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Anexo I 
 

MODELO DE PLANO DE CURSO PARA COMPONENTE CURRICULAR OFERECIDO 
PELO DIMAp, EXCLUSIVO PARA A RETOMADA DO PERÍODO LETIVO 2020.1 (COMO 

2020.6) NO FORMATO REMOTO 
 
 

Dados do Componente 

Unidade responsável DIMAp 

Código DIM0531 

Nome TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE I 

Carga horária teórica 60h 

Carga horária prática - 

 

Dados do docente* 

Nome:  André Maurício Cunha Campos SIAPE:  1363515 

Cargo:  Professor 

Unidade de exercício:  DIMAp 

Celular:   email:  andre@dimap.ufrn.br 

*No caso de componente curricular a ser ofertado por mais de um docente, o quadro anterior deve ser replicado. 

 

Conteúdo 

Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > 
Consulta > Componentes curriculares 

 
Ementa: Variável, de acordo com o tópico escolhido. 
Escolhido: Frameworks de desenvolvimento front-end 

 

 

Metodologia 

Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando as técnicas de ensino a serem 
utilizadas.  
 
Disciplinas com carga horária prática devem atentar ao disposto no Art. 2º "Os componentes 
curriculares de natureza prática ou a parte prática de componentes curriculares poderão ser 
adaptados ao formato remoto, desde que seja elaborado plano de curso específico, para o 
período letivo 2020.1, aprovado pelo colegiado de curso e apensado ao Projeto Pedagógico de 
Curso." 
 
Sendo assim, quando for o caso, deve ficar claro como a carga horária prática será adaptada ao 
formato remoto. 

 
O curso tem como objetivo dar uma visão geral sobre diferentes 
ferramentas javascript voltadas ao desenvolvimento do front-end de 
aplicações web. De forma específica, o curso pretende apresentar 
quatro ferramentas que mais se destacam atualmente, de forma que os 
alunos possam ter um panorama das tecnologias mais utilizadas. 
Desta forma, o curso não se aprofunda nas especificidades de cada 
ferramenta. Porém, permite que o aluno coloque em prática o 
desenvolvimento de aplicações em diferentes ferramentas visando ter 
um comparativo prático de suas abordagens. 
 
O curso será essencialmente prático. Os alunos terão que desenvolver 
quatro versões de uma aplicação web, cada uma numa ferramenta. O 
resultado será um comparativo entre elas. 
 
O curso encontra-se estruturado em 3 etapas. Em cada etapa, 4 
versões de parte de uma aplicação escolhida pelo aluno serão 



UFRN/DIMAp 

Departamento de Informática e Matemática Aplicada – DIMAP 

Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

desenvolvidas. Na primeira etapa, espera-se que os alunos elaborem 
uma parte do front-end composto de componentes que interagem entre 
si numa mesma página. Na segunda etapa, espera-se que os alunos 
desenvolvam formulários e gerenciem estados da aplicação. Na última 
etapa, espera-se que os alunos trabalhem com rotas, navegação entre 
páginas e chamadas ao servidor. 
 
Todas as aulas ocorrerão de forma assíncrona. Os alunos terão uma 
tarefa a realizar por semana, contando com o apoio de materiais 
disponibilizados no formato de videoaula e de tutorial, bem como de 
materiais extras que os alunos julgarem necessários (livros, vídeos, 
blogs e outros sites na internet). Os alunos poderão também tirar 
dúvidas de segunda a quinta-feira com o professor no horário da turma 
(M56). Nesses horários, o professor estará online, disponível para um 
atendimento ao aluno de forma individual ou em dupla, caso o projeto 
em questão esteja sendo realizado em dupla. Além disso, será também 
disponibilizado um canal para os alunos tirarem dúvidas entre si. 
 
Dada a natureza prática do curso e do foco na utilização de 
ferramentas de desenvolvimento de front-end, o curso considera que 
os alunos já possuam experiência com programação, em especial em 
Javascript. Espera-se também que os alunos já detenham 
conhecimento sobre as linguagens HTML e CSS, bem como sobre o 
uso do Git. 
 

 

Procedimentos 
de avaliação da 
aprendizagem 

Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da aprendizagem. 

 
Os alunos terão uma tarefa a realizar a cada semana, com critérios de 
cumprimento apresentados previamente. O professor irá, portanto, 
acompanhar semanalmente as atividades através da submissão e 
atualização dos projetos dos alunos em seus respectivos repositórios 
Git. Os projetos podem ser individuais ou em dupla. 
 
Ao final de cada etapa, parte dos alunos serão entrevistados pelo 
professor, de forma que todos os alunos sejam entrevistados pelo 
menos uma vez ao longo do curso. Apesar das atividades poderem ser 
realizadas em duplas, a entrevista será individual. Nela, o aluno deverá 
demonstrar proficiência nas tecnologias trabalhadas ao longo do curso, 
de acordo com um conjunto de critérios apresentados previamente aos 
alunos. A entrevista será gravada e terá duração prevista de 30min. 
 
A nota final do aluno será definida pela soma dos pontos obtidos na 
realização das tarefas semanais, totalizando até 10 pontos, 
multiplicado pelo peso da entrevista, cujo valor será de 0 a 1. Assim, 
mesmo que um aluno tenha feito todas as tarefas previstas (no seu Git 
consta todas as submissões), caso não demonstre proficiência alguma 
na entrevista, terá sua nota final 0,0, bem como se um aluno tirar nota 
máxima na entrevista (1,0), sua nota final será a soma da pontuação 
de suas atividades realizadas. 
 

