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MATÉRIA: QUALIDADE DE SOFTWARE
Trabalho em Equipe



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO
 O Trabalho em Equipe (TE), da disciplina de

Qualidade de Software, será do planejamento e
execução de planos de testes, para um sistema de
controle do Plano Individual de Trabalho (PIT),
dos professores do IFSP.

 O implementação do software será feita na
disciplina de Métodos Ágeis.



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO
 Para a disciplina de Qualidade de Software, valerão

com critérios de avaliação:
1. Definição dos requisitos;
2. Elaboração de um Plano de Testes;
3. Pesquisa sobre ferramentas de automação dos

testes;
4. Realização dos testes;
5. Elaboração do relatório com os resultados obtidos na

execução dos testes.



ETAPAS DO PROJETO
1. Elicitação dos Requisitos;
2. Definição dos Objetivos;
3. Especificação dos U.C.;
4. Elaboração do Plano de Testes;
5. Ferramenta para automação dos testes (ao menos uma);
6. Implementação utilizando metodologia Scrum (necessário

para a aula de metodologias ágeis)
7. Execução dos testes;
8. Elaboração do documento final do plano de testes.



DATA PARA ENTREGA
 Entrega parcial (Definição do Problema, Objetivos,

Descrição dos Requisitos, Prévio Planejamento dos
Testes) : 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

 Trabalhos feitos fora do padrão exigido não serão
considerados.



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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