
Prof. Dr. Bruno B. P. Cafeo
Engenharia de Software

Mineração de Repositório

➢ Analisa a evolução de software de 
forma automatizada

➢ Histórico do desenvolvimento de 
sistemas de software

➢ Detectar tendências e padrões no 
processo de desenvolvimento

Sistemas Configuráveis

➢ Adaptados ou configurados 
combinando-se um conjunto de 
funcionalidades

➢ Explosão combinatorial de 
produtos finais

➢ Maioria das técnicas atuais de ES 
não contemplam esses sistemas

Manutenção de Software

➢ Processo de mudança do software 
após o lançamento

➢ Mudanças corretivas, adaptativas, 
evolutivas e perfectivas

➢ Fase com maior esforço e custo no 
ciclo de vida de um software

Code Samples

➢ Projetos completos de software 
que possuem propósito 
educacional

➢ Possuem características distintas 
de sistemas convencionais

➢ Muito utilizado por 
desenvolvedores no aprendizado 
de um novo framework

Contato

Sala 8 – 1º andar
Facom – UFMS
Campo Grande – MS

+55 (67) 3345-7910 R: 7877
cafeo@facom.ufms.br
https://www.facom.ufms.br/~cafeo



Prof. Dr. Awdren Fontão
Engenharia de Software

Developer Relations (DevRel)

➢ Área organizacional presente em grandes 
empresas como Apple, Microsoft, 
Samsung, Amazon. Que foca na relação 
com desenvolvedores;

➢ Analisa as estratégias para sinergia entre 
comunidades de desenvolvedores e 
objetivos de organizações;

➢ Estudo de ações para desenvolvedores, 
p.ex: hackathons

Engenharia de Software para 
Inteligência Artificial

➢ Aspectos das disciplinas de Engenharia 
de Software aplicados à sistemas de 
Inteligência Artificial;

➢ Por exemplo, quais são os aspectos que 
precisam ser aprimorados para garantir a 
cobertura de testes de unidade, uma vez 
que os modelos "mudam";

➢ Quais são as preocupações em torno da 
compreensão de código;

Ecossistemas de Software

➢ Análise de atores internos e 
externos, recursos e ambientes em 
que há comunidades que 
competem e cooperam em torno 
de uma plataforma tecnológica de 
software 

Engenharia de Software Contínua

➢ Investigação sobre Controle de 
Versão, Gerenciamento de 
Mudanças, Integração Contínua ou 
Implantação Contínua;

➢ DevOps;
➢ DevOps com aspectos de 

segurança.

Contato

Sala 3 – 1º andar
FACOM – UFMS
Campo Grande – MS

+55 (67) 3345-7910 R: 7859
awdren.fontao@ufms.br
https://awdren.github.io



Profa. Dra. Maria Istela Cagnin
Engenharia de Software

Sistemas-de-Sistemas (SoS)

➢ São sistemas computacionais complexos, 
formados por outros sistemas 
denominados sistemas constituintes;

➢ Automatizam os processos de negócio de 
alianças de organizações resultantes de 
parcerias, aquisições ou fusões de 
organizações.

Processos-de-Processos de 
Negócio (PoP)

➢ São processos de negócio complexos e 
dinâmicos compostos por processos de 
negócio de diferentes organizações 
(denominados processos constituintes 
que também podem ser um PoP) e por 
sistemas de software que automatizam 
esses processos e formam um SoS.

Gerenciamento de Processos de 
Negócio

➢ Abrange princípios, métodos e 
ferramentas para descobrir, modelar, 
analisar, melhorar, executar e monitorar 
processos de negócio das organizações 
para torná-las mais competitivas e 
eficientes;

➢ Processos de negócio geralmente são 
representados em modelos na notação 
BPMN.

Engenharia de Requisitos

➢ É uma das fases mais críticas no 
desenvolvimento de qualquer tipo de 
sistema de software;

➢ Envolve um conjunto de atividades 
(extração, análise, especificação, 
validação e gestão de mudanças) para 
tratar adequadamente requisitos 
funcionais e não funcionais durante todo o 
ciclo de vida de um software.

Contato

Sala 13 – 2º andar
FACOM – UFMS
Campo Grande – MS

+55 (67) 3345-7910 R: 7845
istela.machado@ufms.br
https://www.facom.ufms.br/~istela



Profa. Dra. Débora M. B. Paiva 
Engenharia de Software

Acessibilidade na Web

➢ Investigar como tornar os sistemas Web 
acessíveis a  pessoas com deficiência

➢ Desenvolver  ferramentas que contribuem 
para auxiliar o Engenheiro de Software a 
gerar produtos finais acessíveis

Acessibilidade em Dispositivos 
Móveis

➢ Investigar procedimentos, técnicas e 
ferramentas para promover a 
acessibilidade de aplicativos móveis

➢ Avaliar e propor melhorias em aplicativos 
móveis em relação a acessibilidade

Sistemas de Informação 
para o Governo 

➢ Investigar  princípios, métodos e 
ferramentas para modelar, analisar e 
desenvolver produtos de governo 
eletrônico

➢ Melhorar a experiência de uso do cidadão 
em relação a sistemas de governo 
eletrônico,

Acessibilidade e Objetos de 
Aprendizagem

➢ Criar modelos que contribuam para a 
produção de objetos de aprendizagem 
acessíveis

➢ Desenvolver  ferramentas que contribuam 
para a produção de objetos de 
aprendizagem acessíveis

Contato

Sala 02 – 2º andar
FACOM – UFMS
Campo Grande – MS

+55 (67) 3345-7910 R: 7859
debora.paiva@ufms.br
https://www.facom.ufms.br/~debora


