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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 Departamento de Informática e Matemática Aplicada 
Código DIM0550 
Nome Métodos Experimentais em Engenharia de Software 
Carga horária teórica 40h 
Carga horária prática 20h 

 
Dados do docente* 

Nome: Everton Ranielly de Sousa Cavalcante SIAPE: 2316877 
Cargo: Professor do Magistério Superior 
Unidade de exercício: Departamento de Informática e Matemática Aplicada 
Celular:  e-mail: everton@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 

Visão geral dos métodos de experimentação em engenharia de software 
e aplicações na indústria. Uso de estudos experimentais para avaliação 
do impacto de tecnologias na qualidade e produtividade do 
desenvolvimento de software. Tratamento de dados: medição, 
sumarização de dados, testes de hipóteses, apresentação e 
interpretação de dados. Métodos qualitativos e quantitativos de análise. 

 

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. 
A metodologia de ensino a ser adotada na condução deste componente 
curricular estrutura-se fundamentalmente em um modelo híbrido, 
envolvendo tanto atividades síncronas quanto assíncronas. Tais 
atividades são: (i) aulas teóricas expositivas, realizadas na forma de 
encontros virtuais, com o objetivo de apresentar os principais métodos 
para experimentação em Engenharia de Software; (ii) disponibilização 
de materiais produzidos pelo docente e/ou disponíveis publicamente na 
Internet; (iii) leitura, análise e discussão de artigos científicos e/ou 
relatórios técnicos publicados na literatura, e; (iv) trabalhos versando 
sobre o projeto de estudos experimentais em Engenharia de Software. 
É importante destacar que algumas aulas teóricas expositivas, bem 
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como demonstrações práticas, poderão ser disponibilizadas na forma de 
vídeos previamente gravados. 

 

Procedimentos 
de avaliação da 
aprendizagem 

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

Os principais instrumentos para avaliação da aprendizagem serão: (i) 
trabalhos visando o projeto de estudos experimentais em Engenharia de 
Software; (ii) estudos dirigidos, disponibilizados logo após a realização 
dos encontros virtuais, contendo questões para assimilação do conteúdo 
teórico apresentado ao longo da execução do componente curricular, e; 
(iii) webinars acerca de tópicos específicos relacionados a Engenharia 
de Software Experimental. Essas atividades, as quais comporão a nota 
final do estudante, deverão ser entregues nas datas estipuladas no 
cronograma do componente curricular. 

 

 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 de atividades 
Data Conteúdo 
25/08/2020 Visão geral sobre revisões/mapeamentos 

sistemáticos da literatura 
27/08/2020 Elaboração de protocolo para revisão/mapeamento 

sistemático da literatura 
01/09/2020 Busca e seleção de estudos em 

revisões/mapeamentos sistemáticos da literatura 
03/09/2020 Atividade à distância 
08/09/2020 Estudos de caso 
10/09/2020 – 
17/09/2020 

Atividades à distância 

22/09/2020 Visão geral sobre surveys 
24/09/2020 Elaboração de instrumentos de coleta de dados em 

surveys 
29/09/2020 Visão geral sobre experimentos controlados 
01/10/2020 Planejamento e operação de experimentos 

controlados 
06/10/2020 Estatística Descritiva para análise quantitativa de 

dados 
08/10/2020 Estatística Inferencial para análise quantitativa de 

dados 
13/10/2020 O ambiente e linguagem R 
15/10/2020 Análise qualitativa de dados 
20/10/2020 – 
22/10/2020 

Atividades à distância 
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27/10/2020 Avaliação de qualidade de estudos experimentais em 
Engenharia de Software 

29/10/2020 Replicação de estudos experimentais em Engenharia 
de Software 

03/11/2020 – 
26/11/2020 

Atividades à distância 

01/12/2020 – 
08/12/2020 

Apresentações de webinars 

 
Avaliação da assiduidade 
A validação da assiduidade dos estudantes se dará pelo cumprimento 
das atividades propostas e pela participação nos encontros virtuais e 
nos canais de comunicação. 

 

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". 

Conforme o cronograma estabelecido para o componente curricular, as 
atividades síncronas ocorrerão nas seguintes datas, no horário das 
10h45 às 12h15: 
• 25/08/2020 (terça-feira) 
• 27/08/2020 (quinta-feira) 
• 01/09/2020 (terça-feira) 
• 08/09/2020 (terça-feira) 
• 22/09/2020 (terça-feira) 
• 24/09/2020 (quinta-feira) 
• 29/09/2020 (terça-feira) 
• 01/10/2020 (quinta-feira) 
• 06/10/2020 (terça-feira) 
• 08/10/2020 (quinta-feira) 
• 13/10/2020 (terça-feira) 
• 15/10/2020 (quinta-feira) 
• 27/10/2020 (terça-feira) 
• 29/10/2020 (quinta-feira) 
• 01/12/2020 (terça-feira) 
• 03/12/2020 (quinta-feira) 
• 08/12/2020 (terça-feira) 

 

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.") 
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Estarão disponíveis na Turma Virtual do SIGAA materiais produzidos 
pelo docente referente aos conteúdos já ministrados, os quais serão 
recapitulados no início do primeiro encontro síncrono. Além disso, 
poderão ser disponibilizados vídeos previamente gravados com a 
exposição dos conteúdos já ministrados. 

