Plano de Ensino
Dados do Componente Curricular

Nome do Componente Curricular: Testes de Software
Curso: Técnico Subsequente em Informática
Série/Período: 3º semestre

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

Teóricas:

Docente Responsável:

Práticas:

Ementa
Fundamentos em teste de software. Papéis de Teste de Software. Princípios e técnicas de
testes de software: teste de unidade; teste de integração; teste de regressão. Teste nãofuncionais: escalabilidade, segurança, carga e desempenho. Desenvolvimento orientado a
teste: conceitos de casos de teste, ciclo de vida x testes. Testes alfas, beta e de aceitação.
Ambientes de Teste e Ferramentas para Automação de Testes. Teste de aplicações para a
web.
Objetivos

Geral

• Compreender, desenvolver e implementar testes de software, a partir da análise das
regras de negócios de sistemas.
•
•
•

Específicos

Apresentar as principais técnicas de teste;
Apresentar técnicas para geração de casos de teste;
Propiciar uma visão geral das principais ferramentas para automação de teste;
Conteúdo Programático

•
•

Fundamentos em teste de software.
Papéis de Teste de Software.

Unidade I

Unidade II

•

Princípios e técnicas de testes de software
• Teste de unidade
• Teste de integração
• Teste de regressão
Unidade III
Teste não-funcionais
•
Escalabilidade
•
Segurança
•
Carga
•
Desempenho
Desenvolvimento orientado a teste
•
Conceitos de casos de teste Segurança
•
Ciclo de vida x testes
Unidade IV
Testes alfas, beta e de aceitação.
Ambientes de Teste e Ferramentas para Automação de Testes.
Teste de aplicações para a web.

•

•
•
•
•

Metodologia de Ensino
•
•
•
•

Para atingir os objetivos da disciplina serão apresentados os conteúdos em aulas
expositivas através de slides com auxílio de um projetor.
Serão realizadas atividades contínuas em sala, com o objetivo de incentivar os alunos
a fazerem estudos e pesquisas bibliográficas em diversas fontes, de forma constante.
Serão realizadas práticas em laboratório utilizando fermentas de teste de software.
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

•
•

Serão realizadas, em sala, avaliações contínuas (semanalmente) e uma avaliação geral;
Além destas avaliações em sala, serão realizados exercícios individuais e em grupo, para
serem desenvolvidos fora do horário da disciplina, como forma de reforçar e
complementar os conteúdos expostos em sala de aula;

Recursos Necessários

•
•
•

Lápis e papel;
Quadro branco e equipamento de projeção e multimídia;
Computadores com ferramentas automáticas de teste.

Análise e Projeto de Sistemas

Pré-Requisitos
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