


PROJETO DE BLOCO
Estudo de caso contendo 
um projeto genérico de uma 
arquitetura de software 
com a visão da Engenharia 
de Software. O documento 
deverá conter os requisitos 
sob os quais o software será 
desenvolvido, a modelagem 
utilizando UML e os padrões 
de domínio utilizados na sua 
especificação. No projeto 
deverão ser mostrados, em 
detalhes, os padrões utilizados 
na construção.

PROJETO DE BLOCO
Projeto de software para a 
plataforma Java ou .NET., 
incluindo a descrição de 
camadas web e os serviços 
utilizados, especialmente, 
as estruturas da tecnologia 
em evidência no projeto. 
Descrever, também, a forma de 
implementação da persistência 
e os frameworks utilizados, bem 
como os padrões aplicados.

PROJETO DE BLOCO
Projeto de integração entre 
softwares de diferentes 
unidades organizacionais ou de 
diferentes empresas, contendo 
a modelagem do processo de 
negócio, justificativas para 
as escolhas das linguagens, 
frameworks e camadas. Além 
da descrição das associações 
entre os sistemas de software 
e o seu alinhamento com o 
processo de negócio.

PROJETO DE BLOCO
Analisar um estudo de 
caso contendo um projeto 
de arquitetura de software 
com a representação de 
um ou mais aspectos 
estruturais da arquitetura e 
seu relacionamento com os 
requisitos do negócio e dos 
intervenientes. 

ENGENHARIA DE 
SOFTWARE
Fundamentos de Análise de 
Requisitos. Fundamentos 
de Projeto de Arquitetura. 
Processos de Desenvolvimento 
de Software (RUP e Agile). 
Modelos de Processo de 
Desenvolvimento de Software 
(CMMI, MPS-BR). Qualidade e 
Teste de Software.

ORIENTAÇÃO A OBJETOS 
E MODELAGEM DE 
DOMÍNIO
Orientação a Objetos. Herança 
e Polimorfismo. Modelagem 
UML. Modelagem de Domínio. 
Padrões de Domínio. Padrões de 
Projeto (GRASP e GoF).

ARQUITETURA JAVA
Padrões de Projeto. 
Infraestrutura: Framework 
Java EE, Java Virtual Machine 
(JVM).  Acesso a Dados: Padrão 
DAO, Hibernate, JPA (Java 
Persistence Adapter). Serviços: 
WebService, RMI (Remote 
Method Invocation), EJB 
(Enterprise Java Bean). Web: 
Servlet, JSP (Java Server Pages). 
Apresentação: JSF (Java Server 
Faces), PrimeFaces.

ARQUITETURA .NET
Padrões de Projeto. 
Infraestrutura: .NET Framework, 
Common Language Runtime 
(CLR). Data Access: ADO.NET 
Entity Framework, NHibernate, 
ADO.NET Core. Serviços: ASP.
NET Web Services (ASMX), 
Windows Communication 
Foundation (WCF). Web: ASP.
NET. Apresentação: Windows 
Forms, ASP.NET Web Forms, 
Windows Presentation 
Foundation (WPF), Silverlight.

MODELAGEM E 
OTIMIZAÇÃO DE 
PROCESSOS DE 
NEGÓCIO
Gerenciamento de Processos 
de Negócio – BPM: BPMS 
-Software, Elementos de BPMN 
– Notação, Linguagens de 
Execução de Processo - BPEL. 
Princípios de Arquitetura 
Orientada a Serviços - SOA.

ARQUITETURA DE 
INTEGRAÇÃO DE 
SISTEMAS
Princípios de integração 
de sistemas na Web. 
Enterprise Service Bus – ESB. 
Padronizações, contratos rígidos 
e SOAP. REST: arquitetura 
distribuída baseada em 
hipermídia.

ARQUITETURA DE 
SOFTWARE
Conceitos. O Papel do Arquiteto 
de Software. Desenho de 
Arquiteturas. Conectores. 
Modelagem. Visualização. 
Análise e Implementação. 
Estilos Arquiteturais. 
Propriedades não funcionais 
(desempenho, segurança, entre 
outros).

ARQUITETURA 
CORPORATIVA
Alinhamento da TI ao Negócio. 
Os Frameworks de Arquitetura. 
As Dimensões da Arquitetura. 
Frameworks Arquiteturais 
(Zachman e TOGAF). Arquitetura 
de Aplicações. Arquitetura 
de Informações. Arquitetura 
Tecnológica.

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS:
Conhecer o ciclo de vida e a 
importância dos requisitos; 
Compreender Engenharia 
de Software e os aspectos 
fundamentais dos projetos de 
desenvolvimento de software; 
Conhecer em profundidade 
a tecnologia de Orientação a 
Objetos; Modelar domínio e 
estabelecer linguagem ubíqua; 
Modelar aplicações orientadas 
a objetos usando UML; Avaliar 
e aplicar padrões de projeto 
adequados à solução de 
problemas recorrentes.

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS:
Projetar arquiteturas de 
software para a plataforma 
.NET. Projetar arquiteturas de 
software para a plataforma 
Java EE.

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS:
Alinhar os sistemas de software 
aos processos de negócio 
da organização; Especificar 
a arquitetura de serviços da 
organização; Avaliar possíveis 
integrações de software; Propor 
arquitetura para integração 
entre softwares.

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS:
Compreender os principais 
conceitos de Arquitetura 
de Software; Compreender 
os principais conceitos de 
modelagem e projetos de 
Arquitetura de Software; 
Compreender a representação 
de um ou mais aspectos 
estruturais da arquitetura e 
seu relacionamento com os 
requisitos do negócio e dos 
intervenientes; Capacidade de 
expressar arquitetura segundo 
distintas visões.
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