
 
 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM PRÁTICAS DEVOPS 
 
 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Desenvolvimento De 
Software com Práticas DevOps. 
 
 
COORDENAÇÃO GERAL:  Prof. Dr. Luis Naito Mendes Bezerra. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências, Matemática e Computação. 
 

 DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Ciências, 

Matemática e Computação, na modalidade on-line.  

   

OBJETIVOS:  

Os objetivos do curso de Desenvolvimento de Software com práticas DevOps são: 

▪ Compreender e aplicar os conceitos do processo incremental de software e 
prototipação; 

▪ Identificar os principais aspectos envolvidos na cultura e práticas nos projetos de 
desenvolvimento de software baseados no modelo DevOps; 

▪ Estudar os principais aspectos dos métodos ágeis, das práticas DevOps e como 
eles caminham juntos; 

▪ Compreender as práticas e ferramentas básicas DevOps, dentre elas automação 
de testes, gestão da integração, gestão de builds, infraestrutura como código, 
configuração como código e monitoramento de aplicações; 

▪ Estudar e aplicar conceitos relativos às práticas DevOps de integração, 
implantação e entrega contínua de software; 

▪ Compreender e aplicar os princípios DevOps, propiciando estratégias de 
alinhamento das equipes de desenvolvimento e operação por meio da 
virtualização e automação de recursos propiciados pelo ambiente de 
computação em nuvem; 

▪ Estudar e aplicar conceitos e tecnologias relativas à arquitetura de microserviços 
e containers, para apoiar o processo de automação da configuração de software; 



▪ Atualizar os participantes em termos das tecnologias digitais atuais e em estado 
da arte; 

▪ Atualizar e permitir ao estudante a escolha de seu currículo flexível que mais se 
adapte à sua carreira; 

▪ Analisar sua carreira e possibilitar o planejamento futuro.; 

▪ Promover o processo de inovação como forma de acompanhamento das 
mudanças tecnológicas, sociais e culturais. 

 

PÚBLICO-ALVO: Profissionais com graduação completa em qualquer área acadêmica, 

preferencialmente com ênfase em computação e tecnologia da informação e que 

desejam formação na área de desenvolvimento e produção de sistemas de informação 

com práticas DevOps. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS: As disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado. 

 
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 480h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do Curso 
Carga Horária 

(horas) 

Processo Incremental e Prototipação 40h 

Processo de Integração e Entrega Contínua 40h 

Gerenciamento de mudanças, configuração e infraestrutura 40h 

OPTATIVA I 40h 

Arquitetura de Microserviços e Containers 40h 

Projetos Ágeis com Scrum 40h 

DevOps e Computação em Nuvem 40h 

Testes automatizado de software  40h 



Projeto e Ferramentas DevOps 40h 

Seminários e Tendências em DevOps 20h 

OPTATIVA II 40h 

OPTATIVA III 40h 

Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira 20h 

 


