
duração 

4 horas 

 

datas de realização 

24 de maio. ‘17 

 

horário 

15h00 - 19h00 

vagas 

máximo 25  

preço  
.até 17/05 - 10€ 

.após 17/05 - 25€ 

 

valores isentos de IVA 

 

a inscrição só fica completa 
após o pagamento 

 

Nota: possibilidade de 
inscrição gratuita com entrega 
de carta de motivação e após 
análise da mesma.   
 

 

este valor inclui: 
. documentação 

. certificado de formação 

. Coffee break  

 

 

local de realização 

instalações da UNAVE/UA  
 

 

 

inscrições e informações 

virginiablopes@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 

Esta formação provém de colaboração entre a Universidade de Aveiro e a empresa TYCO 
Retail Solutions (Creativesystems), a qual faz parte da Johnson Controls, uma das maiores 
empresas mundiais no desenvolvimento e implementação de soluções baseadas em RFID 
para as áreas da logística e retalho. 
A ideia para esta formação, que será ministrada por colaboradores da TYCO, nasce de uma 
necessidade cada vez mais premente em dotar os recém licenciados de uma visão real de 
todas as etapas necessárias de se realizar dentro de um projeto de engenharia de software. 
Na implementação de um sistema de informação, quer seja para as áreas de retalho, logística 
ou indústria, existem vários aspetos de enorme importância que podem decidir o sucesso ou 
insucesso de um projeto. A experiência da equipa de formadores nas várias implementações 
realizadas em clientes de âmbito global permite trazer para esta formação as principais 
metodologias adotadas e que têm vindo a ser melhoradas, mostrando para isso experiências 
de casos reais, os típicos problemas e dificuldades encontrados e a respetiva resolução. A 
formação vai incidir nos aspetos teóricos e práticos a nível do desenvolvimento de um sistema 
de informação, sua implementação e monitorização. 
 

objetivos gerais  
Dotar os formandos de noções básicas sobre o desenvolvimento e implementação de projetos 
de engenharia de software através da experiência adquirida nas várias implementações. 
Enriquecer os formandos com questões pertinentes e possíveis soluções para os problemas 
apresentados, preparando-os para as situações comuns do mundo real. Estimular o espírito 
crítico e a capacidade de resolução de problemas enfrentados diariamente pelas equipas de 
análise, desenvolvimento e implementação. 
 

destinatários 

Alunos diplomados ou finalistas dos cursos de Licenciatura ou Mestrado em Engª Informática, 
Engª. Eletrónica e Telecomunicações, Engª. Computadores e Telemática,  Automação 
Industrial da UA ou em Tecnologias de Informação da ESTGA. 
Outros interessados com formação em áreas similares. 
  
metodologia 

Texto e Imagens; Teórica, e apresentação de um caso de uso real. 
 

conteúdos programáticos 

. Metodologias de Planeamento 

 - definição do âmbito 

 - consideração dos requisitos principais 

 - identificação dos stakeholders e dos custos 

 - criação do mapa de planeamento 

. Metodologias de Análise e Design 

  - Análise preliminar do business case 

 - Análise dos processos e requisitos operacionais e funcionais 

 - Definição e desenho da arquitetura do sistema 

 - Desenho dos fluxos e dos layouts (mock-ups screens) do sistema 

. Metodologias de Desenvolvimento 

 - Metodologias agile (scrumM) 

 - Design patterns 

. Metodologias de Teste 

 - aplicados a testes funcionais, de integração e de carga 

 - utilização de ambientes de staging e simuladores 

Projeto de Engenharia de Software 



José Alberto Fonseca  - Professor Associado, DETI, Univ. Aveiro 

Doutorado em Engª Eletrotécnica, Eletrónica, leciona Arquitetura de Computado-
res e Redes Industriais e investiga, no Instituto de Telecomunicações, comunica-
ções tempo-real e comunicações sem fios para aplicações em Sistemas Ciber-
Físicos nas áreas de automação, veicular, domótica, saúde, etc.  Foi coordenador 
do Grupo de Sistemas Embutidos no IT, é Presidente da Comissão Executiva da 
UNAVE e Coordenador da Uinfoc. 

 coordenadores 

Joaquim Ferreira -  Professor Adjunto, ESTGA, Univ. Aveiro 

Doutorado em Engenharia Informática pela UA (2005) trabalha predominantemen-
te em sistemas de comunicação industriais, tendo inicialmente focado a sua inter-
venção nas redes de tempo-real para aplicações distribuídas de controlo. Tem 
também gerado resultados na área da tolerância a faltas e das comunicações sem 
fios de tempo-real, incluindo recentemente as comunicações veiculares, área onde 
recentemente coordenou a participação do IT no projeto Europeu FP7-ICSI.  

formadores 

Testemunhos de alunos ex-UA 

 

“Os conhecimentos adquiridos enquanto estudante na Universidade de Aveiro constituíram uma base 
sólida para o desempenho das minhas funções na Creativesystems, tanto a nível técnico, como em 
outros domínios.”, André Oliveira (UA). 
 

 

“Os conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso universitário deram-me o background neces-
sário para enfrentar os mais variados desafios que me foram colocados ao longo da minha vida profis-
sional.”, Ilídio Martins (UA). 
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André Oliveira  - Software Developer and Architect 

Mestre em Sistemas de Informação pela Universidade de Aveiro. Participou em 
projetos de investigação no IEETA (Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática 
de Aveiro) durante 2 anos. Em 2013, integrou a equipa de desenvolvimento do de-
partamento de logística da Creativesystems onde participa em projetos de enge-
nharia para alguns dos principais retalhistas mundiais. 

Gilberto Neves  - Software Developer and Architect 

CET em Tecnologias de Programação e Sistemas de Computação pela Universida-
de de Aveiro. Criador e gestor da empresa CL-Soft durante 1 ano. Integrou em 
2013 a equipa de desenvolvimento do departamento de logística da Creativesystem 
onde participa no desenho, arquitetura e desenvolvimento de projetos de engenha-
ria integrados nos principais retalhistas mundiais. 

Ilídio Martins  - Software Developer and Architect 

Licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de 
Aveiro. Iniciou-se como engenheiro de sistemas na Qimonda durante 7 anos, pas-
sou pela NDrive, Kentra Technologies e Maisis acumulando larga experiencia em 
desenvolvimento, arquitetura e testes durante mais 7 anos. Integrou em 2016 a 
equipa de desenvolvimento e arquitetura de projetos da Creativesystems. 

José Rios  - Business Analyst and Project Manager 

Licenciado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior de Engenharia do 
Porto. Integrou em 2010 a equipa de desenvolvimento do departamento de logística 
da Creativesystems iniciando-se como programador. Mais tarde participou em pro-
jetos de investigação como coordenador e analista de sistemas. É gestor de proje-
tos na área da manufatura e distribuição. 


