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Engenharia de Software e Gerência de Projetos

Apresentação da Disciplina (Ementa)

• O conceito e os objetivos da gerência de projetos. Abertura e definição do

escopo de um projeto. Planejamento de um projeto.

• Execução, acompanhamento e controle de um projeto. Revisão e avaliação de

um projeto. Fechamento de um projeto. Metodologias, técnicas e ferramentas da

gerência de projetos. Princípios de Engenharia de Software. Paradigmas.

Modelos de ciclo de vida do software. Fases de desenvolvimento de software.

Conceitos fundamentais de Interface-Computador. Aspectos de projetos de

interfaces. Sistemas de apoio ao desenvolvimento de interfaces.
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Carga Horária

• Carga horária teórica: 40 horas

• Carga horária prática: 20 horas

• Carga horária outras (ATPS): 20 horas

• Carga horária total: 80 horas
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Sistemas de Avaliação

1º Avaliação – Peso 40%

• Atividades a critério do professor (Prova segundo critérios institucionais)

• Práticas: 3,00 (2,00 pontos ATPS / 1,00 ponto exercícios em sala)

• Teóricas: 7,00

• Total: 10,00

2º Avaliação – Peso 60%

• Prova escrita oficial (segundo critérios institucionais)

• Práticas: 3,00 (2,00 pontos ATPS / 1,00 ponto exercícios em sala)

• Teóricas: 7,00

• Total: 10,00
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Datas Importantes!!!!

• 03 de Abril – Avaliação do 1º Bimestre + Entrega Parcial ATPS

• 05 de Junho – Avaliação Oficial do 2º Bimestre + Entrega Final do ATPS

• 26 de Junho – Avaliação Substitutiva

Muita atenção as datas!

• Faltas serão sempre lançadas até o último dia de cada mês. Caso não

concorde com o lançamento, o procedimento oficial é solicitar a revisão

do lançamento, via portal do aluno, no máximo em 48 horas após o

lançamento, portanto, acompanhe mensalmente suas faltas, pois fora

disso, não há o que fazer.
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Cronograma das Aulas. Hoje você está na aula

Semana Tema
01 Apresentação da disciplina. O conceito e os objetivos da gerência de projetos

02 Escopo do projeto

03 Escopo do projeto

04 Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos

05 Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos

06 Engenharia de software. Conceitos básicos

07 Processo de software

08 Processo de software

09 Atividades de Avaliação

10 Processo de software

11 Processos de engenharia de requisitos

12 Processos de engenharia de requisitos

13 Modelos de sistemas

14 Prototipação de software

15 Projeto e arquitetura de software

16 Projeto de interface com o usuário

17 Projeto de interface com o usuário

18 Prova escrita oficial

19 Revisão

20 Prova substitutiva
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Aula 01

Conteúdo:

• Apresentação da disciplina e metodologia de trabalho.

• O conceito e os objetivos da gerência de projetos

Referências para a aula:

• No seu PLT, essa aula está localizada/baseada no conteúdo do capítulo 22.

• Bibliografia complementar

• PMBOK
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O que é um
projeto?
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E seu projeto de vida?

• Como você quer estar daqui a 2 anos?

• Como você quer estar daqui a 5 anos?

• Como você quer estar daqui a 10 anos?

• Como você quer estar daqui a 20 anos?
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Definição de Projeto

De acordo com a norma ISO 10.006 (Diretrizes para qualidade de
gerenciamento de projetos):

» Projeto é “ um processo único, consistindo em um grupo de

atividades coordenadas e controladas com data para início

e término, empreendido para alcance de um objetivo

conforme requisitos específicos, incluindo limitações de

tempo, custo e recursos”.

Para o PMBOK:

» Projeto é “um esforço temporário empreendido para criar

um produto, serviço ou resultado exclusivo”.
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Definição de Projeto

Um projeto é um empreendimento temporário, instituído única e

exclusivamente para alcançar um objetivo.

• São executados por pessoas

• Possuem recursos limitados

• Precisam ser planejados, executados e controlados

• Possuem propósito e objetivos distintos

• São de duração limitada, com data para início e término

• Possuem recursos próprios

• Possuem administração e estrutura próprias
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Exemplos de Projetos

• Pessoais

• Corporativos

• Operacionais

• Pesquisa e Desenvolvimento

• Projetos de Engenharia

• Projetos de T.I. e Telecomunicações
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Não são exemplos de projetos

• Fabricação de um carro

• Venda de produtos

• Pagamento de fornecedores

» Resumindo: Não são caracterizados como projetos todas as

atividades rotineiras e repetitivas
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Eu sei, você já viu essa imagem, mas vamos lá:



17

Fases de um projeto
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Dúvidas? Perguntas? Angústias? Aflições?



Prof. André Luís Belini
E-mail: andre.belini@aedu.com

Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com/


