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1. Apresentação 
 
1.2 Descricao principal 
 
O PDS/UFPR é um processo de desenvolvimento de software inspirado em metodologias 
ágeis, construído para apoiar o desenvolvimento de aplicações para a UFPR com o uso 
do Framework Demoiselle. Ele está apoiado em 5 pilares: 

 
- simplicidade; 
- liberdade; 
- iteratividade; 
- foco em testes e arquitetura de software; e 
- alinhamento com o Framework Demoiselle. 

 
A simplicidade do PDS/UFPR é um princípio que se traduz em documentação e artefatos 
simples e suficientes para o desenvolvimento de um software com qualidade. Trata-se, 
portanto, de produzir apenas a documentação e os artefatos necessários para atender as 
expectativas do cliente. 
 
A liberdade do PDS/UFPR refere-se à possibilidade de uso, adaptação e redistribuição 
deste sem restrições. Assim, qualquer pessoa ou grupo de pessoas que tiver interesse em 
usar, adaptar ou redistribuir o PDS/UFPR pode fazê-lo sem se preocupar com quaisquer 
restrições legais de autoria. 
 
O PDS/UFPR também é iterativo, ou seja, o seu ciclo de vida é particionado em intervalos 
de tempo (iterações), normalmente regulares e pequenos, que têm por objetivo o 
desenvolvimento de documentos ou incrementos de software integráveis. Essa prática 
visa uma maior facilidade de integração de código de software e validação dos artefatos 
por parte do cliente e, consequentemente, diminui os custos de integração e a 
probabilidade de insatisfação do cliente com o produto final. 
 
O foco em testes e arquitetura de software traduz-se em práticas como o desenvolvimento 
orientado a testes (TDD - Test-Driven Development) e na execução de diversos tipos de 
validação de software e de verificação de documentos ao longo do processo de 
desenvolvimento, a fim de aumentar a sua qualidade desde o início. Além disso, o 
processo preza por uma modelagem de arquitetura refinada, como forma de minimizar 
riscos e apoiar o desenvolvimento de sistemas escaláveis. 
 
Por fim, o PDS/UFPR é alinhado ao Framework Demoiselle. Entretanto, pode ser aplicado 
independente do framework utilizado. 
 
Estrutura do PDS/UFPR 
 
A estrutura do PDS/UFPR é baseada no SPEM (Software Process Engineering Meta-
Model). Assim, seu conteúdo está separado em processo, elementos e orientações. 
 
Ciclo de Vida 
 
O ciclo de vida do PDS/UFPR é dividido em 4 fases: Concepção, Análise e Projeto, 
Construção e Encerramento. Nesta versão inicial do PDS/UFPR, durante cada uma 
dessas fases, são realizadas atividades relacionadas a uma das 5 disciplinas: 
Modelagem, Implementação, Testes, Gestão de Projeto e Gestão de Configuração. Assim, 



cada fase é composta pelas atividades dessas disciplinas que contribuem para o objetivo 
geral da mesma. Dentro de cada fase, seguindo o princípio da iteratividade, as atividades 
são selecionadas e realizadas no escopo de iterações, que podem ser iterações de 
desenvolvimento ou iterações de validação. A diferença prática entre iteração de 
desenvolvimento e iteração de validação está no fato de que uma iteração de validação 
possui mais atividades de garantia de qualidade, visto que sempre resulta na entrega de 
algum artefato. No caso de uma iteração de desenvolvimento, os artefatos produzidos não 
são imediatamente validados com o cliente. Normalmente, durante a fase de Construção, 
o número de iterações de desenvolvimento é maior do que o número de iterações de 
validação. Assim, várias iterações de desenvolvimento podem se suceder até que se 
chegue a uma iteração de validação. O Mapa de Processo PDS/UFPR pode ser 
visualizado no endereço <LINK> 
 

 
 
Produtos de Trabalho 
 
Documento de Aceitação 
Backlog do produto 
Documento de baseline 
Cenario de testes 
Código do Sistema 
Documento de visão 
Documento de lições aprendidas 
Modelo Arquitetural 
Modelo de Dados 
Modelo de Requisitos 
Plano de Testes 
Plano de Projeto 
Relatório de Viabilidade 
Solicitação do Sistema 
Termo de Fechamento do Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. PDS/UFPR 
 
2.1 Concepção 
 
Fase de identificação das principais necessidades do cliente e de estudo de viabilidade do 
projeto.  
 
A fase de concepção do processo visa obter como resultado o Plano de Projeto Aprovado, 
caso o projeto seja viável. 
 
O início da fase é em comum com o início do projeto, sendo seguido pela elicitação e 
análise dos principais requisitos do cliente. Após essa tarefa, seguem dois fluxos em 
paralelo. 
 
No primeiro fluxo é definida a visão arquitetural do software e, posteriormente, é realizado 
o estudo de viabilidade técnica do projeto. Caso esse estudo indique que o projeto não é 
viavel, o mesmo é encerrado e , consequentemente, não há continuação das fases do 
processo. Mas caso seja identificado a viabilidade do projeto, o próximo passo é estimar o 
projeto. 
Antes dessa tarefa, estimar o projeto, outras duas tarefas já devem ter sido concluídas: o 
planejamento dos riscos e das releases e iterações. Essas tarefas estão no outro fluxo, o 
qual é concluído com a aprovação do plano de projeto.  
 
 
2.1.1 Iniciar Projeto 
 
Iniciar o projeto de software, identificando as partes interessadas no projeto.  
 
Definir visão geral do projeto 
O objetivo da visão geral é identificar informações primárias necessárias para o 
entendimento do negócio do cliente. Uma informação importante a ser coletada é o 
contexto do negócio e seus problemas. 
 
A visão geral do projeto inclui uma descrição de alto nível do negócio que será apoiado 
pelo sistema de informação a ser desenvolvido, bem como das expectativas em relação 
ao projeto. Assim, define-se o que é escopo e o que não é escopo do projeto. Essas 
informações são registradas em um Documento de Visão. 
 
Identificar partes interessadas   
Identificar as pessoas envolvidas com o projeto, como usuários, parceiros e responsáveis. 
 
