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OBJETIVO GERAL DO CURSO
O Curso de Bacharelado em Engenharia de Software do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí
(CEAVI) objetiva formar profissionais aptos a produzir sistemas de software de alta qualidade. Por alta quali-
dade, compreende-se softwares produzidos aplicando-se técnicas, métodos e ferramentas que permitam pro-
duzi-los como propriedades ergonômicas, funcionais, manuteníveis, seguros e de alto desempenho para as di -
versas áreas de negócio. Espera-se alcançar este objetivo por meio de uma formação que permita ao egresso
desempenhar com plenitude suas atribuições profissionais com base em quatro pilares: competência técnica,
multidisciplinaridade, postura ética e comportamento empreendedor.

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
Link: http://ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/1010/pp_bacharelado_engenharia_software.pdf

EMENTA: 
Processo de gerenciamento de configuração. Controle de mudanças. Controle de versões. Normas para geren-
ciamento de configuração. Ferramentas CASE para gerência de configuração.

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Entender o processo de manutenção de software para aplicar as atividades necessárias durante o desenvolvi -
mento de software visando minimizar os custos na sua evolução.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
- Compreender os processos de gerenciamento de configuração.
- Conhecer os benefícios do controle de mudanças e sua aplicação.
- Entender os conceitos sobre o controle de versões.
- Aprender as principais funcionalidades das ferramentas relacionadas ao controle de versões.
- Explorar ferramentas para construção de sistemas.
- Compreensão das normas e auditorias.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

# Data Hora Conteúdo abordado
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01 01/08/17 20:40-22:20 Demonstração do plano de ensino; Importância; Marcos históricos; In-
trodução a gerência de configuração; Processos de gerenciamento de 
configuração.

02 08/08/17 20:40-22:20 Itens de configurações (objetos, aprovação, metadados); papéis.

03 15/08/17 20:40-22:20 Controle de mudanças: Introdução e conceitos.

04 22/08/17 20:40-22:20 Controle de mudanças: Etapas e processo.

05 29/08/17 20:40-22:20 Controle de mudanças: Demonstração de ferramentas CASE.

06 05/09/17 20:40-22:20 Controle de mudanças: Treinamento e exercícios de ferramentas CASE.

07 12/09/17 20:40-22:20 P1: Prova escrita, individual e sem consulta sobre introdução a ge-
rência de configuração e controle de mudanças.

08 19/09/17 20:40-22:20 ATP: Explicação sobre trabalho prático. Aula reservada para dúvidas e 
planejamento do trabalho.

09 26/09/17 20:40-22:20 Controle de versões: Introdução e conceitos.

10 03/10/17 20:40-22:20 Controle de versões: Processo, registro de histórico, armazenamento; 
Demonstração prática com repositórios Git.

11 10/10/17 20:40-22:20 Controle de versões: Exercícios com repositórios Git.

12 17/10/17 20:40-22:20 Construção de sistema: Introdução e conceitos.

13 24/10/17 20:40-22:20 Construção de sistema: Demonstração prática.

14 31/10/17 20:40-22:20 Construção de sistema: Treinamento e Exercícios.

15 07/11/17 20:40-22:20 Normas e auditoria: Introdução e conceitos sobre CMMI e MPS.BR.

16 14/11/17 20:40-22:20 P2: Prova escrita, individual e sem consulta sobre controle de ver-
sões, construção de sistemas e normas/auditoria.

17 21/11/17 20:40-22:20 ATP: Aula reservada para elaboração do trabalho prático.

18 28/11/17 20:40-22:20 ATP: Apresentação de trabalho prático sobre controle de mudan-
ças, controle de versões e construção de sistema.

-- 12/12/17 20:40-22:20 Exame final da disciplina.

METODOLOGIA PROPOSTA: 
Aulas expositivas dialogadas com utilização de recursos audiovisuais em sala de aula e com resolução de exer-
cícios. Algumas aulas poderão ser realizadas em laboratório caso houver disponibilidade. Será incentivada a
leitura crítica de artigos científicos relacionados com os temas de estudo.



AVALIAÇÃO:
O cálculo da média final (MF) é dada como:

MF = 
(P1+P2+ATP)

3

onde,

P1: Prova 1 – Prova escrita, individual e sem consulta;
P2: Prova 2 – Prova escrita, individual e sem consulta;
ATP: Apresentação de trabalho prático;

OBSERVAÇÕES:
O aluno (a) que não realizar as provas e apresentação de trabalho na data estabelecida deverá preencher 
requerimento junto à secretaria para realização de avaliação em nova data.
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