 



UFRN/DIMAp 

Departamento de Informática e Matemática Aplicada – DIMAP 

Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 Cronograma e 
critérios para 
validação da 

assiduidade dos 
discentes 

Cronograma detalhado das atividades e dos critérios de validação da assiduidade dos discentes.  
 
(Art. 3º §4º "A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de acordo com o 
acompanhamento das atividades propostas, conforme plano de curso.") 

 
Cronograma: 

SEMANA CONTEÚDO 

1 Instalação e configuração das ferramentas 

2 Componentes em React 

3 Componentes em Vue 

4 Componentes em Angular 

5 Componentes em Svelte 

6 Entrevistas 

7 Formulários e estados em React 

8 Formulários e estados em Vue 

9 Formulários e estados em Angular 

10 Formulários e estados em Svelte 

11 Entrevistas 

12 Navegação e servidor em React 

13 Navegação e servidor em Vue 

14 Navegação e servidor em Angular 

15 Navegação e servidor em Svelte 

16 Entrevistas 

17 Entrevistas de reposição 

 
A frequência será definida em função da realização ou não das tarefas 
semanais. As tarefas previstas para uma determinada semana serão 
associadas às presenças na respectiva semana.  
 

 

Datas e horários 
das atividades 

síncronas 

Em caso de atividade síncrona, indicar o momento em que os encontros acontecerão, de acordo 
com o cronograma. Essa informação é importante para que os estudantes possam avaliar sua 
participação na turma. 
 
Vale salientar que qualquer atividade síncrona deve acontecer no horário previamente cadastrado 
para a turma, conforme indicado no Art. 3º, §2º "Para as atividades de interação online síncronas 
com os discentes, previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias e horários 
registrados para a turma no SIGAA". 

 
Não haverá aula online síncrona. Haverá, entretanto, encontros para 
apoio e dúvidas, a serem realizados na segunda e quarta-feira no 
horário da turma: M56. Nesses horários o professor estará online para 
atendimento individual ou com a dupla de um projeto. 
 

 

Compensação 
de Conteúdo 

Descrição de como o conteúdo já ministrado nas semanas antes da suspensão das aulas será 
compensado, quando for o caso. 
 
(Art. 3º §5º "Para turmas já iniciadas, deverá ser realizada a compensação de conteúdo.") 

 
O conteúdo já apresentado em 2020.1 será compensado através do 
material a ser disponibilizado, bem como através do atendimento 
individual nos horários previstos. Nesses horários, os alunos que 
tiverem dúvida sobre um conteúdo previamente ministrado poderão 



UFRN/DIMAp 

Departamento de Informática e Matemática Aplicada – DIMAP 

Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

consultar o professor. 
 

 

Detalhamento 
dos recursos 
didáticos a 

serem 
utilizados 

Descrição dos recursos didáticos a serem utilizados pelo docente para a realização das 
atividades. 

 
Ao longo do curso, os alunos poderão utilizar seus ambientes e IDE 
preferidos, bem como o repositório Git que lhes convier, contanto que o 
professor tenha acesso ao mesmo. 
 
Será utilizado um canal no Discord para interação entre alunos e 
professor, bem como nos atendimentos online. 
 
O SIGAA será utilizado para compartilhar os materiais do curso. 
 
Nas entrevistas, serão utilizados o Google Meet, para comunicação em 
áudio e vídeo, e a extensão Live Share do Visual Code, para 
compartilhamento de código. Os alunos não precisarão instalar a 
extensão, uma vez que o ambiente de programação compartilhado 
poderá ser acessado via web. 
 

 

 
Recursos 

necessários para o 
acompanhamento 

da turma pelo 
discente 

 

Descrição dos recursos necessários para que o discente possa acompanhar as atividades da 
turma de forma adequada, por exemplo, plataformas de hardware e/ou software, requisitos 
computacionais e demais recursos necessários para realizar as atividades programadas. 

 
Os alunos deverão ter um computador com acesso à internet. 
 
Idealmente, o aluno terá que instalar várias ferramentas, sendo assim 
necessário ter permissão administrativa sobre o computador. Se não 
possível, ainda é possível acompanhar a turma usando IDE online. 

 

 

Materiais e 
Referências 

Descrição dos materiais próprios ou de curadoria a serem utilizados para a realização das 
atividades, explicitando a forma de disponibilização para os discentes.  
 
Indicar referências a serem utilizadas para a realização das atividades, dando preferência a 
materiais gratuitos, online e acessíveis aos discentes. 
 
(Art. 5º Os materiais didáticos deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o 
período, considerando as limitações das condições de isolamento social impostas pela pandemia 
da COVID-19. 
 
§2º Quando necessário, os materiais utilizados nas atividades e/ou a forma de comunicação 
devem ser adaptados, de forma a atender discentes com algum tipo de deficiência e/ou com 
necessidades educacionais específicas, considerando as orientações da Secretaria de Inclusão e 
Acessibilidade (SIA).) 

 
Será disponibilizado material elaborado pelo professor. As principais 
fontes de referência serão, entretanto, os sites com a documentação 
oficiais das ferramentas, listadas a seguir: 

• ReactJS: https://pt-br.reactjs.org/docs/getting-started.html 

• VueJS: https://vuejs.org/v2/guide/ 

• Angular: https://angular.io/docs 

• Svelte: https://svelte.dev/docs 

 

https://pt-br.reactjs.org/docs/getting-started.html
https://vuejs.org/v2/guide/
https://angular.io/docs
https://svelte.dev/docs
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Informações 
adicionais: 

Acrescente aqui informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o desenvolvimento das 
atividades da turma. 

 
 

 

 
Em, 10 de agosto de 2020. 

 
 
 

 _______________________________________ 
André Maurício Cunha Campos 


