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Objetivo 

  

Este badge consiste na realização de um trabalho de grupo visando a implementação de 

uma tecnologia/ferramenta no contexto da Qualidade de Software. A implementação 

deverá ser suportada por um ou mais cenários de escolha livre a cada grupo. 

 

Requisitos 
 

O trabalho terá de incidir sobre um dos seguintes tópicos: 

 

 

Tarefas: 

 

T1) Registo do grupo (link) indicando o tópico escolhido e o nome dos elementos que 

compõem o grupo (até 3 elementos) até ao próximo dia 30.09.2022 inclusive. 

 

T2) As aulas práticas das semanas 10.10.2022 e 17.10.2022, serão de apoio à realização 

do trabalho prático.  

 
T3) Relatório: Submissão através do moodle, até às 23h59 do próximo dia 21.10.2022. O 

documento a entregar deverá ter entre 4 a 8 páginas, escrito em Inglês e usando-se 

obrigatoriamente o seguinte template (MS Word ou LaTeX). 

 
T4) Apresentação na aula prática de 24.10.2022. NOTA: Em caso de aluno com o estatuto de 

trabalhador estudante, a apresentação do grupo ao qual pertence poderá ser efetuada numa data alternativa 

a combinar com o docente. 

  

ID Designação 

1 Explorar a ferramenta Selenium (https://www.seleniumhq.org/) 

2 Explorar a ferramenta Appium (http://www.appium.io/) 

3 Explorar a ferramenta GraphWalker (https://graphwalker.github.io/) 

4 Explorar a ferramenta TestNG (https://testng.org/doc/) 

5 Explorar a ferramenta Cypress (https://www.cypress.io/) 
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https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html
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Critérios de Avaliação 

 

C1) Qualidade do relatório (clareza, coerência, objetividade, uso correto de terminologia, 

cumprimento do template imposto, …): 15% 

 

C2) Qualidade do conteúdo do trabalho (cenário/caso de estudo desenvolvido, evidência do 

domínio do tema, sofisticação da solução, …): 65% 

 

C3) Qualidade da apresentação: 20% 

 

Avaliação 

A1) O incumprimento de qualquer uma das tarefas descritas acima implica a anulação do 

trabalho e respetiva avaliação 0 (zero). 

 

A2) Este trabalho será avaliado numa escala de 0..20. 

 

A3) Este trabalho corresponde a 4 valores da nota final da disciplina, o que significa que a 

nota obtida será ponderada através da fórmula: Classificação=A2*4/20. 

 

A4) A apresentação final segue as seguintes regras: 

A4.1) O docente irá determinar a ordem de apresentação dos trabalhos, e no momento da 

apresentação indicará qual o elemento do grupo que fará a apresentação 

A4.2) O docente no momento da apresentação poderá colocar questões sobre o trabalho a 

qualquer um dos elementos que compõe o grupo 

A4.3) O tempo destinado a cada grupo/apresentação será determinado pelo docente. 
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