de projetos 
de software. Melhores práticas para o gerenciamento de projetos de software. Plano de 
Gerenciamento do Projeto. Uso de técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos 
de software. Tendências do gerenciamento de projetos de software.  
 

OBJETIVOS 
 
Geral 

• Capacitar o aluno a desenvolver sistemas aplicando técnicas e boas 
práticas de gerência de projetos de software. 

 
Específicas 

• Compreender a necessidade de gerenciamento de projetos de software; 

• Conhecer os conceitos e técnicas relevantes para o gerenciamento de 
projetos de software; 

• Conhecer o conjunto de boas práticas propostas pelo PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge) para gerenciamento de projetos de 
software.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• Princípios e fundamentos do Gerenciamento de Projetos. 

• O gerenciamento ágil de projetos. 

• O Guia PMBOK. 

• Gerenciamento de Integração. 

• Gerenciamento de Escopo. 

• Gerenciamento de Cronograma. 

• Gerenciamento de Custo. 

• Gerenciamento de Qualidade. 

• Gerenciamento de Recursos. 

• Gerenciamento de Comunicação. 

• Gerenciamento de Riscos. 

• Gerenciamento de Aquisições. 

• Gerenciamento de Stakeholders. 

• Ferramentas de Gerenciamento de Projeto. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 



 
Metodologias ativas de ensino-aprendizagem baseadas em problemas/projetos. Aula 

expositiva-dialogada com técnicas/dinâmicas participativas. Estudos de textos, vídeos 

e sites instigantes para discussão e avaliação crítica. Atividades em equipes 
colaborativas, simulando problemas/projetos de interesse dos discentes. Portfolio na 
web para disponibilização dos artefatos produzidos pelos discentes e docentes. 

Avaliação 360 graus. Oficinas de instalação, configuração e utilização de ferramentas 
de gerenciamento de projetos. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[ x ] Quadro 
[ x ] Projetor 
[ x ] Vídeos/DVDs 
[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[ x ] Equipamento de Som 
[ x ] Laboratório 
[ x ] Softwares: Ferramentas de Gerenciamento de Projetos. 
[    ] Outros. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação poderá ser feita em todos os momentos das atividades propostas para 
avaliação, considerando os resultados produzidos pelos discentes 
(apresentados/escritos), bem como a participação dos discentes nos debates e 
realização das atividades. A avaliação poderá ser feita pelos discentes, docente 
responsável e convidados (360 graus). As atividades propostas serão realizada em 
trabalho em equipe, e incluem tarefas de estudos com pesquisas, elaboração, 

apresentação, discussão e avaliação crítica. As principais atividades propostas para 
avaliação são:  

• Seminários de ferramentas de gerenciamento de projetos.  

• Gerenciamento do projeto integrador do período em ferramenta de 
gerenciamento de projeto. 

• Apresentação das entregas das versões implementadas do projeto 
integrador.  
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OBSERVAÇÕES 
 
Nenhuma. 
 


