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Súmula

Desenvolver e empregar técnicas que produzem programas de "boa qualidade": apresentação das
técnicas utilizadas para este fim; construção, durante o semestre, de um sistema de médio porte, onde
estas técnicas devem ser exercitadas.

Objetivos

Capacitar o aluno a implementar, testar e refinar programas complexos a partir de um conjunto de
técnicas de programação que visem a qualidade do software. Como parte deste objetivo, esta disciplina
oferece os conceitos básicos de qualidade de software, modularidade, tipos abstratos de dados e uma
introdução ao paradigma da programação orientada a objetos.

Conteúdo Programático

Título
Introdução e Motivação

Conteúdo
Apresentação e discussão do problema do software.

Qualidade de software:
Conceitos de qualidade de software
fundamentos, critérios e fatores de
qualidade

Semana
1
1

Modularidade

Critérios de modularidade. Acoplamento e coesão. Regras e princípios de modularidade.

2

Análise de código

Análise de código fonte sob os critérios de qualidade interna discutidos em aula.

3

Projeto de software visando o reuso Dificuldades para o reuso no paradigma procedural. Técnicas de programação e requisitos de

4

linguagens para o reuso de código.
Decomposição de software. Tipos
abstratos de dados.

Conceito matemático de tipos abstratos de dados.

4

Programação Orientada a Objetos I Introdução à programação orientada a objetos: classes e objetos.

5a6

Programação Orientada a Objetos II Introdução à programação orientada a objetos: herança e polimorfismo.

7a8

Convenções e boas práticas de
programação

Convenções e boas práticas de programação: identificadores, tipos de dados, controle.

9 a 10

Conceitos básicos de Teste de
Software.

Teste de desenvolvedor. Teste funcional, teste de classes.

11 a 12

Depuração de código

Técnicas para depuração de código.

13

Refatoração

Conceito e práticas de refatoração.

14

Avaliação

Avaliações e apresentação de trabalhos.

15

Metodologia
Estratégias didáticas em
atividades remotas

As atividades ocorrerão de forma síncrona ou assíncrona, conforme previsto no cronograma. Quando as
atividades forem síncronas, elas ocorrerão nos horários regulares da disciplina, em datas especificadas
no cronograma. Esses encontros serão gravados e disponibilizados para uso posterior dos alunos. Estão
previstas, também, aulas práticas de laboratório. Nessas aulas, instruções serão feitas de forma
síncrona, materiais previamente gravados, ou por escrito. Os alunos trabalharão em seus computadores
pessoais, e o professor estará disponível de forma síncrona para esclarecimento de dúvidas. As
atividades assíncronas consistem na realização das tarefas propostas pelo professor, através do Moodle
da disciplina. Essas atividades deverão ser realizadas até a data prevista. Todas as atividades serão
propostas, entregues e avaliadas no Moodle da disciplina, onde constará as instruções a serem
seguidas para sua realização. Em caso de dúvidas, os alunos poderão contar com fórum no Moodle da
disciplina, troca de mensagens individuais com o professor, e atendimento individualizado do professor,
em horário a ser combinado e realizado de forma remota.

Estratégias didáticas em
atividades presenciais

Não se aplica.

Recursos disponibilizados

As atividades previstas assim como as instruções para sua realização serão disponibilizadas no Moodle
do INF. Eventuais componentes externos ao Moodle e necessários para a realização das atividades
estarão indicados no próprio Moodle. Também serão disponibilizados no Moodle links para os materiais
online e gratuitos, indicados para leitura e estudo, visando auxiliar na realização das atividades
propostas.

Recursos computacionais

Para acompanhar as atividades previstas é necessário ter acesso regular à Internet. As atividades
instrucionais síncronas serão disponibilizadas através de um link informado no Moodle, e podem ser
acompanhadas através de telefone ou computador, com microfone e câmera. Para a realização das
atividades propostas será necessário ter acesso à computador ou máquina virtual onde possam ser
instalados os recursos disponibilizados pelo professor nas aulas práticas (JDK, Eclipse e Astah).

