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Produção de um artigo científico: QUALIDADE DE SOFTWARE

Atividade:
Desenvolver um artigo sobre o tema “Qualidade de Software”, usando o material
desenvolvido para o seminário. O melhor artigo será encaminhado, após revisão, para ser
publicado em uma revista científica.
Considere os questionamentos, que devem aparecer na introdução do artigo. É o objetivo do
trabalho (pode ser melhorado pelo grupo) (onde xxx representa o tema do grupo):
a) Qual a importância da utilização da xxx para a melhoria da qualidade de software
desenvolvido?
b) Quais os benefícios da utilização da xxx para a melhoria da qualidade do software?
Escolha uma dos objetivos acima para trabalhar no seu artigo ou faça um novo objetivo a
partir destas propostas. E também um Título para o Artigo.
Lembrando que são os mesmos grupos do seminário.
O artigo deve ser dividido em: Introdução, Materiais e métodos (Fundamentação teórica),
resultados e discussões (Aplicações) e Considerações finais. Como partes acessórias:
Cabeçalho, Resumo, Palavras-chave (3) e Referências.
Além do material desenvolvido para a apresentação do trabalho, pode-se buscar novos
referenciais. Devem aparecer no mínimo 6 referencias, sendo obrigatórias pelo menos dois
livros e dois sites sobre o assunto.
Com um mínimo de 8 e um máximo de 15 páginas A4, digitadas em espaço entre linhas de 1
½, fonte Times New Roman de tamanho 12. Margens de 3 cm. Como exemplo, observar o
artigo “Palavra cruzada e as TICs como recursos didáticos no ensino de geografia” no site
do professor.
Data da entrega da primeira versão: 18/06/2015.
Mandar por e-mail para o professor (walteno@yahoo.com.br) o arquivo texto (nome:
Esof_tr6_nomeAlunos), colocando no assunto (ESOF_TR6 + NomeAlunos). Deve ser
disponibilizado para todos os colegas também. Os arquivos devem ser enviados até o horário
da aula.
Data da entrega da versão final: 02/07/2015
Mandar por e-mail para o professor (walteno@yahoo.com.br) o arquivo texto (nome:
Esof_tr7_nomeAlunos), colocando no assunto (ESOF_TR7 + NomeAlunos). Deve ser
disponibilizado para todos os colegas também. Os arquivos devem ser enviados até o horário
da aula.

