
     A pós-graduação MIT em Engenharia 
de Software com o emprego de tecnologia 
Java capacita profissionais para posições 
de liderança no mercado. O curso enfatiza 
na construção de aplicações corporativas 
utilizando as tecnologias Java para Web, Java 
Enterprise e Serviços. O currículo, na parte 
conceitual, abrange requisitos, métricas e 
estimativas de software, métodos ágeis e 
modelagem UML com o emprego de padrões 
de projeto. Na parte tecnológica, foca na 
tecnologia Java, ORM, Java Web e Serviços 
para a construção de sistemas distribuídos 
complexos, utilizando componentes. O 
egresso está apto a trabalhar com as mais 
recentes edições da plataforma Java e 
aprende as bases conceituais para realizar 
os exames de certificação Oracle/Java.

www.infnet.edu.br/esti E D U C A Ç Ã O  S U P E R I O R  O R I E N T A D A  A O  M E R C A D O

DEPOIMENTOS

“A pós-graduação do Infnet me proporcionou entrar nesse 
novo mundo chamado Java. Adquiri grande conhecimento 
sobre a tecnologia. No Infnet, a estrutura das salas é 
excelente e a da biblioteca é até covardia. O networking 
entre os professores e alunos foi muito bom e decisivo para 
a minha carreira na área de TI. O curso deu um grande 
upgrade no meu currículo e hoje recebo muitas propostas de 
emprego. Percebo que o mercado está aquecido e carente 
de profissionais Java com bons conhecimentos. Hoje vejo 
que minha graduação fora do Infnet deixou a desejar e que 
minha decisão de cursar a pós-graduação em Engenharia de 
Software com Java do Infnet foi perfeita para sanar isso.”

Alex Lírio - Ex-aluno do Infnet
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BLOCO

Engenharia 
de Software 
e Métricas
ENGENHARIA DE 
SOFTWARE APLICADA
Princípios e padrões de 
engenharia de software; 
Paradigma de orientação a 
objetos e de componentização; 
Análise de requisitos e sua 
relação com métricas de software; 
Técnicas de teste e garantia 
de qualidade de software; 
Gerenciamento da confi guração 
de software; Conceitos de 
integração contínua; Modelagem, 
padrões de projeto e frameworks; 
Arquitetura e orientação a 
serviços.

MÉTRICAS DE 
SOFTWARE
Medidas, métricas e indicadores; 
métricas de processo e de projeto; 
medidas diretas e indiretas; 
métricas orientadas ao tamanho 
e por função; análise de pontos 
de função; procedimento de 
contagem de pontos de função; 
processo de estimativas de 
projetos de software, baseado 
na métrica análise de pontos de 
função.

PROJETO DE BLOCO
Elaboração de um planejamento 
de projeto de software detalhado, 
empregando princípios e 
padrões de engenharia de 
software, elicitação de requisitos 
funcionais e não funcionais; 
regras de negócio e matrizes de 
rastreabilidade; e estabelecimento 
de estimativas de custo e prazo, 
incluindo a especifi cação das 
métricas apropriadas.

COMPETÊNCIAS
Domínio dos princípios e 
padrões de engenharia de 
software, seu ciclo de vida, 
elicitação de requisitos, 
tipos de testes e qualidade 
dos sistemas desenvolvidos; 
conhecer integração contínua 
e os conceitos da arquitetura 
orientada a serviços (SOA); 
domínio das principais 
métricas e estimativas para o 
desenvolvimento de software 
baseadas em pontos de função.

BLOCO

Processos 
Ágeis e 
Modelagem
PROCESSOS ÁGEIS DE 
DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARE
Qualidade de software (Visão 
Geral de MPS-BR e CMMI); 
Rational Unifi ed Process: RUP; 
RUP: Gestão de requisitos e 
uso de arquitetura baseada em 
componentes; Uso de software 
de modelos visuais, qualidade, 
gestão e controle de mudanças; 
Fases de concepção, elaboração, 
construção e transição; Extreme 
Programming: XP; Princípios, 
codifi cação, unit testing, 
refactoring, design e builds; 
SCRUM: Princípios, Utilização 
prática de SCRUM, liderança de 
times.