Informações sobre Direitos
Autorais e de Imagem:

Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua
utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais.
Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a
autoria, sob pena de plágio.
A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o aluno de realizar as atividades
originalmente propostas ou alternativas;
Todas as gravações de atividades síncronas devem ser previamente informadas por parte dos
professores.
Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância
prévia dos professores e colegas, sob as penas legais.
É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas
e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida.
Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica,
sendo vedada a distribuição do material cuja a licença não permita ou sem a autorização prévia dos
professores para o material de sua autoria.

Carga Horária
Teórica

44h

Prática

16h

Experiências de
Aprendizagem

O conteúdo programático previsto para cada semana será apresentado na forma de leituras, vídeos ou
apresentações síncronas. Adicionalmente, serão realizadas atividades síncronas coletivas, conforme
cronograma, para indicação dos principais aspectos e esclarecimento de dúvidas. Serão propostas
atividades relacionadas com os conteúdos estudados, a serem realizadas de forma assíncrona pelos
discentes. Essas atividades serão posteriormente resolvidas através de vídeos ou apresentação
síncrona. Além das atividades semanais, estão previstas encontros síncronos para realização de
laboratórios práticos pelos alunos, com a orientação remota do professor. Estas atividades podem ser
feitas no horário de aula ou individualmente com base no conteúdo disponibilidade.

Critérios de Avaliação

A avaliação será composta de dois componentes cujos pesos estão indicados entre parênteses:
1) Trabalhos individuais (peso 5): Os alunos realizarão um conjunto de atividades individuais ao longo do
semestre consistindo de exercícios (tais como questões teóricas, exercícios práticos e resumos de
leituras), que deverão ser entregues via Moodle. Os enunciados serão fornecidos no decorrer semestre
com datas de entrega informadas na atividade correspondente do Moodle. As atividades serão
corrigidas coletivamente com esclarecimento de dúvidas ou será fornecido um feedback individual para
cada aluno.
2) Trabalho prático em grupo (peso 5): Ao longo do semestre, será realizado pelos alunos um trabalho
prático (dividido em etapas), caracterizado como atividade autônoma, mas estão previstas aulas de
acompanhamento com o professor para resolver dúvidas da elaboração do trabalho. O trabalho prático
será realizado em grupo, com submissões do material produzido e de uma apresentação gravada via
Moodle.
A média ponderada dos trabalhos individuais e trabalho prático em grupo será convertida em conceito,
mediante escala abaixo:
Nota >= 9,0 = A
Nota >= 7,5 e < 9,0 = B
Nota >= 6,0 e < 7,5 = C
Nota < 6,0 = D
De acordo com a Resolução do CEPE sobre o ERE, durante o período em que perdurar o ERE, fica
inaplicável a atribuição de conceito FF, prevista no Parágrafo 2º, do Artigo 44, da Resolução nº 11/2013
do CEPE.
Para os estudantes matriculados até o final do período e que deixaram de participar da Atividade de
Ensino, deverá ser atribuído o registro NI (Não Informado) no campo de conceito do sistema acadêmico.
Para os casos previstos no Parágrafo 1º, a justificativa do registro NI deverá conter a referência ao
período de excepcionalidade.
Os casos de não informação de conceito durante o ERE, deverão ser resolvidos até o fim do segundo
período letivo, após o fim da situação emergencial de saúde.

Atividades de Recuperação
Previstas

Aos discentes cujo desempenho nas atividades de avaliação forem insuficientes, será indicado
atividades extra de estudo, seguido da possibilidade de realização de uma avaliação de recuperação, na
semana seguinte da divulgação do resultado da atividade. Ao final do semestre, os alunos que não
tiverem atingido desempenho suficiente para a aprovação, poderão realizar uma atividade avaliativa
geral de recuperação, que versará sobre todo o conteúdo da disciplina. Caso alcance nota igual ou
superior a 6.0, o conceito final do aluno mudará de D para C.
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