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Mestrado Proﬁssional
em Engenharia de Software

"Quase todo negócio competente coleta dados em
quantidade e em qualidade que só os censos
costumavam fazer no passado, e faz isso por mês,
semana, por dia ou por hora. Isso cria a possibilidade
de redesenhar ofertas, produtos, processos e
serviços em tempo real, se o negócio conseguir
entender e reagir ao dilúvio de dados no qual está
imerso a tempo de se reinventar à medida que seu
contexto muda. "
— Silvio Meira

O CURSO
O Mestrado Proﬁssional em Engenharia de Software
(Stricto Sensu), tem como objetivo desenvolver nos alunos
uma ampla visão dos processos de desenvolvimento de
software e de seus aspectos envolvidos, como Pessoas,
Processos e Infra-estrutura.

PILARES
O curso é composto por três pilares
estruturais, que juntos compõem o
diferencial de um mestrado
proﬁssional, conectando os alunos
com empresas para resolver
problemas reais de mercado.
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PBL

PROBLEMAS
REAIS

A metodologia
aplicada no curso é
baseada no
aprendizado a partir
de problemas reais.

São captadas
demandas reais de
clientes do mercado
para serem
trabalhadas durante
o curso.
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ALUNOS
Seleção de alunos
conectados com o
mercado de
trabalho.

PERFIL DO ALUNO
●

Conhecimento dos clássicos, como Brooks,
Pressman e Sommerville, e dos
contemporâneos, como Ousterhout,
Fournier, Tornhill, Fowler e Martin;

●

Experiência com desenvolvimento de
software;

●

Nível intermediário leitura, compreensão e
síntese de textos técnicos em inglês.
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O CURSO É DIVIDIDO EM

ETAPAS

1. Vivência em Processos de
Desenvolvimento de Software
2. Pesquisa e Desenvolvimento

1

Vivência em processos de
desenvolvimento de software

A primeira etapa inicia com a seleção de projetos reais
do mercado, apresentados aos alunos como potenciais
aplicações a serem desenvolvidas em seus times.
Cada time escolhe um projeto e deﬁne seu processo e
o modelo de negócio com base neste projeto. Ao ﬁnal
dessa etapa, existe uma avaliação feita por um grupo
de especialistas no mercado de software sob quatro
aspectos: tecnologia, inovação, vendas e capacidade
de gerar resultados.
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Pesquisa e
Desenvolvimento

A segunda etapa é conduzida por um processo de
acompanhamento especíﬁco, em sincronia com a
disciplina Metodologia Cientíﬁca.

EMENTA
O mestrado proﬁssional oferece uma carga horária total de
360h, distribuídas em 10 meses de aulas de 6 disciplinas. A
ementa é estruturada em módulos de disciplinas. Assim, cada
disciplina é composta por 3 módulos: básico, intermediário e
proﬁssional.

DISCIPLINAS

Os módulos são conectados e as disciplinas são
interdependentes, de forma que o módulo básico de uma
disciplina é pré-requisito do módulo intermediário da mesma
disciplina, assim como o módulo intermediário é pré-requisito
do proﬁssional.

2.

Requisitos e Interfaces

3.

Gestão de Projetos

4.

Arquitetura de Software

5.

Construção de Software

6.

Veriﬁcação e Validação

7.

Interoperabilidade

8.

Metodologia Cientíﬁca

As linhas de pesquisas propostas para o Mestrado são:
●
●
●

Processos de Desenvolvimento de Software
Sistemas Ubíquos e Pervasivos
Qualidade de Software

1.

Processos de Desenvolvimento de
Software

PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
INTERMEDIÁRIO

BÁSICO
●
●

●
●
●

Métricas e indicadores
Sistemas de medição
Adaptação de processo

●
●

Otimização de processo
Tendências em processos de
desenvolvimento de software

DISCIPLINAS

●

Ciclo de vida de desenvolvimento de
software
Processo de desenvolvimento de
software
Agilidade no desenvolvimento de
software

PROFISSIONAL

REQUISITOS DE APLICAÇÃO E DE INTERFACE DO USUÁRIO
INTERMEDIÁRIO

BÁSICO
●

Design Thinking
○
Conceitos e princípios
○
Entendimento
○
Empatia / Ponto de Vista
○
Ideação
○
Prototipação
○
Avaliação

●

Requisitos Ágeis:
○
Visão;
○
Roadmap;
○
Release plan;
○
User stories;
○
Sprint planning;
○
Critérios de aceitação.

PROFISSIONAL
●
●
●
●
●

Modelos de representação de requisitos;
Abordagens visuais para requisitos (ex.:
Mapas Mentais) e técnicas criativas;
Modelagem Ágil;
BDD (Behaviour-driven development);
Rastreabilidade e Especiﬁcação executável.

GESTÃO DE PROJETOS
INTERMEDIÁRIO

BÁSICO
●

Planejamento preliminar do
projeto com Project Model
Canvas

●
●

Planejamento e acompanhamento ágil
de projetos de software
Gestão de riscos

PROFISSIONAL
●
●
●
●

Balanced Scorecard
Gestão de Portfólio
Gestão de Programas
Gestão de Mudanças

DISCIPLINAS

DESENVOLVIMENTO ORIENTADO À ARQUITETURA
INTERMEDIÁRIO

BÁSICO
●
●
●

Arquitetura de software
Projeto arquitetural
Arquiteturas modernas

●
●
●
●

Estilos Arquiteturais
Arquiteturas Evolucionárias
SaaS e os impactos no projeto de
arquiteturas
Princípios de projeto de aplicações
intensivas em dados

PROFISSIONAL
●
●
●

Padrões de Projeto
Métodos de Avaliação de
Arquitetura
Tendências em arquitetura

TÓPICOS AVANÇADOS EM CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE
INTERMEDIÁRIO