MODELAGEM DE 
SOFTWARE
Modelagem de sistemas, 
orientação a objetos (OO) e 
Unifi ed Modeling Language 
(UML); Classes e objetos, herança, 
polimorfi smo e interfaces; 
Diagramas UML: Uso, classes e 
objetos, sequência, comunicação, 
estados e atividades; Princípios 
SOLID e padrões GRASP; Design 
Patterns: Criação, estrutura e 
comportamento; Domain Driven 
Design (DDD).

PROJETO DE BLOCO
Elaboração de modelagem de um 
sistema de software com o uso 
da UML, empregando princípios e 
padrões de Orientação a Objeto.

COMPETÊNCIAS
Domínio da metodologia RUP 
(Rational Unifi ed Process) e 
dos métodos ágeis XP (Extreme 
Programming) e SCRUM no 
processo de desenvolvimento 
de software; entendimento 
da linguagem de modelagem 
UML e suas aplicações 
no desenvolvimento de 
software orientado a objetos; 
conhecimento dos princípios 
SOLID, padrões GRASP, principais 
Design Patterns e de DDD.

 BLOCO

Tecnologia 
JAVA
TECNOLOGIA JAVA
Tipos primitivos, operadores 
aritméticos, compostos, 
relacionais e lógicos; Condições e 
repetições, arrays unidimensionais 
e multidimensionais; Java Virtual 
Machine e Garbage Collector; 
Conversão Objetos - Tipos 
Primitivos; String, StringBuilder e 
StringBuffer; Tratamento de erros 
e exceptions; NIO-2, formatação 
e parsing, internacionalização 
e resource fi les; Criação de 
classes, herança e polimorfi smo, 
interfaces, enum; Classes 
abstratas, internas e anônimas; 
Coleções: Collection, set, map, 
list, comparable e comparator; 
Assertions e teste unitário – 
JUnit; Programação concorrente 
(Multithreading).

PERSISTÊNCIA EM 
JAVA
JDBC: Conexão com Banco de 
Dados; Consulta, Atualização, 
Deleção e Inserção de dados; 
Joins, Transações; Tipos de Dados 
Especiais: Data, Hora, Blobs, 
Clobs; Cursores, Batch, Design 
Pattern DAO; Acesso a Banco 
de Dados (JPA); Framework 
Hibernate.

PROJETO DE BLOCO
Elaboração de modelagem de 
dados de um sistema de software 
com o uso da UML, empregando 
princípios e padrões de 
Orientação a Objeto, mostrando 
as conexões com o Banco de 
Dados.

COMPETÊNCIAS
Programação em Java e 
desenvolvimento de aplicações 
orientadas a objetos usando 
UML; Uso de coleções, generics, 
Threads, interface gráfi ca e acesso 
a dados.

 BLOCO

Aplicações 
Web e 
Serviços
APLICAÇÕES WEB 
COM TECNOLOGIA 
JAVA
Aplicações Web: Arquitetura 
e protocolo HTTP; Design 
Pattern: Model View Controller 
(MVC); Servlets: Ciclo de vida, 
requisição e resposta; JSP: 
Expression Language (EL) e Java 
Standard Tag Libraries (JSTL); 
Gerenciamento de sessão e 
fi ltros; Design Pattern - Transfer 
Object; Integração com Model; 
Design Pattern - Façade e 
Business Delegate; Frameworks: 
Importância do uso de 
frameworks – Spring; Java Server 
Faces (JSF).

SERVIÇOS COM 
TECNOLOGIA JAVA
Design Patterns: Inversion of 
Control e Dependency Injection; 
Enterprise Java Beans 3: 
Session Beans, Message Beans; 
Programação Orientada a 
Aspectos; Web Services: Defi nição, 
vantagens e classes Java; 
Segurança em JEE: Segurança 
para Web, EJB, autenticação e 
autorização com SSL.

PROJETO DE BLOCO
Desenvolvimento avançado de 
aplicações distribuídas; Aptidão 
no emprego do Enterprise Java 
Beans 3 (EJB), Hibernate e Model 
View Controller (MVC).

COMPETÊNCIAS
Programação avançada em 
Java com desenvolvimento de 
aplicações Web. 

TCC 
O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo avaliar os 
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante a pós-graduação. Ele é 
desenvolvido individualmente e consiste em um projeto aplicado que utilize 
as competências adquiridas nos blocos do curso.
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