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 PLANO DE ENSINO 
 

Ficha 1 

Disciplina: Engenharia de Software I Código: DS240 

Natureza: Obrigatória Oferta: (X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Versão/revisão: 02 

Pré-requisito: - 
Modalidade: ( ) Presencial   (  ) Totalmente EaD    ( ) % EaD 
(X) Ensino Remoto Emergencial 

Carga Horária Total da disciplina: 60 Carga Horária em EaD: - Periodização: 4º período 

CH semanal  4 Padrão PD  60 Laboratório LB0 Campos CP 0 Estágio ES 0 
Orientação OR
 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  

 

Definição de engenharia de software. Estrutura e modelos de processo de software. Conceitos de 
projeto de software. Gestão de projetos de desenvolvimento de software. Estimativas de software. 

 

Ficha 2 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

1 – Objetivos 

 

 Geral: O aluno deverá ser capaz de descrever um projeto de desenvolvimento de software, sob o 

enfoque de processos tradicionais ou ágeis. 

 Específicos:  

o Descrever os diferentes modelos de processo de software; e  

o Descrever e interpretar um plano de atividades. 

 

2 – Unidades do Programa 

 

 Conceitos e papeis envolvidos na engenharia de software; 

 Modelos de processos de engenharia de software; 

 Conceito de projeto de software; 

 PMBOK (Planejamento de Atividades, Plano de Custos, Comunicação e Riscos, Acompanhamento 

do Projeto); 

 Estimativas de Software: Pontos de Função e Pontos por Caso de Uso; 

 Processos ágeis de engenharia de software (Gestão de projetos com Scrum; 

 Estimativas de Software em métodos ágeis; Acompanhamento dos projetos com Kanban) 

 

No período do ensino remoto emergencial, a disciplina será ministrada, para cada turma, sendo 2 (duas) 

aulas semanais síncronas e 2 (duas) assíncronas - demanda semanal de 4  horas-aula, como seria 

presencialmente. Serão ofertadas duas turmas, uma para a tarde (quartas-feiras das 16:30 às 18:30) e 

outra para a noite (quartas-feiras, das 19:00 às 21:00). O roteiro de estudos será: 

 

Semana Conteúdo 

Semana 1 Introdução à Engenharia de Software e Processo de Software 

Semana 2 Processo Unificado 
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Semana 3 Processos Ágeis de Software e Scrum 

Semana 4 Kanban e Extreme Programming 

Semana 5 Avaliação 1 

Semana 6 Introdução à Gerência de Projetos de Software com PMBOK 

Semana 7 Plano de Atividades - WBS 

Semana 8 Plano de Atividades - Tabela de Precedência, PERT e Análise do Caminho Crítico 

Semana 9 Plano de Custos, Comunicações e Riscos 

Semana 10 Estimativas por Pontos de Função 

Semana 11 Estimativas de Pontos por Caso de Uso 

Semanas 12 e 13 Aula livre para fazer o trabalho 

Semana 14 Revisão e ajuda no trabalho 

Semana 15 Entrega do Trabalho 

Semana 16 Exame Final 

 

 

3 – Procedimentos Didáticos síncronos 

 

As aulas síncronas on-line serão expositivo-dialogadas, com o apoio do Teams, UFPR Virtual e 

ferramentas que permitem a interação dos alunos com a docente. As aulas devem enfatizar a aplicação dos 

conceitos apresentados com exercícios práticos. Tais aulas serão gravadas e disponibilizadas na UFPR 

Virtual para que os alunos que não possam participar, tenham acesso ao conteúdo em qualquer momento. 

As aulas síncronas também apoiarão os conteúdos a serem tratados de forma assíncrona, de duas 

formas: 

 Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pela docente no início da unidade, de forma 

síncrona. Em tal momento, os estudantes terão acesso no Moodle material didático atualizado, com 

indicação de bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 

 Conclusão da unidade: ao final de cada unidade de estudo, será realizada a correção síncrona (e 

gravada) dos estudos dirigidos de modo que o(a) estudante tenha uma resposta imediata às 

situações práticas analisadas e estudadas individualmente. 

 

4 - Metodologia de avaliação  

 
Os alunos e alunas serão avaliados por meio de dois trabalhos em duplas, valendo 50% da nota cada 

um. 
 

5 - Procedimentos Didáticos para Ensino Remoto  

5.1 Justificativas 

A disciplina DS240 - Engenharia de Software I é uma disciplina teórica, usualmente 100% 

presencial, que pode ser ofertada de forma remota. Seu conteúdo pode ser adaptado para ser ministrado 

de forma combinada síncrona/assíncrona. Os alunos e as alunas podem receber explanações sobre o 

conteúdo e tirar dúvidas de forma síncrona; e ter acesso ao conteúdo teórico via ambiente virtual de 

aprendizagem, para que, de forma assíncrona, possam realizar os trabalhos da disciplina. 

 

5.2 Sistema de comunicação 

 Será utilizado o Teams, como ferramenta de aula síncrona, o OBS para gravação das aulas e a 
UFPR Virtual como ambiente virtual de aprendizagem, onde estará disponível o conteúdo, exercícios e 
aulas gravadas. 

 

5.3 Modelo de Tutoria 

 A docente da disciplina exercerá o papel de tutora, com o auxílio de um monitor a ser solicitado. 
 

5.4 Material didático específico 

 Os (as) estudantes receberão, no início da disciplina um roteiro para estudo dirigido, estruturado a 
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partir do cronograma da disciplina, indicando os materiais trabalhados em cada semana, bem como as 
atividades que devem ser realizadas. 
 O roteiro permitirá que as alunas e os alunos participem das aulas síncronas ou acompanhem por 
meio das gravações. As atividades, embora definidas pelo roteiro, poderão ser realizadas até o fim da 
disciplina.  

 

5.5 Infraestrutura e suporte tecnológico 

 Os alunos e alunas devem utilizar computadores e acesso à Internet próprios, podendo usufruir dos 
editais da PRAE, caso necessitem de auxílio. 
 

5.6 Previsão de ambientação 

 Prevê-se períodos de auxílio à ambientação dos alunos no início da disciplina, caso necessário. 
 

5.7 Avaliação e frequência da parte EaD 

A avaliação será por meio da entrega dos trabalhos avaliativos propostos. Não será realizado 

controle de frequência 
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7 – Professor responsável: Profa. Rafaela Mantovani Fontana 

 
 
 
 
 
 

 Prof.a Dra. Rafaela Mantovani Fontana Prof. Dr. João Eugênio Marynowiski 
 Professor(a) da disciplina Coordenador do Curso 
 Responsável pelo conteúdo do documento Responsável pela gestão do documento 
   

 

 

 

 

  