BÁSICO
●
●

Big Data
Análise de Dados

●

Machine Learning

PROFISSIONAL
●

Machine Learning e Big Data
aplicado aos negócios

DISCIPLINAS

VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE SISTEMAS
INTERMEDIÁRIO

BÁSICO
●
●
●
●
●

Introdução a testes
Testes no Ciclo de Vida de Software
Conceitos Principais
Estágios e Tipos de Testes
Processo de Testes

●
●
●
●

Planejamento de Testes
Projeto de testes
Execução de testes
Avaliação de testes

PROFISSIONAL
●
●
●
●

Automação de Testes
Ferramentas de apoio a testes
Gerenciamento de Projetos de
Testes
Tendências em testes

TECNOLOGIAS PARA INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS

●
●

Estratégias de integração de
aplicações
Sistemas distribuídos

●
●

Tecnologias de interoperabilidade
Cloud computing

PROFISSIONAL
●

Segurança da informação

DISCIPLINAS

INTERMEDIÁRIO

BÁSICO

CORPO DOCENTE
Allan Araujo
Gerente de Projetos no CESAR
Mestre

Ana Cláudia
Gerente de Projetos no CESAR
Mestre

Ana Paula
Professora da UFRPE
Doutora

Carlos Sampaio
CIO no CESAR
Especialista

Carol Salgado
Diretora Acadêmica da CESAR School
Doutora

CORPO DOCENTE
César França
Professor da UFRPE
Doutor

Diego Souza
Líder Técnico de Projetos no CESAR
Mestre

Érico Souza
Engenheiro de Software no CESAR
Doutor

Felipe Ferraz
Head de Cloud Computing no CESAR
Doutor

Geórgia Barbosa
Gerente no PMO do CESAR
Mestre

CORPO DOCENTE
Gustavo Alexandre
Coordenador de Pesquisa, Extensão
e Pós Graduação da CESAR School
Doutor

Gustavo Alves
Gerente de Novos Produtos na Pitang
Mestre

Melissa Pontes
Engenheira de Testes no CESAR
Mestre

Rafael Ferreira
Professor da UFRPE
Doutor

Rodrigo Cunha
Diretor de Inovação na Neurotech
Doutor

CORPO DOCENTE
Rodrigo Cursino
Consultor de Testes no CESAR
Mestre

Rodrigo Medeiros
Designer de Interação e Professor na UFPB
Doutor

Ulisses Barbosa
Consultor em Planejamento Estratégico
Especialista

Vanilson Burégio
Professor da UFRPE
Doutor

Victor Hazin
Engenheiro de Software no CESAR
Mestre

ORIENTAÇÃO ESPECIAL
Felipe Furtado
Diretor Executivo da CESAR School e Pós-doutor pela The Open
University - Reino Unido

FORMATO E CRONOGRAMA
Carga Horária Total: 360 horas/aula
Duração: 24 meses
Formato: As aulas acontecem quinzenalmente dividida em
dois módulos. Porém enquanto as recomendações de saúde
indicarem, de forma remota e síncrona acontecendo nos
seguintes horários:
Sextas

Sábados

Domingos

10:00h

8:00h

8:00h

19:00h

18:00h

18:00h

Módulo 1
Módulo 2

Conﬁra os
depoimentos
de nossos alunos!

Clique aqui

Depoimentos
"Já participei de outros programas de
mestrado e o grande diferencial do
CESAR é proporcionar ao aluno uma
experiência prática de mercado
conciliando de melhor forma a teoria
com a aplicação no mercado. O
conhecimento e mais importante a
experiência dos proﬁssionais é grande
o que propicia ao egresso diferencial de
mercado em relação a outras
instituições.”
— Marcelino
Juazeiro do Norte - CE - IFCE

“É uma oportunidade maravilhosa para minha carreira,
pois é exatamente o que eu queria; um mestrado que
permitisse agregar conhecimento acadêmico e
proﬁssional. Cada aula é um aprendizado incrível, e
consigo aplicar no meu trabalho. Os professores são
muito preparados em conhecimento de suas áreas e
experiência. Eu recomendo o mestrado no CESAR para
meus amigos.”
— Dalvanira Santos
Manaus/AM - FUCAPI

“Um curso que preza pela
excelência e qualidade, com alto
grau de reconhecimento e
aceitação no meio acadêmico e
empresarial. Recomendadíssimo.”
— Manuel Gonçalves da Silva Neto
Teresina - PI - IFPI

QUEM SOMOS
Somos, antes de tudo, uma escola de Inovação.
Formamos proﬁssionais inovadores, capazes de
liderar, fomentar e executar projetos que trazem
mudanças relevantes para a Sociedade.

VOCÊ NA CESAR SCHOOL
Considerando o momento de distanciamento social,
enquanto for necessário, as aulas serão no formato
remoto e ao vivo, com professores e alunos juntos,
mantendo a mesma qualidade das aulas presenciais. E
após o momento de distanciamento social, as aulas
irão retomar ao formato presencial.

INVESTIMENTO
VALOR PARCELADO:
1+23 mensalidades de R$1.150,00
FORMA DE PAGAMENTO:
Boleto e Cartão

OBSERVAÇÃO:
Consulte-nos sobre outras condições de
pagamento para grupos empresariais e
colaboradores do CESAR

INSCRIÇÕES
PRAZO DE INSCRIÇÃO:
12/04/2021
MAIS INFORMAÇÕES:
Acesse o Edital

INSCREVA-SE AQUI

Dúvidas?
iccm@cesar.org.br
55 (81) 8137-5473

CESAR School
Cais do Apolo, 77
Bairro do Recife
Recife-PE

