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Objetivos
Esta unidade curricular visa dotar os estudantes dos conceitos básicos sobre a análise e projeto de sistemas de
software. Pretende-se desenvolver nos estudantes as capacidades de abstração e comunicação, colocando em
prática diversas técnicas de levantamento e análise de requisitos.
Os estudantes obterão competências na utilização dos métodos e técnicas de modelação e especificação de
software, adequadas à elaboração de documentação de suporte às atividades de desenvolvimento de sistemas de
software.

Resultados da Aprendizagem
No final da unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
Descrever o processo de análise e conceção de sistemas de software;
Demonstrar capacidades de abstração, comunicação e trabalho em equipa no desenvolvimento de sistemas de
software;
Analisar e modelar um sistema de software recorrendo à linguagem de modelação UML;
Desenvolver um projeto de software em equipa, usando ferramentas de suporte adequadas.

Conteúdos Programáticos
1. Desenvolvimento de sistemas de software
O que é software?
Sistemas de informação
Engenharia de software
Desenvolvimento ágil
2. Engenharia de requisitos (ER)
Requisitos de software
Processo da ER
Comunicação com os interessados
Levantamento de requisitos
Modelação de processos de negócio

3. Análise e especificação de requisitos
Análise de requisitos
Técnicas de especificação
Validação e gestão de requisitos
Requisitos ágeis
4. Modelação de software
Abordagem sistémica
Modelação de software com UML
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
O programa da unidade curricular introduz os conceitos chave para se compreender o âmbito e o contexto em que
se desenvolvem as atividades de análise e projeto de sistemas de software. Para desenvolverem competências
neste domínio, os estudantes devem familiarizarem-se com os princípios e as boas práticas da análise e do projeto
de software, saber utilizar a linguagem UML e conhecer o processo de desenvolvimento ágil.

Métodos de Avaliação
Os resultados da aprendizagem serão avaliados através de (a) uma componente teórica e de (b) uma componente
prática. A componente teórica consiste na realização de provas escritas individuais e a componente prática no
desenvolvimento de um projeto em equipa. A componente prática deverá ser realizada durante o período letivo com
o acompanhamento do docente.
A nota da componente teórica resulta da avaliação das provas escritas ou, caso o estudante não tenha obtido
aproveitamento ou não tenha atingido a classificação mínima na componente teórica, corresponde à nota do
exame. A nota final (NF) é a média pesada calculada segundo a expressão seguinte:
NF = Nota Teórica * 40% + Nota Prática * 60%
O aproveitamento à unidade curricular está sujeito à obtenção da nota mínima de 9,0 valores (escala de 0 a 20) à
componente teórica. Em épocas de exame apenas será avaliada a componente teórica, mantendo-se, para efeitos
do cálculo da nota final, o valor obtido na componente prática durante a frequência da unidade curricular.

