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PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Componente Curricular: Análise e Projeto de Sistemas 

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 

Série/Período: 3º ano 

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a - 67 h/r  Teóricas:  Práticas:  

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

 

Caracterização dos padrões de projeto. Tipos de padrões de projeto. Elementos essenciais 

de um padrão de projeto. Padrões para atribuição de responsabilidade. Padrões de projeto 

arquitetural. Reusabilidade.  princípios de projeto (modularidade, coesão, acoplamento); 

paradigmas de projeto (funcional, orientado a objetos, outros) Padrões do catálogo GOF. 

Aplicação de padrões de projeto no desenvolvimento de sistemas de informação orientado 

a objetos. Modelos de arquitetura de softwares. Introdução à Modelagem UML 

 

 

OBJETIVOS 

 
 

Geral 

·   Compreender o objetivo de utilização de soluções reutilizáveis; 

Listar, definir e aplicar padrões de projeto orientado a objetos; 

Elaborar soluções reutilizáveis de sistemas de informação. 

 

Específicos 

● Caracterizar os padrões de projeto. 

● Apresentar os tipos de padrões de projeto.  

● Discutir os elementos essenciais de um padrão de projeto; 

● Descrever padrões utilizados para atribuição de responsabilidade, para projeto 

arquitetural e reusabilidade. 

● Explicar princípios de projeto (modularidade, coesão, acoplamento) e paradigmas de 
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projeto (funcional, orientado a objetos, outros); 

● Elencar padrões do catálogo GOF;  

● Demonstrar aplicações de padrões de projeto no desenvolvimento de sistemas de 

informação orientado a objetos; 

● Ilustrar e contextualizar a modelagem de arquitetura de softwares; e 

● Introduzir o uso do modelo UML. 

 

  

 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SOFTWARE 
1. Conceitos básicos;  
2. Visão geral de processos de software; 
3. Modelos de processos de software; 
4. Desenvolvimento Ágil; 

 

 UNIDADE II – PRÁTICA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 
1. Princípios centrais;  
2. Planejamento, modelagem e codificação de software; 
3. Modelagem com UML; 
4. Análise de requisitos; 
5. Análise orientada a objeto. 

 

 UNIDADE III – TESTE DE SOFTWARE 
1. Definições de teste de software; 
2. Verificação e validação; 
3. Organização de teste de software; 
4. Estratégias de testes de software para sistemas Orientados a Objetos; 
5. Teste de sistemas; 
6. Depuração de software. 

 

 UNIDADE IV – QUALIDADE DE SOFTWARE 
1. Conceitos de qualidade; 
2. Qualidade; 
3. Garantias e custo de qualidade 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Aulas expositivas. Aulas práticas em laboratório de Informática. Trabalhos individuais 
e/ou em grupos. 
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 Além das atividades semanais em sala de aula, poderá haver uma parcela do 
conteúdo ministrada seguindo o modelo de ensino à distância usando soluções 
como, por exemplo, a plataforma “Moodle”, com a realização de atividades, 
laboratórios e fóruns para dúvidas e discussões. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

 Participação individual e/ou em grupo nas aulas e trabalhos; 

 Exercícios práticos; 

 Provas escritas; 

 Provas práticas; 

 Seminários; 

 Serão realizadas duas avaliações formais por bimestre, além da recuperação de 
aprendizagem. 

 

 
 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 Quadro branco e marcadores. Projetor, Microcomputador, CD, laboratório de 
informática. 

 

 

PRÉ-REQUISITOS 

 
Sem pré-requisito 
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