Identificar premissas e restrições do projeto   
Identificar possíveis premissas assumidas pelo negócio e restrições para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
Preparar Sistema de Gestão de Configuração   
O Gerente de Configuração deve selecionar o Sistema de Gestão de Configuração (SGC) 
a ser utilizado durante o projeto. Uma vez selecionado o SGC, o gerente de configuração 
deve criar as bases de itens de configuração e de requisições de mudança. Em seguida, 
deve configurá-las, dando permissões de acesso aos membros da equipe 
apropriadamente. 
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2.1.2 Elicitar e Analisar Requisitos Principais 
 
A atividade de elicitação e análise de requisitos é o momento em que são levantadas junto 
ao Cliente as funcionalidades do sistema e as necessidades de desempenho, segurança, 
usabilidade, enfim, os seus requisitos funcionais e não-funcionais.  
 
Identificar modelo de requisitos   
O Gerente de Configuração deve fornecer uma identificação única para o artefatos de 
Modelo de Requisitos, a fim de registrá-lo na base de itens de configuração. 
 
Elicitar requisitos funcionais e regras de negócio   
O Analista deve utilizar alguma das técnicas de elicitação de requisitos descritas no guia 
Orientações para a Elicitação de Requisitos para identificar os requisitos funcionais e as 
regras de negócio junto ao Cliente. 
 
A identificação de regras de negócio é o levantamento das regras que restringem o modo 
de funcionamento do negócio. Essas regras estão associadas a um ou mais requisitos. 
Em alguns casos, as regras de negócio já foram mapeadas durante uma modelagem de 
negócio prévia. Nesses casos, a modelagem do negócio como um todo e, em especial, as 
regras de negócio servirão de insumo para a elicitação e análise de requisitos. 
 
Elicitar requisitos não-funcionais   
O Analista deve identificar, junto ao Cliente, os requisitos não-funcionais do sistema a ser 
desenvolvido, como necessidades de desempenho, segurança e usabilidade, por 
exemplo. 
 
Priorizar requisitos quanto ao valor agregado   
O Cliente deve priorizar os requisitos identificados quanto ao valor agregado ao negócio. 
 
Priorizar requisitos quanto ao risco para o projeto   
O Analista deve consultar o Arquiteto e o Gerente de Projeto para identificar requisitos que 
possuem riscos técnicos de implementação. Esses riscos técnicos podem estar 
relacionados com a inexperiência da equipe com relação a alguma tecnologia necessária, 
a complexidade de implementação de algum requisito funcional ou não-funcional, a 
necessidade de integração com outros sistemas, entre outros. 
 
2.1.3 Definir Visão Arquitetural 
 
Definir a visão geral da arquitetura, para subsidiar o estudo de viabilidade e a identificação 
de oportunidades de reuso.  
 
Definir critérios de seleção da arquitetura   
Devem ser definidos os critérios a ser utilizados para decidir por uma arquitetura entre as 
alternativas disponíveis. Esses critérios de seleção devem englobar os principais 
requisitos funcionais e não-funcionais identificados. Além disso, outros critérios de seleção 
podem ser definidos para o caso em que várias arquiteturas atendam a esses requisitos. 
 
Identificar restrições arquiteturais   
Identificar restrições arquiteturais da solução. 
 
 



Verificar compatibilidade com o framework utilizado   
O Arquiteto deve verificar se a visão do projeto e os requisitos funcionais e não-funcionais 
são compatíveis com a utilização do framework utilizado. 
 
Identificar interfaces com sistemas externos   
O Arquiteto deve verificar se há pontos de interação com outros sistemas. Em caso 
positivo, devem ser identificadas as interfaces e os protocolos de comunicação com esses 
sistemas. 
 
Escolher componentes do Catálogo de Produtos e Serviços   
O Arquiteto deve recorrer ao Catálogo de Produtos e Serviços a fim de identificar se há 
algum produto de software ou serviço já disponível e que possa ser utilizado no projeto.  
 
2.1.4 Estudar Viabilidade 
 
O estudo de viabilidade é o momento em que se decide pela continuidade do projeto, 
segundo critérios de viabilidade técnica e econômica, bem como se define se o sistema 
ou parte dele será adquirido ou desenvolvido. Esse estudo, normalmente, é realizado na 
fase de Concepção, através da análise das informações coletadas e validadas com o 
Cliente.  
 
2.1.5 Planejar Releases e Iterações 
 
Planejar, em alto nível, as releases e iterações do projeto.  
 
Definir marcos   
O Gerente de Projeto em conjunto com o Cliente deve identificar os marcos principais do 
desenvolvimento do projeto. Esses marcos devem representar alguma entrega do produto 
e devem estar de acordo com as prioridades do cliente. 
 
 
Definir tamanho da iteração   
O Gerente de Projeto deve dividir o projeto em iterações, durante as quais serão 
desenvolvidas as funcionalidades priorizadas. Essa divisão em iterações deve observar 
as seguintes orientações: 
 

 - as iterações devem ser curtas, com duração típica entre 2 e 4 semanas; 
 - preferencialmente, todas as iterações devem ter a mesma duração; 
 - um bom sinalizador do tamanho da iteração é a incerteza dos requisitos/projeto. 
Quanto mais incerto os requisitos/projeto, menor a iteração deve ser. 

 
Definir conteúdo de cada release   
O Gerente de Projeto deve definir o conteúdo de cada release do produto. O conteúdo 
das releases devem estar de acordo com as funcionalidades priorizadas pelo cliente, de 
forma a atender suas necessidades. O fim de uma release normalmente é um marco no 
desenvolvimento do projeto. Para definir o conteúdo de cada release, pode ser utilizada a 
técnica do Planning Game. 
 
Definir data de liberação de release   
A partir do planejamento preliminar do projeto, o Gerente de Projeto deve definir as datas 
de liberação de release. De preferência, as releases devem ser frequentes. Assim, o 
Cliente sempre vai estar acompanhando o desenvolvimento do produto e poderá dar mais 



feedback para a equipe de desenvolvimento. 
 
Planejar riscos   
Nessa etapa, deve-se executar a tarefa Planejar Riscos. 
 
2.1.6 Estimar Projeto 
 
Realizar estimativas de alto nível para o projeto.  
 
Estimar tamanho do sistema   
Estimar o tamanho do sistema a ser desenvolvido, baseado na visão do projeto e nos 
principais casos de teste identificados. 
 
