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Objetivo  

 Utilização dos conceitos estudados nos cursos de Engenharia de 
Software num projeto prático.  

 Aplicação no projeto de técnicas de 'Desenho por Contrato' 

Ao longo do curso esta página será atualizada com informações adicionais 
sobre o projeto, andamento dos trabalhos e referências.  

Formato do Curso 

O Curso será voltado ao desenvolvimento de um projeto usando práticas de 
engenharia de software estudadas em cursos anteriores. As aulas serão dadas 
no laboratório alocado à disciplina. Os principais temas de engenharia de 
software aplicados ao projeto neste semestre serão 

 modelagem baseada em objetos usando UML 
 padrões de projeto ("design patterns") 
 projeto baseado em contratos ("design by contract") 

Salas: CC02(terças) e CC02 (quintas - alterado).  

Avaliação 

O projeto será desenvolvido em equipe e a avaliação será feita com base nos 
resultados do projeto (documentos, código fonte e execuçao) e também com 
base na participação individual de cada aluno no projeto (observada pelo 
professor ao longo do curso).  
 
Caso se mostre necessário, será feita uma prova ao final do curso. 
 
Observação importante: Em caso de cola ou outro tipo fraude os envolvidos 
serão reprovados. 
 



Projeto 

A descrição do projeto e outros artefatos necessários à sua execução são 
disponibilizados na página do curso (www.ic.unicamp.br/~vanini/mc857) 

Apresentação dos Trabalhos 

A formalização da entrega dos trabalhos será feita através de uma 
apresentação da aplicação em operação no  
laboratório com a participação de todos os integrantes da equipe.  

Reapresentação 

Caso haja algum problema no trabalho apresentado pela equipe, este poderá 
ser revisado e reapresentado. 

Material de Apoio 

O material usado em sala (textos e transparências) será disponibilizado a partir 
desta página, que será atualizada ao longo do curso 

 Notação UML 
 Padrões de Projeto 
 Apresentação sobre Web Services e Python 
 Código do Servidor de Dados 

Referências na Web  

'Design By Contract' 

 The Power of Design  By Contract 
 Applying Design By Contract 

 

Design Patterns 

 A Learning Guide to Design Patterns 
 Design Patterns, Pattern Languages and Frameworks 
 A Survey of Common Design Patterns 
 Non-Software Examples of Software Design Patterns 

 

NotacaoUML.pdf
PadroesDeProjeto.pdf
PythonEWeb.pdf
servidorDeDados.zip
http://www.eiffel.com/developers/design_by_contract.html
http://se.ethz.ch/~meyer/publications/computer/contract.pdf
http://www.industriallogic.com/papers/learning.html
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/patterns.html
http://www.developer.com/design/article.php/1502691
http://wwwswt.informatik.uni-rostock.de/deutsch/Lehre/Uebung/Beispiele/PatternExamples/patexamples.htm

