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EMENTA 
 

Uso de modelos, metodologias, técnicas e ferramentas de análise e projeto de sistemas (paradigma 
estruturado e paradigma orientado a objetos).  Formalização matemática na especificação de 
requisitos.  Técnicas e ferramentas para análise de sistemas. Análise e modelagem de sistemas. 

 

 OBJETIVO GERAL 
 

 
Dar uma visão clara do paradigma da estruturação para aplicação em análise e projeto de sistemas. 
Apresentar técnicas de abstração dos aspectos de implementação para exploração da compreensão 
de como as pessoas entendem e organizam o mundo. Fornecer, do ponto de vista da estrutura 
organizacional por fluxos de dados, formas de modelagem, via técnica top-down, dos sistemas 
computacionais, numa padronização da forma de se abordar a construção de sistemas. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Fomentar no aluno o interesse pela prática da especificação de sistemas por meio de análise e 

projeto sob o rigor de técnicas padronizadas e as operações decorrentes; 
 Embasar o aluno com técnicas de modelagem capazes de auxiliá-lo no controle da 

complexidade, via níveis de detalhamentos crescentes e hierarquizados, de modelos sendo 
concebidos para melhorar a qualidade dos produtos de software; 

 Estudar os componentes: DFD’s, Dicionário de Dados, Árvore de decisão, Depósitos de 
dados, Fluxos de dados, Entidades, Processos, etc.; 

 Mostrar alguns mecanismos como expansão de DFD’s, estruturação de dados, normalização 
de dados, Lógica dos processos, português estruturado, tabelas de decisão e árvore de 
decisão, visando a padronização na abordagem de desenvolvimento de sistemas 
informatizados. 

 
 



METODOLOGIA 
 

 
1. Técnicas de Ensino: exposição dialogada, leitura de textos, seminários, atividades de laboratório, 

trabalhos individuais e em grupos, pesquisa e estudos de casos. 
2. Recursos Didáticos: computador, slides, impressos (trabalhos e apostilas), quadro-branco, 

projetor multimídia. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Engenharia de software: processo de desenvolvimento de sistemas 
2. Análise estruturada 

2.1. Ciclo de vida de projeto 
2.2. Ciclo de vida de projeto clássico 
2.3. Ciclo de vida de projeto estruturado 
2.4. Ferramentas 
2.5. Diagrama de fluxo de dados (DFD) 

2.5.1. Processos 
2.5.2. Fluxos 
2.5.3. Fluxo de entrada 
2.5.4. Fluxo de saída 
2.5.5. Fluxo de diálogo 
2.5.6. Fluxo divergente 
2.5.7. Fluxo convergente 
2.5.8. Depósitos 
2.5.9. Terminador 

2.6. Diretrizes para a elaboração de um (DFD) 
2.7. Dicionário de dados (DD) 
2.8. Notação de dicionário de dados 
2.9. Especificação de processos 
2.10. Diagrama entidades-relacionamentos (DER) 
2.11. Diagrama de transição de estado (DTE) 

3. Análise e projeto orientado a objeto: introdução a classes e objetos 
3.1. Paradigma OO 
3.2. Classes 
3.3. Objetos 
3.4. Modelo de classes 

3.4.1. Domínio 
3.4.2. Especificação 
3.4.3. Implementação 

3.5. Elementos do modelo OO 
3.5.1. Abstração 
3.5.2. Encapsulamento 
3.5.3. Herança 
3.5.4. Polimorfismo 

3.6. Relacionamentos entre superclasses e subclasses 
3.7. Acoplamento 
3.8. Coesão 

4. UML 
4.1.1. Conceitos 
4.1.2. Diagrama de caso de uso 
4.1.3. Diagrama de classes 

5. Estudo de caso 



6. Ferramenta case 
7.  

 

AVALIAÇÃO 
 

 
1. Avaliação escrita 
2. Lista de atividades em sala 
3. Apresentação de seminários 
4. Estudo de caso 
5. Pesquisas 
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