Estimar custo financeiro   
Estimar o custo do projeto baseado na complexidade e no tamanho estimado do sistema 
a ser desenvolvido. 
 
Estimar prazo   
Estimar o prazo para entrega do sistema. 
 
Estimar recursos materiais e humanos   
Estimar os recursos materiais e humanos que serão necessários para entregar o projeto 
dentro do prazo e do orçamento estimados. 
 
2.1.7 Aprovar Plano de Projeto 
 
A validação do plano de projeto é importante para que seja fechado um entendimento do 
projeto com as partes interessadas. Desta forma o cliente saberá o que receberá, e a 
equipe do projeto saberá o que deverá entregar.  
 
Aprovar Plano   
O Gerente de Projeto deve aprovar o Plano de Projeto com as áreas técnicas envolvidas 
e com o Cliente. Essa aprovação é pré-requisito para a fase de Construção. 
 
O objetivo principal dessa tarefa é evitar que falsas expectativas sejam geradas, por 
qualquer uma das partes. 
 
Criar baseline   
Executar a tarefa Criar Baseline. 
 
2.1.8 Encerrar Projeto 
 
O encerramento do projeto é o momento no qual as atividades são finalizadas, seja pelo 
motivo de inviabilidade do projeto ou a entrega do produto ao cliente.  
 
2.2 Análise e Projeto 
 
Fase de conhecimento mais aprofundado das necessidades do cliente e de definição de 
uma proposta de solução.  
 
O foco desta fase é obter, ao final, a definição da arquitetura e do modelo de dados do 
sistema, além do projeto dos testes que cobrem os requisitos analisados na fase de 



concepção. 
 
Para isso, são executadas em paralelo as seguintes tarefas: elaborar arquitetura, definir 
modelo de dados e o refinamento do planejamento. Após a conclusão dessas três tarefas, 
os testes para os requisitos já analisados devem ser projetados.  
 
2.2.1 Definir Modelo de Dados 
 
Definir o modelo de dados de alto nível do sistema.  
 
Identificar modelo de dados   
O Gerente de Configuração deve fornecer uma identificação única para o novo artefato 
(Modelo de Dados), a fim de registrá-lo na base de itens de configuração. 
 
Criar modelo de dados   
O modelo de dados deve possuir os nomes das principais entidades de persistência, seus 
atributos, seus relacionamentos e suas descrições em um dicionário de dados. 
 
Esse modelo será refinado, posteriormente, durante as iterações da fase de Construção. 
 
2.2.2 Elaborar Arquitetura 
 
Modelar a arquitetura de alto nível da solução.  
 
Definir ferramentas, tecnologias e frameworks   
 
A definição da arquitetura de alto nível naturalmente leva a uma definição de ferramentas, 
tecnologias e frameworks a serem utilizados durante o desenvolvimento do sistema de 
informação. 
 
O Arquiteto deve definir quais ferramentas de apoio serão utilizadas durante o 
desenvolvimento do projeto. Além disso, deve identificar as tecnologias e os frameworks 
com os quais o projeto será construído. 
 
Modelar possíveis arquiteturas de alto nível    
 
O Arquiteto deve modelar as propostas de arquitetura de alto nível em forma de 
diagramas. A arquitetura de alto nível é uma representação dos principais elementos 
arquiteturais da solução: interfaces internas e externas, nós, recursos de comunicação, 
tecnologias, além dos principais subsistemas e processos e sua alocação aos diversos 
nós. 
 
Para criar os diagramas, o Arquiteto pode se utilizar de alguma notação de modelagem, 
como a UML (Unified Modeling Language). 
 
Selecionar arquitetura definitiva de acordo com critérios de seleção   
A arquitetura definitiva deve ser escolhida entre as alternativas propostas. A escolha da 
arquitetura definitiva deve ser baseada nos critérios de seleção definidos durante a fase 
de Concepção, na tarefa Definir Visão Arquitetural. 
 
Criar protótipo arquitetural   
Opcionalmente, o Arquiteto e o Programador podem desenvolver um protótipo para 



validar a arquitetura de alto nível modelada. Esse protótipo deve ser executável e, 
preferencialmente, não-descartável. A sua execução deve possibilitar a análise de 
viabilidade técnica, envolvendo a validação de requisitos não-funcionais essenciais. 
 
2.2.3 Refinar Planejamento 
 
Planejar testes, planejar homologação e revisar Plano de Projeto.  
 
Planejar homologação   
 
Uma vez definido o plano de releases, na fase de Análise e Projeto, o Gerente de Projeto 
deve planejar a homologação dos artefatos a serem entregues ao Cliente. Esse 
planejamento deve contar com os critérios de aceitação dos artefatos, bem como a 
preparação do ambiente de homologação e o seu cronograma de execução. Além disso, 
devem ser estabelecidas as responsabilidades do cliente e da equipe de projeto em cada 
tarefa do processo de homologação. 
O planejamento da homologação deve ser registrado no Plano de Projeto. 
 
Planejar coleta de métricas e indicadores   
O Gerente de Projeto deve planejar a frequência e a forma de coleta das métricas que 
serão utilizadas para acompanhamento do projeto. No mínimo as seguintes métricas 
devem ser coletadas: 
 

- Desvio de Produtividade: a diferença entre a produtividade prevista e a 
produtividade obtida até o momento; 
- Erros na Validação: O número de erros encontrados pelo cliente durante uma 
validação de incremento; 
- Testes Executados com Sucesso: porcentagem dos testes executados que 
obtiveram sucesso. 

 
Essas métricas são coletadas conforme especificado nas tarefas correspondentes do 
fluxo do processo. A análise dessas métricas ocorre durante a tarefa de Avaliar 
Resultados da Iteração. 
 
Revisar plano de projeto   
Essa etapa compreende a revisão de todo o Plano de Projeto, a fim de verificar a 
adequação de prazos, custo, escopo e responsabilidades em relação ao desenvolvimento 
atual do projeto. 
 
Planejar Testes   
Essa etapa compreende a execução da tarefa Planejar Testes. 
 
2.2.4 Projetar Testes 
 
Nesta atividade são refinados e/ou incrementados os cenários de testes.  
 