 

Detalhamento 
dos recursos 
didáticos a 

serem 
utilizados 

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

Os encontros síncronos serão realizados através da plataforma Google 
Meet (https://meet.google.com), disponível para acesso tanto por meio 
de navegador Web quanto por aplicativo para dispositivos móveis. O 
endereço e instruções de acesso serão informados pelo docente através 
de notícia na Turma Virtual do SIGAA. O ingresso de cada estudante no 
encontro virtual será autorizado de forma explícita pelo docente, quem 
irá também controlar a utilização do microfone durante a participação no 
intuito de evitar interferências. No momento em que desejar ter a palavra 
para intervenção ou questionamento, o estudante deverá sinalizar tal 
intenção por meio do chat disponível na plataforma. Todos os encontros 
serão gravados (com consentimento prévio unânime dos participantes), 
a fim de possibilitar sua disponibilização na forma de vídeo para consulta 
posterior. 
 
A disponibilização de materiais, bem como de orientações para a 
realização das tarefas, será feita pelo docente através da Turma Virtual 
do SIGAA. Eventualmente, outros meios poderão ser utilizados para o 
acesso a esses materiais. 
 
Para a interação docente–estudantes e entre estudantes da turma, para 
a resolução de dúvidas e comunicação geral, será utilizada a plataforma 
Slack (https://slack.com/), disponível para acesso por meio de 
navegador Web, aplicação desktop ou aplicativo para dispositivos 
móveis. O endereço e instruções de acesso serão informados pelo 
docente através de notícia na Turma Virtual do SIGAA. Após o término 
do componente curricular, esse canal será excluído. 

 

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. 

Em termos de recursos técnicos, os estudantes necessitarão dispor de 
computador, tablet ou smartphone com acesso à Internet, para permitir 
a participação nos encontros virtuais referentes às atividades 
síncronas, bem como acessar os materiais disponibilizados pelo 
docente e os canais de comunicação. Para a realização dos estudos 
dirigidos, o estudante necessitará de um editor de texto. Por fim, para 
a preparação do seminário, o estudante poderá fazer uso de um 
software de apresentação. 
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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).) 
Os materiais de referência aos conteúdos ministrados serão produzidos 
pelo próprio docente e disponibilizados na Turma Virtual do SIGAA. As 
referências a serem utilizadas na elaboração desses materiais (as quais 
estão disponíveis na Internet, com acesso livre ou não) são listadas a 
seguir. É importante ressaltar que, apesar de serem elencadas como 
bibliografias básica e complementar, essas referências não são 
indispensáveis à condução do componente curricular, constituindo-se 
assim como materiais adicionais que podem servir ao estudante para 
complementar seus estudos acerca dos conteúdos ministrados. 
Bibliografia básica: 
• JURISTO, Natalia; MORENO, Ana M. Basics of Software 

Engineering Experimentation. USA: Springer US, 2001. 
• SHULL, Forrest; SINGER, Janice; Sjøberg, Dag I. K. (org.) Guide to 

Advanced Empirical Software Engineering. United Kingdom: 
Springer-Verlag London, 2008. 

• WOHLIN, Claes; RUNESON, Per; HÖST, Martin; OHLSSON, 
Magnus C.; REGNELL, Björn; WESSLÉN, Anders. Experimentation 
in Software Engineering. Germany: Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2012 

 
Bibliografia complementar 
• BASILI, Victor R.; SELBY, Richard W.; HUTCHENS, David H. 

Experimentation in Software Engineering. IEEE Transactions on 
Software Engineering, v. SE-12, n. 7, p. 733-743, July 1986. 

• BODDY, Richard; SMITH, Gordon. Effective experimentation for 
scientists and technologists. United Kingdom: John Wiley & Sons, 
2010. 

• KITCHENHAM, Barbara A.; PFLEEGER, Shari Lawrence; 
HOAGLIN, David C.; ROSENBERG, Jarett. Preliminary guidelines 
for empirical research in Software Engineering. IEEE Transactions 
on Software Engineering, v. 28, n. 8, p. 721-734, August 2002. 

• KITCHENHAM, Barbara Ann; BUDGEN, David; BRERETON, Paul. 
Evidence-based Software Enginering and systematic reviews. USA: 
CRC Press, 2016. 

• STOL, Klaas-Jan; FITZGERALD, Brian. A holistic overview of 
Software Engineering research strategies. In: International 
Workshop on Conducting Empirical Studies in Industry, 3., 2015, 
Florence, Italy. Proceedings... USA: IEEE, 2015, p. 47-54. 
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• TRAVASSOS, Guilherme Horta; GUROV, Dmytro; AMARAL, 
Edgard Augusto Gurgel. Introdução à Engenharia de Software 
Experimental. Relatório Técnico – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2002. 

 

Informações 
adicionais: 

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

 
 

 

 
Em Natal-RN, 31 de julho de 2020.        

 
 
 

 _______________________________________ 
Nome e assinatura do(a) docente 


