
A pós-graduação MIT em Engenharia 
de Software tecnologia Java capacita 
profissionais para posições de liderança 
no mercado e enfatiza a construção de 
aplicações corporativas. Fortemente 
focado em metodologias ágeis, o 
currículo abrange requisitos, estimativas 
e critérios de aceitação, arquitetura 
SOA, SaaS CI e DDD. O aluno pratica 
os conceitos de Kanban e SCRUM e 
aplica estimativas e métricas ágeis 
nos projetos elaborados em sala. 
Aprende a criação e gerenciamento de 
repositórios, desenvolve usando TDD, 
utiliza virtualização e cria projetos com 
arquitetura de micro serviços, o que 
aumenta a empregabilidade ao ampliar o 
leque de opções de mercado. Aprofunda 
os conhecimentos de tecnologia Java 
ao desenvolver empregando padrões de 
projeto e ORM. Na parte tecnológica foca 
em padrões de projeto e nas tecnologias 
REST, SOAP e JMS, para a construção 
de sistemas distribuídos complexos, 
utilizando frameworks de mercado. 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
AQUINO BOTELHO, 
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Habilitado em Sistemas de Armas pela Escola Naval, Engenheiro de Computação e Mestre em 
Sistemas e Computação pelo Instituto Militar de Engenharia, Mestre e Doutor pela Escola de 
Guerra Naval, possui MBA em Gestão Internacional pela COPPEAD. Com mais de 28 anos de 
experiência na área de Tecnologia da Informação, atuou como analista desenvolvedor, gerente 
e líder de projetos em instituições públicas e privadas. Desenvolveu projetos de Engenharia de 
Software na IBM e na empresa APPI Tecnologia. Professor e Coordenador pós-graduação da 
Faculdade de Tecnologia Infnet, atuou como Coordenador de Engenharia de Sistemas do Jogos 
Mundiais Militares, Rio 2011, e foi Assessor Técnico do Centro de Análises de Sistemas Navais da 
Marinha do Brasil (CASNAV), no Rio de Janeiro. Atualmente é gerente de projetos de TI no CASNAV.



BLOCO

Engenharia 
de Software 
e Modelagem
ENGENHARIA DE 
SOFTWARE APLICADA
• Descrever os aspectos 

humanos da engenharia de 
software e seu ciclo de vida

• Aplicar a elicitação de 
requisitos e compreender sua 
relação com a qualidade de 
software

• Aplicar os conceitos de projeto 
de software e da arquitetura 
orientada a serviços (SOA)

• Aplicar o paradigma de 
Orientação a Objetos, 
requisitos ágeis e critérios de 
aceitação

• Descrever o projeto de 
arquitetura, componentes e de 
interface gráfica

• Aplicar os conceitos de 
qualidade de software e Cloud 
Computing

• Utilizar as principais métricas 
e estimativas para projetos de 
software.

MODELAGEM DE 
SOFTWARE
• Utilizar a modelagem de 

sistemas orientados a objetos 
(OO)

• Utilizar os diagramas da 
Unified Modeling Language 
(UML)

• Criar a modelagem de 
um sistema de software 
empregando os Diagramas 
UML 

• Empregar os conceitos de 
herança, polimorfismo e 
interfaces

• Descrever os conceitos de 
Domain Driven Design (DDD)

• Descrever os conceitos de Test 
Driven Design (TDD)

• Utilizar os Padrões SOLID e 
GRASP na modelagem

• Utilizar os Padrões GOF.

PROJETO DE BLOCO
Elaborar o planejamento de um 
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, estimativas de 
custo e prazo e, ao final, criando 
a modelagem com UML.