2.2.5 Validar Análise e Projeto 
 
Validação dos artefatos novos e dos artefatos refinados durante a fase.  
 
Validar artefatos   
O cliente deve validar os artefatos produzidos durante a fase de Análise e Projeto. 



 
Criar baseline   
Executar a tarefa Criar Baseline. 
 
2.2.6 Monitorar Evolução da Fase 
 
A atividade de monitoração da evolução compreende ações para acompanhar e controlar 
a evolução de uma iteração ou de uma fase.  
 
Monitorar tarefas   
Para executar essa atividade, o Gerente de Projeto deve manter comunicação constante 
com os membros da equipe, a fim de coletar informações sobre o andamento das tarefas 
atribuídas a cada um deles. Assim, o Gerente de Projeto pode classificar as tarefas como 
não iniciada, iniciada, atrasada, impedida e terminada, de acordo com as informações 
coletadas da equipe. No caso de uma atividade classificada como atrasada ou impedida, 
o Gerente de Projeto deve analisar o problema e tomar ações corretivas para reduzir ou 
eliminar o atraso/impedimento, a fim de que as tarefas possam fluir e o escopo da 
iteração possa ser cumprido até o fim da mesma. Caso não seja possível cumprir o 
escopo da iteração até o seu fim, as tarefas não terminadas devem ser planejadas para a 
iteração seguinte. As ações corretivas devem ser gerenciadas até a sua conclusão. 
 
O acompanhamento da execução das tarefas deve ser realizado, preferencialmente, 
todos os dias e com cada membro da equipe. A comunicação com cada membro, 
portanto, deve ser bastante objetiva, a fim de não gerar um overhead muito grande no 
andamento das tarefas. Sugere-se que cada reunião com um membro da equipe seja feita 
no seu posto de trabalho e que não dure mais do que 5 minutos. Além do levantamento 
do status de execução de cada tarefa, o Gerente de Projeto deve comunicar aos 
membros as providências que serão tomadas para sanar eventuais impedimentos e 
atrasos. 
 
O status de cada tarefa e os problemas e ações corretivas discutidos durante uma 
iteração devem ser registrados pelo Gerente de Projeto de forma simples e acessível, 
para avaliação durante a atividade de Avaliar Resultados da Iteração. 
 
Monitorar riscos   
Os riscos identificados devem ser monitorados e os planos de mitigação, quando 
disponíveis, devem ser executados. A monitoração dos riscos leva à atualização do status 
de cada risco, bem como de sua probabilidade e consequência. 
 
Com a evolução do projeto, podem surgir novas opções de monitoração e mitigação do 
risco. Quando isso ocorre, o plano de mitigação do risco deve ser atualizado e a nova 
solução deve ser implementada. 
 
2.3 Construção 
 
Fase de evolução e implementação da solução proposta.  
 
O objetivo maior da fase de construção é que, ao seu término, tenha sido desenvolvido e 
validado o sistema requerido pelo cliente. Para isso a fase é composta por uma sequência 
de iterações (de desenvolvimento e de validação). 
 
A fase é inciada por uma iteração de desenvolvimento, sendo esta seguida por outras 



iterações de desenvolvimento ou por uma ou mais iterações de validação, dependendo da 
decisão tomada. Ao chegar em uma iteração de validação, é verificado se o sistema já 
está pronto, em caso afirmativo a fase é concluída; em caso negativo, esta iteração é 
seguida por mais uma de desenvolvimento. Este fluxo continua até o sistema ter sido 
concluído.  
 
2.3.1 Iteração de Desenvolvimento 
 
Iteração de evolução e implementação de um incremento da solução proposta.  
 
A iteração de desenvolvimento visa a construção de um incremento de software. Ao final 
desta iteração o incremento deve ter sido construído e testado. 
 
Para isso, nesta iteração são atacadas 3 frentes de trabalho, que são executadas 
paralelamente. São elas: 
 
    - Desenvolvimento do incremento: neste fluxo, inicialmente verifica-se a necessidade 
de refinar a arquitetura, caso exista essa necessidade são realizadas as tarefas de 
refinamento da arquitetura e do modelo de dados. Não sendo necessário o refinamento, a 
equipe já parte para o desenvolvimento do incremento. Este desenvolvimento deve seguir 
as orientações da disciplina de implementação, e ser testado a nível de unidade. Tendo 
sido concluído o desenvolvimento do incremento, este deve ser integrado ao restante do 
sistema; neste ponto os testes de integração devem ser executados. Ao final desse fluxo, 
considera-se que o incremento foi desenvolvido e testado. 
    - Refinamento dos requisitos: este fluxo é executado em paralelo ao desenvolvimento. 
Nele é verificado a necessidade de refinar os requisitos, aqueles que não foram refinados 
na fase de Análise e Projeto. Caso seja necessário o refinamento, este é realizado e, 
posteriormente, os testes para estes requisitos são projetados. 
    - Monitoração da iteração: nesta frente de trabalho o gerente do projeto acompanha 
todo o andamento da iteração, monitorando se o que está sendo produzido está dentro do 
planejado. 
 
2.3.1.1 Planejar Iteração 
 
A partir do planejamento geral do projeto (roadmap), deve ser detalhado o planejamento 
da iteração.  
 
Liberar baseline   
Executar a tarefa Liberar Baseline. 
 
Definir backlog da iteração   
Nessa etapa, devem ser identificadas as atividades remanescentes das iterações 
anteriores. As atividades remanescentes são aquelas que começaram em iterações 
anteriores e, por algum motivo, não foram finalizadas até a iteração atual. Essas 
atividades devem ser identificadas para que sejam planejadas novamente no escopo da 
iteração atual. 
 
Além das atividades remanescentes, devem ser identificadas as atividades prioritárias 
derivadas das funcionalidades presentes no Plano de Entregas. Assim, para cada 
funcionalidade mais prioritária do Plano de Entregas, devem ser relacionadas as 
atividades necessárias para a sua implementação. Um subconjunto dessas atividades 
derivadas deve fazer parte do escopo da iteração atual. A definição desse subconjunto 



depende das estimativas de esforço definidas para cada atividade derivada, de forma que 
seja sempre possível executar as atividades dentro da iteração. 
 
Planejar testes   
Essa etapa compreende a execução da tarefa Planejar Testes. 
 
