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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119117 – Engenharia de Software 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 523 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Isabel Sofia Sousa Brito 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
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Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       15 45                               90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

• Distinguir metodologias e modelos de Engenharia de Software para desenvolver software. 

• Aplicar metodologias e modelos de Engenharia de Requisitos para desenvolver software. 

• Aplicar métodos de desenho arquitetural. 

• Aplicar métodos de desenho orientado pelos objetos. 

• Reconhecer e dominar os princípios do desenho de software. 

• Resolver um problema de desenho de software usando os diagramas e ferramentas UML. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Conceitos fundamentais da engenharia de software. 

2. Processo e modelos de desenvolvimento de software. 

3. Conceitos fundamentais da engenharia de requisitos. 

4. O processo da engenharia de requisitos. 

5. Ferramentas CASE de suporte ao processo de engenharia de software. 

6. Conceitos e princípios do desenho de software. 

7. Desenho arquitetural. 

8. Conceitos e princípios do desenho orientado pelos objetos. 

9. Linguagem de modelação unificada (UML). 

10. Ferramentas CASE de suporte ao desenho de software. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Distinguir metodologias e modelos de Engenharia de Software para desenvolver software garantem o cumprimento dos 
conteúdos programáticos dos pontos 1 e 2. 

Aplicar metodologias e modelos de Engenharia de Requisitos para desenvolver software garantem o cumprimento dos 
conteúdos programáticos dos pontos 3, 4 e 5. 

Aplicar métodos de desenho arquitetural garante o cumprimento dos conteúdos programáticos, designadamente dos pontos 6, e 
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10. 

Aplicar métodos de desenho orientado pelos objetos garante o cumprimento dos conteúdos programáticos, designadamente 
dos pontos 8, 9 e 10. 

Reconhecer e dominar os princípios do desenho de software garante o cumprimento dos conteúdos programáticos do ponto 6. 

Por último, resolver um problema de desenho de software usando os diagramas e ferramentas UML garante o cumprimento dos 
conteúdos programáticos, designadamente dos pontos 8, 9 e 10. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Atividade fora da sala de aula: 

• Aplicar os modelos e metodologias da engenharia de requisitos em casos de estudo. Pesquisa ou estudo detalhado sobre um 
tema para descobrir novas informações. Aplicar os modelos e metodologias da engenharia de software em casos de estudo. 

Laboratório de Informática: 

• Aplicar os modelos e metodologias da engenharia de software em casos de estudo. 

• Aplicar os modelos e metodologias da engenharia de requisitos em casos de estudo. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Aplicar os modelos e metodologias das fases de engenharia de requisitos e desenho em casos de estudo permite alcançar a 
maioria dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. Esta atividade deve ser realizada fora e dentro da sala de aula. 
Pesquisa ou estudo detalhado sobre um tema para descobrir novas informações e para promover o trabalho autónomo permite 
alcançar os objetivos 1 e 5 de aprendizagem da unidade curricular. Esta atividade deve ser realizada fora da sala de aula. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: 50%Trabalho de grupo + 50%Teste individual ou 100%Exame 

Trabalho de grupo: 

• Pesquisa sobre a garantia de qualidade no processo de desenvolvimento de software. 

• Aplicar os modelos e metodologias em casos de estudo usando ferramentas CASE. 

Trabalho/Teste individual: 

• Saber distinguir as metodologias de engenharia de software e reconhecer princípios do desenho. 
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