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MATÉRIA: ENGENHARIA DE SOFTWARE

Trabalho em Equipe



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� O Trabalho em Equipe (TE), da disciplina de

Engenharia de Software, será composto pela

modelagem e desenvolvimento de um sistema de

computador

� O trabalho é interdisciplinar e promove a

interação entre todas as disciplinas desse

semestre.



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� O trabalho deve ser desenvolvido em grupo de até

4 pessoas (obrigatório) e será realizado com um

projeto real de software, que terá que conter

todas as etapas de um projeto real, ou seja,

levantamento de requisitos, modelagem, e

desenvolvimento.



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� Cada disciplina irá analisar algumas partes do

projeto, portanto, vocês não terão que desenvolver

vários projetos, mas um único, completo e que será

analisado segundo os critérios de cada disciplina e

professor.

� O projeto final de vocês será testado pelos alunos do 5º

semestre, que estarão cursando a disciplina de

Qualidade de Software e serão responsáveis por fazer

o planejamento e execução dos testes. Vocês irão

receber um relatório dos testes executados.



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� No caso da disciplina de Engenharia de Software,

serão analisados:

� Levantamento de requisitos;

� Modelagem;

� Métricas;

� Arquitetura.



OBJETIVOS DO TRABALHO / PROJETO

� Desenvolver a interdisciplinaridade;

� Desenvolver a capacidade de analisar projetos;

� Desenvolver a capacidade de elaborar e executar

um projeto de software completo;



METODOLOGIA

� Aplicar os conceitos de Engenharia de Software;

� O projeto deve ser real e implementável, no

entanto, aconselha-se a restringir a definição de

escopo, pois aquilo que for proposto, deve ser

entregue. Muita atenção a definição dos

requisitos!



DATA PARA ENTREGA

� Entrega parcial (Entrega do Plano de Testes e

definições ) : 11/04/2016

� Entrega final (todas as etapas): 13/06/2016

� A apresentação dos trabalhos será feita no dia:

13/06/2016

Caso haja qualquer alteração nas datas, estas 

serão comunicadas previamente



FORMATO PARA ENTREGA

� A entrega final do trabalho deverá ser feita

através do Ambiente Virtual Moodle, realizando o

upload do arquivo, em local específico para tal.

� O formato para a entrega será única e

exclusivamente em formato .docx ou .odt, não

sendo aceitos arquivos no formato .pdf



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O Trabalho em Equipe valerá 40% da sua nota 

final, sendo que:

� Entrega parcial: peso 40% do total da nota

� Entrega final: peso de 60% do total da nota

Todas as notas serão atribuídas de 0 a 10, 

aplicando-se os pesos posteriormente



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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