2.3.1.2 Refinar Modelo de Dados 
 
Refinar o modelo de dados do sistema.  
 
2.3.1.3 Refinar Arquitetura 
 
Refinamento da arquitetura de alto nível.  
 
2.3.1.4 Refinar Requisitos 
 
Detalhar requisitos funcionais restantes.  
 
2.3.1.5 Desenvolver Incremento de Software 
 
Implementar o código-fonte para fornecer uma nova funcionalidade ou para corrigir algum 
erro.  
Atualizar ambiente de desenvolvimento   
Antes do início da implementação o programador deve atualizar seu ambiente local de 
desenvolvimento com as alterações existentes no repositório de código. 
 
Executar testes   
Os testes de regressão devem ser executados. Existindo algum erro, este deve ser 
analisado e corrigido com prioridade. 
 
Identificar oportunidades para reuso   
Sempre que for possível, deve-se desenvolver as funcionalidades reutilizando os 
componentes já existentes. O Demoiselle Components pode ser uma boa fonte de 
componentes reusáveis. 
 
Identificada a oportunidade, selecione os componentes a serem reutilizados. 
 
Desenvolver incremento   
O incremento de software deve ser desenvolvido de acordo com a orientação técnica 
sobre TDD (Test-Driven Development). 
 
Para isso, os testes unitários e de integração para este incremento devem ser escritos e 
executados com base no Cenário de Teste e no Modelo de Requisitos (siga as 
orientações da tarefa Desenvolver os testes para a Unidade de Software). 
 
A equipe de desenvolvimento deve estar focada nos requisitos da funcionalidade a ser 
desenvolvida, e apenas o código necessário para os testes serem executados com 
sucesso deve ser produzido. 
 
Integrar incremento   
Se todos os testes forem executados com sucesso, esse incremento de software estará 
liberado para ser integrado com o restante do sistema. 



 
Essa integração deve ser feita seguindo a orientação técnica sobre Integração Contínua. 
 
2.3.1.6 Integrar Sistema 
 
Integrar o sistema com os novos componentes de software produzidos ou alterados. 
 
Identificar componentes a integrar   
Após a conclusão do desenvolvimento de um componente, deve ser verificado se este já 
está disponível para a integração. 
 
Também devem ser identificados quais são os outros componentes necessários para 
possibilitar a compilação do sistema como um todo. 
 
Executar testes de regressão nos componentes   
Antes de realizar a integração, devem ser executados os testes de regressão nos 
componentes que serão integrados ao sistema. 
 
Essa etapa visa garantir que o novo componente não apresenta nenhum erro de 
desenvolvimento. 
 
Realizar a integração com o sistema   
O integrador deve realizar os procedimentos necessários à integração (p. ex.: 
configuração do ambiente, atualização dos arquivos de configuração do sistema, etc.). E, 
em seguida, conectar os componentes ao sistema. 
 
Executar testes de integração no sistema   
Após a integração, devem ser executados os testes de integração no sistema. 
 
Essa etapa visa garantir que não foram introduzidos erros no sistema, através do novo 
componente. 
 
Existindo algum erro, este deve ser tratado com prioridade. Sendo de responsabilidade do 
integrador e dos programadores que desenvolveram tal componente a resolução desse 
problema. Em casos mais críticos, o arquiteto também pode colaborar nesse ponto. 
 
Publicar versão integrada   
Tendo sido concluída a integração, essa versão do sistema deve ser publicada para que o 
restante da equipe a tenha disponível. 
 
Criar baseline   
Executar a tarefa Criar Baseline. 
 
2.3.1.7 Projetar Testes 
 
Nesta atividade são refinados e/ou incrementados os cenários de testes.  
 
2.3.1.8 Monitorar Evolução da Iteração 
 
A atividade de monitoração da evolução compreende ações para acompanhar e controlar 
a evolução de uma iteração ou de uma fase.  
 



Monitorar tarefas   
Para executar essa atividade, o Gerente de Projeto deve manter comunicação constante 
com os membros da equipe, a fim de coletar informações sobre o andamento das tarefas 
atribuídas a cada um deles. Assim, o Gerente de Projeto pode classificar as tarefas como 
não iniciada, iniciada, atrasada, impedida e terminada, de acordo com as informações 
coletadas da equipe. No caso de uma atividade classificada como atrasada ou impedida, 
o Gerente de Projeto deve analisar o problema e tomar ações corretivas para reduzir ou 
eliminar o atraso/impedimento, a fim de que as tarefas possam fluir e o escopo da 
iteração possa ser cumprido até o fim da mesma. Caso não seja possível cumprir o 
escopo da iteração até o seu fim, as tarefas não terminadas devem ser planejadas para a 
iteração seguinte. As ações corretivas devem ser gerenciadas até a sua conclusão. 
 
O acompanhamento da execução das tarefas deve ser realizado, preferencialmente, 
todos os dias e com cada membro da equipe. A comunicação com cada membro, 
portanto, deve ser bastante objetiva, a fim de não gerar um overhead muito grande no 
andamento das tarefas. Sugere-se que cada reunião com um membro da equipe seja feita 
no seu posto de trabalho e que não dure mais do que 5 minutos. Além do levantamento 
do status de execução de cada tarefa, o Gerente de Projeto deve comunicar aos 
membros as providências que serão tomadas para sanar eventuais impedimentos e 
atrasos. 
 
O status de cada tarefa e os problemas e ações corretivas discutidos durante uma 
iteração devem ser registrados pelo Gerente de Projeto de forma simples e acessível, 
para avaliação durante a atividade de Avaliar Resultados da Iteração. 
 
Monitorar riscos   
Os riscos identificados devem ser monitorados e os planos de mitigação, quando 
disponíveis, devem ser executados. A monitoração dos riscos leva à atualização do status 
de cada risco, bem como de sua probabilidade e consequência. 
 
Com a evolução do projeto, podem surgir novas opções de monitoração e mitigação do 
risco. Quando isso ocorre, o plano de mitigação do risco deve ser atualizado e a nova 
solução deve ser implementada. 
 
