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Ementa:
Introdução e histórico da Engenharia de Sistemas. Fundamentos e tipos de sistemas. Modelos de ciclo de vida. Concepção de
sistemas. Gerenciamento de sistemas, produtos e serviços. Aplicações da Engenharia de Sistemas. Equipes e indivíduos no
contexto da Engenharia de Sistemas.

Conteúdo programático:
Perspectiva histórica e visão geral da Engenharia de Sistemas.
Valor econômico da Engenharia de Sistemas.
Desafios da Engenharia de Sistemas.
Relacionamento da Engenharia de Sistemas com outras disciplinas.
Corpo de conhecimento da Engenharia de Sistemas (SEBoK – Systems Engineering Body of Knowledge): estrutura e escopo.
Sistemas: fundamentos e ciência dos sistemas.
Utilização de modelos para representação de sistemas.
Gerenciamento de Engenharia de Sistemas: planejamento, avaliação, gerenciamento de riscos, medição, gerenciamento de
decisão.
Padrões em Engenharia de Sistemas.
Aplicações: engenharia de sistemas de produtos, engenharia de sistemas de serviços, engenharia de sistemas de empresas,
sistemas de sistemas.
Influência da Engenharia de Sistemas nos negócios, empresas, equipes e indivíduos

Objetivos:
Gerais:



Esta unidade curricular faz parte das unidades curriculares integradas definidas no Projeto Pedagógico do Curso, as quais são
utilizadas para que o aluno possa, de fato,desenvolver um sistema computacional completo durante o seu processo de
aprendizagem, envolvendo a integração entre hardware e software. O sistema completo compreende o desenvolvimento da
arquitetura do processador, a definição de uma linguagem de programação, o projeto de um compilador, a definição de um
sistema operacional e um processo de comunicação em rede entre dois ou mais sistemas. Dentro deste contexto, ao término
desta unidade curricular, o aluno deverá ter elaborado a especificação do projeto de um sistema computacional completo,
tanto do ponto de vista do software como do hardware. Sendo assim, o objetivo geral dessa unidade curricular é capacitar o
aluno a conceber e especificar, em termos sistêmicos, seus projetos de engenharia, tanto no nível de produtos como serviços e
negócios.

Específicos:
● Oferecer ao aluno a fundamentação sobre sistemas e a ciência de sistemas;
● Capacitar o aluno a realizar projetos de engenharia baseando-se em conceitos de gerenciamento de projetos;
● Capacitar o aluno a conceber, especificar e desenvolver artefatos de engenharia a partir de uma visão integrada de

sistemas;
● Oferecer ao aluno uma visão geral dos principais padrões de Engenharia de Sistemas;
● Capacitar o aluno a aplicar os conceitos de Engenharia de Sistemas no desenvolvimento de produtos, processos e

serviços;
● Capacitar o aluno a desenvolver apresentações orais e redação de textos

Metodologia de ensino:
Esta unidade curricular será baseada em análise de estudos de casos e desenvolvimento de projetos.
Os projetos serão realizados tanto em sala de aula como extra-classe, utilizando-se de ferramentas de modelagem e simulação
de sistemas.
Essa unidade curricular também levará o aluno a elaborar apresentações orais, construir estruturas de trabalhos técnicos e
científicos, na forma de relatórios, além da redação de textos.

Avaliação:
A avaliação será realizada considerando a aprendizagem do aluno na realização das atividades propostas, de modo a avaliar se o
estudante cumpriu de forma satisfatória a UC de acordo com os objetivos estabelecidos.
O critério de avaliação será baseado em:

Média Final = 0,4 P1 + 0,6 P2
sendo
P1 = Nota obtida no Projeto 1 (trabalho prático),
P2 = Nota obtida no Projeto 2 (trabalho prático).
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