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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional,
que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.
Planejar e desenvolver projetos de sistemas computacionais
Planejar ações mais eficazes no desenvolvimento de sistemas
Desenvolver programas de computador, utilizando princípios de boas práticas
Elaborar projetos de sistema de informação
Analisar e projetar sistemas de informação, selecionando linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento de acordo com as especificidades
do projeto
Analisar métodos de execução otimizados.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Modelar projeto de sistemas
2. Utilizar modelos para o desenvolvimento de sistemas.

Habilidades
1.1 Coletar requisitos de usuários e sistemas.
1.2 Utilizar métodos de abordagem e coleta de dados e procedimentos de pesquisa.
2.1 Aplicar o modelo Cascata no desenvolvimento de sistemas.
2.2 Aplicar modelos Ágeis a projetos de software.

Bases Tecnológicas
1. Introdução e conceitos básicos de análise de sistemas e projetos.
2. Ciclo de vida de um sistema:
2.1 Estudo da viabilidade;
2.2 Especificação de requisitos;
2.3 Concepções do modelo Cascata;
2.4 Concepções dos modelos Ágeis.
3. Introdução à análise e projeto orientado a objetos.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades
1.1 Coletar requisitos de usuários e sistemas.;
1.2 Utilizar métodos de abordagem e coleta de dados e
procedimentos de pesquisa.;
1.2 Utilizar métodos de abordagem e coleta de dados e
procedimentos de pesquisa.;
2.1 Aplicar o modelo Cascata no desenvolvimento de
sistemas.;
2.1 Aplicar o modelo Cascata no desenvolvimento de
sistemas.;
2.2 Aplicar modelos Ágeis a projetos de software.;
2.2 Aplicar modelos Ágeis a projetos de software.;
1.2 Utilizar métodos de abordagem e coleta de dados e
procedimentos de pesquisa.; 2.2 Aplicar modelos Ágeis a
projetos de software.;
2.2 Aplicar modelos Ágeis a projetos de software.;
1.2 Utilizar métodos de abordagem e coleta de dados e
procedimentos de pesquisa.; 2.2 Aplicar modelos Ágeis a
projetos de software.;

Bases Tecnológicas

Procedimentos Didáticos

De

Até

1. Introdução e conceitos básicos Introdução e conceitos básicos
23/07/18 31/07/18
de análise de sistemas e projetos. ; de análise de sistemas e projetos
2. Ciclo de vida de um sistema: ;

Ciclo de vida de um sistema

02/08/18 17/08/18

2.1 Estudo da viabilidade; ;

Linguagem UML

20/08/18 31/08/18

Especificação de requisitos

03/09/18 14/09/18

2.2 Especificação de requisitos; ;
2.3 Concepções do modelo
Cascata; ;
2.3 Concepções do modelo
Cascata; ;
2.4 Concepções dos modelos
Ágeis. ;
3. Introdução à análise e projeto
orientado a objetos. ;

Introdução à análise e projeto
orientado a objetos

16/10/18 31/10/18

3. Introdução à análise e projeto
orientado a objetos. ;

Introdução a programação
orientada a objetos Java

01/11/18 16/11/18

3. Introdução à análise e projeto
orientado a objetos. ;

Programação Orientada a
Objetos com Java

19/11/18 30/11/18

3. Introdução à análise e projeto
orientado a objetos. ;

Concepções do modelo Cascata 17/09/18 28/09/18
Concepções dos modelos Ágeis 01/10/18 15/10/18

Modelos Ágeis
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IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências

Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho

Evidências de Desempenho

1. Modelar projeto de
sistemas

Avaliação Escrita ; Seminário/Apresentação ;
Avaliação Prática ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Pertinência das Informações ;
Relacionamento de Conceitos ;

2. Utilizar modelos para o
desenvolvimento de
sistemas.

Avaliação Prática ; Participação em Aula ;
Seminário/Apresentação ;

Pertinência das Informações ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ; Argumentação
Consistente ;

Modelar Diagramas em
linguagem UML
Criar sistemas

V – Plano de atividades docentes
Projetos e Ações
voltados à
redução da
Evasão Escolar

Atividade Previstas

Julho

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos
voltados à superação de
defasagens de aprendizado
ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
Preparo de
de avaliações
material didático

Participação em
reuniões com
Coordenador de
Curso e/ou previstas
em Calendário
Escolar

Avaliação diagnóstica
atenção especial aos
material didático
Sondagens através de atividades Correção e devolutiva
reunião de planejamento,
alunos com dificuldades
focado em práticas
em sala de aula.
para as avaliações
curso, pedagogica
na lingua inglesa
de sala de aula
Diagnósticas

Agosto

Aplicação da Avaliação
Diagnóstica e Sondagens
nas aulas expositivas e
dialogadas.

atenção especial aos alunos
com dificuldades em calculos
matemáticos

provas em
forma de
desafios
interativos

Setembro

atividades extra classe

Recuperação Contínua e
Atendimento individualizado
para alunos com defasagens

Tarefas e
trabalhos em
sala de aula

Outubro

Realização de projetos
voltados para a Feira da
Ciência e Tecnologia

Acompanhamento efetivo da
realização da lacuna de
aprendizado.

Listas de
exercícios e
tarefas

Novembro

atividades extra classe

Acompanhamento efetivo da
realização da lacuna de
aprendizado.

provas em
forma de
desafios
interativos

Dezembro

foco nas recuperações

acompanhamento especial dos
alunos em recuperação

Listas de
exercícios e
tarefas

Preparação de Avaliação
Diagnostica e atividades de
Sondagens

elaboração dos
PTDs

Entrega das
menções à
Diretoria
Acadêmica
reunião de
Preparo de atividades para a
planejamento,
Semana da Casa Aberta e avaliação
curso,
de aprendizagem.
pedagogica
Entrega das
material didático focado em práticas
menções à
de sala de aula
Diretoria
Acadêmica
Entrega das
menções à
Diretoria
Listas de exercícios e tarefas.
Acadêmica
Conselho Classe
Final
Atribuição aulas
Preparo de atividades para a
Semana da Ciência e Tecnologia e
avaliação de aprendizagem.

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, Centro Paula Souza, Analise e Gerenciamento de Dados, São Paulo, 2010
DEITEL: Java - Como Programar - 8ª Ed. 2010

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
pesquisar sobre os principais comandos da linguagem de programação Java e as principais características da linguagem UML

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
A disciplina faz integração com a disciplina de matemática, utilizando-se diversos cálculos matemáticos, faz integração também com a disciplina de
Algoritmos com os quesitos de programação

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A avaliação da aprendizagem será realizada de forma continua e cumulativa, tendo como um de seus objetivos o diagnostico da situação de
aprendizagem de cada aluno, em relação à programação prevista

IX – Identificação:
Nome do Professor
Assinatura

MARCELO JOSÉ STORION ;
Data

27/08/2018

X – Parecer do Coordenador de Curso:
PTD está de acordo com a proposta do Plano de Curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura:

Data:

28/08/18

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data
25/07/2018

Descrição
replanejamento devido a feriados ocorridos no semestre
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