Coletar métrica "Desvio de Produtividade" da Iteração   
O Gerente de Projeto deve coletar a métrica "Desvio de Produtividade" para a iteração 
atual, que representa a diferença entre a produtividade obtida nessa iteração e a 
produtividade prevista. A produtividade prevista é dada em Pontos por Homem.Dia e é um 
valor proveniente de alguma técnica de estimativa de esforço utilizada durante a 
execução do projeto. De qualquer forma, o valor de produtividade da equipe já deve ter 
sido utilizado anteriormente para definir as atividades prioritárias do backlog que cabem 
no planejamento de uma iteração. 
 
A produtividade da equipe na iteração pode ser obtida a partir do Gráfico de Burndown, 
que apresenta a quantidade de esforço restante, do momento atual até o fim de uma 
iteração. Assim, no eixo vertical temos o somatório de pontos de esforço de todas as 
atividades selecionadas para a iteração atual e, no eixo horizontal, temos os dias de 
trabalho da iteração. Idealmente, o gráfico deve apresentar uma reta que liga o topo do 
eixo vertical (total de pontos) ao limite do eixo horizontal (último dia de trabalho da 
iteração), uma vez que, caso a equipe seja mantida em trabalho durante toda a iteração, a 
produtividade deve se manter constante diariamente. Normalmente, porém, o gráfico 
apresenta uma curva ora crescente, ora decrescente. A curva pode crescer quando 



atividades não-planejadas são adicionadas a uma iteração. 
 
Um desvio negativo na produtividade pode ser um indicador de atraso na conclusão das 
tarefas caso nenhuma ação corretiva seja implementada a tempo. Um desvio positivo, por 
sua vez, pode indicar uma superestimação do esforço de alguma tarefa da iteração. Todo 
desvio deve ser registrado e corrigido a tempo. 
 
2.3.1.9 Avaliar Resultados da Iteração 
 
Análise retrospectiva da execução da iteração.  
 
Reunião de retrospectiva   
Ao final de cada iteração, a equipe completa deve se reunir para avaliar como foi o 
andamento da iteração em relação ao planejamento inicial. Nesse momento, os artefatos 
produzidos devem ser listados e os problemas encontrados pela equipe devem ser 
discutidos, bem como suas respectivas soluções. 
 
Essa atividade de retrospectiva da iteração deve levar à identificação de um conjunto de 
lições aprendidas. Essas lições aprendidas devem ser registradas e validadas por todos 
os membros durante a reunião, juntamente com os problemas e soluções encontrados, no 
documento de Lições Aprendidas. Esse documento servirá para formar uma base 
histórica da equipe. 
 
A execução dessa atividade é importante para melhorar o planejamento da iteração 
seguinte e não recorrer em erros cometidos no passado. Basicamente, a ideia é de que, 
com o tempo, a base histórica compartilhada por todos os membros possa melhorar a 
capacidade de planejamento e produção da equipe. 
 
Analisar métricas coletadas   
O Gerente de Projeto, com o apoio da equipe, deve analisar as métricas coletadas. Após 
a análise das métricas, ações devem ser planejadas para corrigir esses desvios. As ações 
corretivas planejadas nesta etapa devem ser implementadas nas iterações seguintes até 
que o desvio seja mitigado a um nível considerado aceitável. 
 
2.3.2 Iteração de Validação 
 
Iteração de validação de um incremento da solução proposta.  
 
A iteração de validação tem por objetivo obter a aprovação do cliente para o incremento 
desenvolvido até o momento. Sendo assim, caracteriza-se por ser um momento de 
aproximação do cliente com a equipe técnica. 
 
Esta validação com o cliente ocorre após a equipe realizar um planejamento da iteração e 
executar os testes (no nível de sistema). Após este momento de validação é avaliado os 
resultados obtidos na iteração.  
 
2.3.2.1 Planejar Iteração 
 
A partir do planejamento geral do projeto (roadmap), deve ser detalhado o planejamento 
da iteração.  
 
 



Liberar baseline   
Executar a tarefa Liberar Baseline. 
 
Definir backlog da iteração   
Nessa etapa, devem ser identificadas as atividades remanescentes das iterações 
anteriores. As atividades remanescentes são aquelas que começaram em iterações 
anteriores e, por algum motivo, não foram finalizadas até a iteração atual. Essas 
atividades devem ser identificadas para que sejam planejadas novamente no escopo da 
iteração atual. 
 
Além das atividades remanescentes, devem ser identificadas as atividades prioritárias 
derivadas das funcionalidades presentes no Plano de Entregas. Assim, para cada 
funcionalidade mais prioritária do Plano de Entregas, devem ser relacionadas as 
atividades necessárias para a sua implementação. Um subconjunto dessas atividades 
derivadas deve fazer parte do escopo da iteração atual. A definição desse subconjunto 
depende das estimativas de esforço definidas para cada atividade derivada, de forma que 
seja sempre possível executar as atividades dentro da iteração. 
 
Planejar testes   
Essa etapa compreende a execução da tarefa Planejar Testes. 
 
2.3.2.2 Executar Testes 
 
Executar os testes existentes que avaliam a qualidade do sistema.  
 
Executar testes   
Nesta etapa devem ser executados os testes de sistema e, se aplicáveis, os testes de 
aceitação. Sendo registrados e comunicados os resultados desses testes. 
 
Caso seja encontrado algum erro durante essa execução, devem ser determinadas as 
ações de correção para os defeitos. Após a correção, os testes devem ser re-executados, 
até que se obtenha sucesso. 
 
Coletar métrica "Testes Executados com Sucesso"    
A porcentagem dos testes executados que obtiveram sucesso na primeira iteração da 
etapa anterior devem ser registrados pelo Gerente de Projeto. Essa porcentagem deve 
servir como um indicativo da qualidade da equipe de desenvolvimento ou da 
especificação do sistema, o que pode refletir na confiança do cliente em relação ao 
projeto. Uma porcentagem alta de testes falhos pode levar a uma revisão da 
especificação, de forma a torná-la mais compreensível. Além disso, pode levar à 
identificação de problemas na equipe de desenvolvimento em relação à capacidade de 
entender a especificação e traduzi-la em código robusto e aderente aos requisitos. 
 
2.3.2.3 Validar Incremento 
 
Validar o incremento do sistema junto ao cliente e demais partes interessadas.  
 
