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Conteúdos programáticos abordados: 

Aspectos Gerais da Arquitetura de Software, Tipos de Arquitetura de Software, Visões na 
Arquitetura, Modelo de Classes de Projeto, Padrões de Projeto, Desenvolvimento de Software 
em Camadas, Componentes de Software, Integração e Implantação do Sistema de Software, 
Mapeamento Objeto-Relacional, Camada de Persistência, Manutenção e Gerência de 
Configuração. 

Critérios para avaliação do trabalho: 

A realização dessa atividade tem peso de 40% do total da nota semestral. 

Serão considerados como critérios para a atribuição dessa nota, as seguintes habilidades: 
capacidade de modelar e projetar as classes do projeto, capacidade de definir e projetar 
padrões de projetos e a capacidade de modelar o software em camadas. 

Bibliografia Sugerida: 

SILVEIRA, Paulo; et al. Introdução à Arquitetura e Design de Software - Uma Visão Sobre a 
Plataforma Java. Rio de Janeiro: Campus Editora, 2011. 

PRESSMAN, Roger. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 7.ed. Bookman, 
2011. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 8.ed. Addison Wesley, 2007. 

 

Entregas: 

Primeira entrega: Contará como nota de Atividades Avaliativas (Primeira avaliação) 

Data: 06/10/2016 

O que será entregue? 

 Modelo inicial do projeto: descrição textual (pode ser utilizado o que já foi entregue 
para a disciplina de Gestão de Projetos, com as alterações necessárias); 

 Projeto de classes do projeto: diagrama de classes 
 Padrões de projeto: existe algum padrão de projeto que possa ser implementado no 

seu trabalho? Se sim, qual e, caso não, quais alternativas serão adotadas? Esse ponto 
já foi discutido, com cada grupo, durante as aulas, mas vamos reforçar, se necessário. 

Formato entrega: Projeto dentro do padrão ABNT, enviado através do Moodle, em arquivo 
formato .docx ou .odt, que deverá ser postado até o dia 06/10/2016, às 23:55 h. 

Entregas posteriores serão aceitas, no entanto, aplicados o decréscimo da nota, como punição 
pela não pontualidade, portanto, atenção as critérios e prazos 


