
DCC094 - Tópicos em Desenvolvimento de Software II: 

Prof. José Maria David 

Ementa: 

A área de Sistemas Colaborativos: uma visão geral, oportunidades e 
desafios. Conceitos e requisitos para sistemas colaborativos. Teorias e 
modelos de colaboração. Colaboração em Engenharia de Software: Linhas 
de Produtos de Software e Desenvolvimento Global de Software. 
Colaboração, Comunicação e Coordenação em desenvolvimento ágil de 
software.  Análise de Redes Sociais e Desenvolvimento Distribuído de 
Software. Ciclo de vida da engenharia de software e as etapas nas quais os 
sistemas colaborativos podem apoiar. Colaboração em processos de 
negócio: modelagem de processos e o desenvolvimento distribuído de 
software. Aspectos Humanos e Sociais de Desenvolvimento Distribuído de 
Software. 

Conteúdo Programático: 

1-    Introdução - DDS e o processo de globalização 

2-    Sistemas Colaborativos – conceitos básicos 

3-    Workflow – definição e funcionalidades 

4-    Workflow – execução e acompanhamento de 
processos. 

5-    Workflow – arquitetura e padronização 

6-    Trabalho Colaborativo e ES – colaboração no ciclo 
de vida da ES; engenharia de requisitos; projeto e 
implementação. 

7-    Workflow e melhoria de processos. 

8-    Ecossistemas de Software. 
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DCC091 - TOPICOS EM REDES E PROCESSAMENTO DISTRIBUIDO I 

IoT - Internet das Coisas  

Prof. Edelberto Franco 
    
Ementa: 
IoT (Internet das Coisas) é uma tecnologia realmente em alta no mundo 
todo. Tanto a academia quanto o governo e a indústria estão envolvidos em 
diferentes aspectos da pesquisa, implementação e modelo de negócios em 
IoT. Atualmente já é possível realizar previsões de conectividade, 
armazenamento e análises de forma generalizadas, o que, por sua vez, cria 
possibilidades de construção de diferentes soluções IoT. Aplicações 
baseadas em IoT, como sistemas de compras inovadoras, gerenciamento de 
infra-estrutura de áreas urbanas e rurais, sistemas remotos de 
monitoramento de saúde e sistemas de transporte, dependem 
gradualmente de sistemas baseados em IoT e sua tecnologia envolvida. 
Neste curso serão vistos princípios fundamentais e possibilidades desta 
tecnologia emergente. Seu conteúdo passa desde seus conceitos 
elementares em Redes de Computadores, protocolos de comunicação, 
sensores, Cloud Computing, SDN (Redes Definidas por Software), Fog 
Computing e implementações. 
 
Pré-requisito: REDES DE COMPUTADORES 
 