Validar incremento   
A validação do incremento do sistema deve ser feita em uma reunião de revisão com o 
cliente e outras partes interessadas, na iteração de validação, para apresentar a versão 
do produto desenvolvida até o momento, avaliar como transcorreram os trabalhos, discutir 
pendências e validar o grau de satisfação do cliente com o projeto. 



 
As informações dadas pelo cliente (elogios, sugestões, críticas, etc.) devem ser 
documentadas para serem discutidas posteriormente com a equipe de desenvolvimento. 
 
Além disso, os ajustes identificados durante as revisões devem ser incluídos no backlog 
do produto, para ser tratado, preferencialmente, na iteração seguinte. 
 
Coletar métrica "Erros na Validação"   
O número de erros encontrados pelo cliente durante a validação devem ser registrados 
Gerente de Projeto. Essa métrica deve ajudar a gerir a confiabilidade do cliente em 
relação ao produto de software. O número de erros encontrados associado à percepção 
do cliente durante a validação podem indicar a necessidade de melhorar os testes 
internos executados pela equipe. Essa melhoria pode ser qualitativa ou quantitativa, 
dependendo do tipo de erro encontrado pelo cliente. Assim, a análise dessa métrica pode 
levar a um novo plano ou projeto de testes. 
 
Criar baseline   
Executar a tarefa Criar Baseline. 
 
2.3.2.4 Corrigir Defeito 
 
2.3.2.5 Avaliar Resultados da Iteração 
 
Análise retrospectiva da execução da iteração.  
 
Reunião de retrospectiva   
 
Ao final de cada iteração, a equipe completa deve se reunir para avaliar como foi o 
andamento da iteração em relação ao planejamento inicial. Nesse momento, os artefatos 
produzidos devem ser listados e os problemas encontrados pela equipe devem ser 
discutidos, bem como suas respectivas soluções. 
 
Essa atividade de retrospectiva da iteração deve levar à identificação de um conjunto de 
lições aprendidas. Essas lições aprendidas devem ser registradas e validadas por todos 
os membros durante a reunião, juntamente com os problemas e soluções encontrados, no 
documento de Lições Aprendidas. Esse documento servirá para formar uma base 
histórica da equipe. 
 
A execução dessa atividade é importante para melhorar o planejamento da iteração 
seguinte e não recorrer em erros cometidos no passado. Basicamente, a ideia é de que, 
com o tempo, a base histórica compartilhada por todos os membros possa melhorar a 
capacidade de planejamento e produção da equipe. 
 
Analisar métricas coletadas   
O Gerente de Projeto, com o apoio da equipe, deve analisar as métricas coletadas. Após 
a análise das métricas, ações devem ser planejadas para corrigir esses desvios. As ações 
corretivas planejadas nesta etapa devem ser implementadas nas iterações seguintes até 
que o desvio seja mitigado a um nível considerado aceitável. 
 
2.3.2.6 Monitorar Evolução da Iteração 
 
A atividade de monitoração da evolução compreende ações para acompanhar e controlar 



a evolução de uma iteração ou de uma fase. 
 
Monitorar tarefas   
Para executar essa atividade, o Gerente de Projeto deve manter comunicação constante 
com os membros da equipe, a fim de coletar informações sobre o andamento das tarefas 
atribuídas a cada um deles. Assim, o Gerente de Projeto pode classificar as tarefas como 
não iniciada, iniciada, atrasada, impedida e terminada, de acordo com as informações 
coletadas da equipe. No caso de uma atividade classificada como atrasada ou impedida, 
o Gerente de Projeto deve analisar o problema e tomar ações corretivas para reduzir ou 
eliminar o atraso/impedimento, a fim de que as tarefas possam fluir e o escopo da 
iteração possa ser cumprido até o fim da mesma. Caso não seja possível cumprir o 
escopo da iteração até o seu fim, as tarefas não terminadas devem ser planejadas para a 
iteração seguinte. As ações corretivas devem ser gerenciadas até a sua conclusão. 
 
O acompanhamento da execução das tarefas deve ser realizado, preferencialmente, 
todos os dias e com cada membro da equipe. A comunicação com cada membro, 
portanto, deve ser bastante objetiva, a fim de não gerar um overhead muito grande no 
andamento das tarefas. Sugere-se que cada reunião com um membro da equipe seja feita 
no seu posto de trabalho e que não dure mais do que 5 minutos. Além do levantamento 
do status de execução de cada tarefa, o Gerente de Projeto deve comunicar aos 
membros as providências que serão tomadas para sanar eventuais impedimentos e 
atrasos. 
 
O status de cada tarefa e os problemas e ações corretivas discutidos durante uma 
iteração devem ser registrados pelo Gerente de Projeto de forma simples e acessível, 
para avaliação durante a atividade de Avaliar Resultados da Iteração. 
 
Monitorar riscos   
Os riscos identificados devem ser monitorados e os planos de mitigação, quando 
disponíveis, devem ser executados. A monitoração dos riscos leva à atualização do status 
de cada risco, bem como de sua probabilidade e consequência. 
 
Com a evolução do projeto, podem surgir novas opções de monitoração e mitigação do 
risco. Quando isso ocorre, o plano de mitigação do risco deve ser atualizado e a nova 
solução deve ser implementada. 
 
Coletar métrica "Desvio de Produtividade" da Iteração   
O Gerente de Projeto deve coletar a métrica "Desvio de Produtividade" para a iteração 
atual, que representa a diferença entre a produtividade obtida nessa iteração e a 
produtividade prevista. A produtividade prevista é dada em Pontos por Homem.Dia e é um 
valor proveniente de alguma técnica de estimativa de esforço utilizada durante a 
execução do projeto. De qualquer forma, o valor de produtividade da equipe já deve ter 
sido utilizado anteriormente para definir as atividades prioritárias do backlog que cabem 
no planejamento de uma iteração. 
 
A produtividade da equipe na iteração pode ser obtida a partir do Gráfico de Burndown, 
que apresenta a quantidade de esforço restante, do momento atual até o fim de uma 
iteração. Assim, no eixo vertical temos o somatório de pontos de esforço de todas as 
atividades selecionadas para a iteração atual e, no eixo horizontal, temos os dias de 
trabalho da iteração. Idealmente, o gráfico deve apresentar uma reta que liga o topo do 
eixo vertical (total de pontos) ao limite do eixo horizontal (último dia de trabalho da 
iteração), uma vez que, caso a equipe seja mantida em trabalho durante toda a iteração, a 



produtividade deve se manter constante diariamente. Normalmente, porém, o gráfico 
apresenta uma curva ora crescente, ora decrescente. A curva pode crescer quando 
atividades não-planejadas são adicionadas a uma iteração. 
 