BLOCO

Desenv. Ágil 
e DEVOPS
PROCESSOS ÁGEIS DE 
DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARE
• Compreender os modelos de 

processo de software na visão 
MPS-BR e CMMI

• Aplicar o processo único com 
RUP

• Descrever os Princípios de 
Desenvolvimento Ágil

• Aplicar Extreme Programming: 
XP

• Aplicar o SCRUM
• Criar user stories 
• Liderar times
• Gerenciar tarefas com 

KANBAN
• Aplicar frameworks para 

processos ágeis
• Estimar tempo e custo no 

desenvolvimento software ágil
• Construir burdown chart e 

burnup chart
• Analisar casos de implantação 

de metodologia ágil.

INTEGRAÇÃO 
CONTÍNUA E DEVOPS
• Descrever os conceitos de 

CI/CD; 
• Criar e gerenciar repositórios; 
• Empregar testes 

automatizados; 
• Aplicar o TDD: Junit e TestNG; 
• Implantar virtualização e 

Software as a Service;
•  Implantar projetos com 

arquitetura de microserviços; 
• Implantar projetos com 

arquitetura sob conteiners.

PROJETO DE BLOCO
Elaborar as User Stories, Backlog 
do produto e Sprint Planning de 
um sistema de software, construir 
um burnup chart e um plano de 
testes.

 BLOCO

Tecnologia 
JAVA
TECNOLOGIA JAVA
• Descrever a plataforma do Java 

e seus principais componentes 
• Construir aplicações Java com 

Padrões de Projeto 
• Construir aplicações 

empregando encapsulamento, 
herança e polimorfismo 

• Utilizar herança com interfaces 
e processamento de strings 

• Descrever o funcionamento 
da Java Virtual Machine e 
Garbage Collector 

• Empregar tratamento de erros 
e exceções em aplicações 
Java Construir aplicações 
empregando assertions e teste 
unitário com JUnit 

• Utilizar NIO-2 para formatação, 
parsing, internacionalização e 
localização  

• Construir aplicações 
empregando Generics, 
Collections e expressões 
lambda 

• Construir aplicações 
empregando programação 
concorrente (multithreading).

JAVA WEB
• Utilizar JDBC na integração 

com bancos de dados 
• Construir aplicações Web com 

arquitetura e protocolo HTTP
• Utilizar MVC, middleware e 

containers
• Construir aplicativos Java com 

Servlets
• Utilizar JSP com Expression 

Language e Java Standard Tag 
Libraries

• Construir aplicativos utilizando 
gerenciamento de sessão, 
filtros e listeners

• Compreender e utilizar os 
Design Pattern: Data Transfer 
Object, Controller, Façade e 
DAO

• Escrever interfaces simples 
com HTML e CSS

• Utilizar o Java Persistence API 
com JPA e Java Server Faces 
(JSF).

PROJETO DE BLOCO
Elaborar a 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 e os protótipos das telas 
do sistema Web.

 BLOCO

Frameworks 
e Serviços 
JAVA
INJEÇÃO DE 
DEPENDÊNCIA E 
PERSISTÊNCIA
• Utilizar injeção de dependência 

com Spring e Spring MVC
• Construir aplicações utilizando 

os Design Pattern Inversion of 
Control e Dependency Injection

• Utilizar o conceito de 
ORM (Modelagem Objeto-
Relacional)

• Construir aplicações 
empregando o Mapeamento 
de Entidades com JPA

• Construir aplicações 
empregando o Hibernante.

MENSAGERIA, 
SEGURANÇA E 
WEBSERVICES
• Utilizar o Eclipse MicroProfile 

e EE4J
• Construir aplicações 

empregando componentes 
EE4J (Java EE) e Spring

• Construir aplicações 
empregando EJB com Session 
Beans e Message Beans

• Utilizar Programação 
Orientada a Aspectos;

• Construir aplicações 
empregando o Sistema de 
Mensageria com JMS

• Construir aplicações 
empregando Web Services: 
SOAP e REST

• Empregar Segurança em 
JEE: Segurança para Web, 
autenticação e autorização

PROJETO DE BLOCO
Construir um sistema distribuído, 
em arquitetura SOA, seguro e 
resiliente, empregando Web 
Services e os fundamentos do 
desenvolvimento de aplicações 
distribuídas com o JEE.
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