Um desvio negativo na produtividade pode ser um indicador de atraso na conclusão das 
tarefas caso nenhuma ação corretiva seja implementada a tempo. Um desvio positivo, por 
sua vez, pode indicar uma superestimação do esforço de alguma tarefa da iteração. Todo 
desvio deve ser registrado e corrigido a tempo. 
 
2.4 Encerramento 
 
Fase de homologação e implantação da solução no ambiente de produção e de 
formalização do encerramento do projeto.  
 
A fase de encerramento propõe a conclusão do projeto que foi desenvolvido no decorrer 
das fases anteriores. Para isso deve ser feita a homologação do sistema junto ao cliente; 
em seguida o produto deve ser implantado no ambiente de produção; e, finalmente, o 
projeto deve ser encerrado.  
 
2.4.1 Homologar Sistema 
 
A homologação do sistema é a atividade na qual o produto é aceito pelo cliente.  
 
Liberar baseline   
Executar tarefa Liberar Baseline. 
 
Validar sistema   
O cliente deve validar o sistema por meio de testes de funcionamento no ambiente de 
homologação. 
 
2.4.2 Implantar Sistema 
 
A implantação do sistema consiste da entrega do produto final para o cliente. Sendo 
necessário para isso a criação do ambiente no qual o sistema será executado. 
 
Preparação do ambiente   
O ambiente no qual o sistema será executado deverá ser criado conforme planejado no 
início do projeto. 
 
Implantar o sistema   
A implantação do sistema consiste da entrega do produto final para o cliente, no ambiente 
criado anteriormente. 
 
2.4.3 Encerrar Projeto 
 
O encerramento do projeto é o momento no qual as atividades são finalizadas, seja pelo 
motivo de inviabilidade do projeto ou a entrega do produto ao cliente.  
 
Formalizar encerramento   
Ao fim da fase de Encerramento, o Gerente de Projeto deve encerrar o projeto. Esse 
encerramento é formalizado através do Aceitação do Incremento assinado pelo Cliente 
bem como pelo Reitor da Área de TI. 



 
Além de providenciar a assinatura desse documento, o Gerente de Projeto deve apurar a 
satisfação do Cliente em relação ao produto e ao desenvolvimento do projeto em si. Essa 
apuração deve resultar no registro dos pontos fortes e fracos do projeto e do produto na 
visão do cliente, de forma imparcial. 
 
Analisar lições aprendidas   
O Gerente de Projeto deve fazer, junto à equipe, uma última análise de lições aprendidas, 
levando em consideração as informações de satisfação do cliente coletadas. O conjunto 
de lições aprendidas deve ser compilado juntamente com os registros dos desvios de 
execução do projeto em relação ao planejamento. Esse registro deve ser realizado no 
Plano de Projeto, ao qual devem ser anexadas as Lições Aprendidas. 
 
Identificar produtos de software reusáveis   
O Gerente de Projeto deve identificar e catalogar os produtos de software do projeto que 
podem ser reusados em outros projetos. Essas informações devem ser registradas no 
Catálogo de Produtos e Serviços. 
 
Criar baseline   
Executar a tarefa Criar Baseline. 
 
2.4.4 Monitorar Evolução da Fase 
 
A atividade de monitoração da evolução compreende ações para acompanhar e controlar 
a evolução de uma iteração ou de uma fase.  
 
Monitorar tarefas   
Para executar essa atividade, o Gerente de Projeto deve manter comunicação constante 
com os membros da equipe, a fim de coletar informações sobre o andamento das tarefas 
atribuídas a cada um deles. Assim, o Gerente de Projeto pode classificar as tarefas como 
não iniciada, iniciada, atrasada, impedida e terminada, de acordo com as informações 
coletadas da equipe. No caso de uma atividade classificada como atrasada ou impedida, 
o Gerente de Projeto deve analisar o problema e tomar ações corretivas para reduzir ou 
eliminar o atraso/impedimento, a fim de que as tarefas possam fluir e o escopo da 
iteração possa ser cumprido até o fim da mesma. Caso não seja possível cumprir o 
escopo da iteração até o seu fim, as tarefas não terminadas devem ser planejadas para a 
iteração seguinte. As ações corretivas devem ser gerenciadas até a sua conclusão. 
 
O acompanhamento da execução das tarefas deve ser realizado, preferencialmente, 
todos os dias e com cada membro da equipe. A comunicação com cada membro, 
portanto, deve ser bastante objetiva, a fim de não gerar um overhead muito grande no 
andamento das tarefas. Sugere-se que cada reunião com um membro da equipe seja feita 
no seu posto de trabalho e que não dure mais do que 5 minutos. Além do levantamento 
do status de execução de cada tarefa, o Gerente de Projeto deve comunicar aos 
membros as providências que serão tomadas para sanar eventuais impedimentos e 
atrasos. 
 
O status de cada tarefa e os problemas e ações corretivas discutidos durante uma 
iteração devem ser registrados pelo Gerente de Projeto de forma simples e acessível, 
para avaliação durante a atividade de Avaliar Resultados da Iteração. 
 
 



Monitorar riscos   
Os riscos identificados devem ser monitorados e os planos de mitigação, quando 
disponíveis, devem ser executados. A monitoração dos riscos leva à atualização do status 
de cada risco, bem como de sua probabilidade e consequência. 
 
Com a evolução do projeto, podem surgir novas opções de monitoração e mitigação do 
risco. Quando isso ocorre, o plano de mitigação do risco deve ser atualizado e a nova 
solução deve ser implementada. 
 
Atividades de cada fase 
 

 



Fluxo de trabalho detalhado 
 
Fluxo de trabalho geral 
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Fluxo de trabalho – Fase de Construção 
 

 
 
 
Fluxo de trabalho – Fase de Encerramento 

 



Fluxo de trabalho  - Fase de Análise e Projeto 

 
 


