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Solução

 Técnicas para identificação e detalhamento de requisitos

 Técnicas para modelagem de sistemas

 Definir um ciclo de desenvolvimento do sistema: ETAPAS



Etapas de desenvolvimento de 

sistemas

 Etapa de um processo de desenvolvimento constitui-se de

metodologias organizadas de forma a auxiliar o desenvolvimento

de um sistema, cada etapa envolve requisitos e situação

especifica para atingir um objetivo.

 Um processo de desenvolvimento requer algumas etapas bem

definidas para organizar o desenvolvimento, cada passo e

dados cumprindo metas criando assim uma metodologia para o

desenvolvimento de uma aplicação.



Etapas de desenvolvimento de 

sistemas

 Principais etapas do desenvolvimento de uma aplicação:

 Planejamento

 Construção

 Implantação

 Avaliação e Manutenção

 Temos também pontos importantes que devem ser ressaltadas como, por exemplo, o 

levantamento de requisitos e o contato com o cliente etc. 

 É sempre importante documentar um projeto de desenvolvimento principalmente em 

grandes projetos que envolvam um numero maior de profissionais. A documentação 

garante a organização e o registro do andamento do projeto garantindo a 

qualidade do produto para o cliente.



Planejamento

 Identificação do cliente

 Identificação dos usuários

 Identificação dos requisitos

 Avaliar a viabilidade

 Definir a tecnologia e recursos tecnológicos que serão utilizados

 Levantamento dos recursos e custos

 Definição da equipe

 Elaboração do cronograma inicial



Planejamento

 Requisitos são descrições do que o sistema irá realizar qual o desejo do cliente a 

sua necessidade, essa o qual o sistema venha a solucionar. Essa etapa define a 

finalidade do projeto e resumir a necessidade do cliente. A identificação consiste 

em entender em termos de requisitos e o que se espera obter como resultado, esse 

procedimento é geralmente realizado junto ao cliente.

 Após identificarmos o nosso cliente e definirmos os requisitos do sistema que iremos 

desenvolver, precisamos avaliar a viabilidade do desenvolvimento e implantação. 

Após realizar os procedimentos mencionados acima devemos elaborar o 

cronograma inicial planejando as etapas e os recursos necessários para finalização 

do projeto



Planejamento

 Para o levantamento de requisitos temos que buscar respostas para:

 Pode haver um grande número de pessoas afetadas pelo sistema de 

informação proposto. Quais delas devem ser entrevistadas, observadas ou 

questionadas?

 Entre os muitos relatórios, formulários e documentos gerados pelos membros 

de uma organização, quais deverão ser objeto de investigação?



PROJETO DA 

DISCIPLINA



Projeto da disciplina

 Criar um produto: Software

 O desenvolvimento do software passará por várias etapas de um ciclo de 

desenvolvimento de sistemas

Planejamento Construção Implantação
Avaliação e 
manutenção



Projeto da disciplina: Planejamento

 A disciplina Análise e projeto de sistemas será orientada ao desenvolvimento de um 
produto, neste caso um software.

 A turma será dividida em grupos e cada grupo responsável por desenvolver um 
software para um cliente real

 O desenvolvimento passará pelas várias etapas de um ciclo de desenvolvimento de 
sistemas com prazos e metas de acordo com o calendário do IFBA

 Planejamento: Agosto e Setembro

 Construção: Outubro, Novembro e Dezembro

 Implantação: Após Dezembro

 Avaliação e manutenção: Após Dezembro

 Etapa de planejamento:

 Fase 01: Visão geral do sistema – Apresentação em sala de aula no dia 30/08 sobre o projeto (IDEIA) de 
cada grupo levando em consideração os pontos que serão abordados a seguir

 Fase 02: Modelagem de sistema: Casos de uso, descrição de casos de uso, classes, modelagem ER ou 
relacional, diagramas de sequência



Projeto da disciplina: Planejamento

 Identificação do cliente

 Buscar uma solução de software para um cliente real

 Identificação dos usuários

 Quais seriam os usuários do sistemas: Operacional? Gerente? Supervisor?

 Identificação dos requisitos

 Definir a finalidade do projeto e resumir a necessidade do cliente

 Descrever o que o sistema irá realizar de acordo com o desejo do

cliente (sua necessidade), e o que o sistema propõe solucionar



Projeto da disciplina: Planejamento

 Avaliar a viabilidade técnica

 Definir a tecnologia e recursos tecnológicos que serão
utilizados

 O sistema será desenvolvido para qual plataforma: Mobile, Web
ou Desktop?

 A base de dados será local ou na nuvem?

 Qual linguagem e ambiente de programação será utilizado?

 Qual o SGBD que será utilizada?

 Será utilizado algum recurso tecnológico como leitor biométrico,
leitor de código de barra, etc.



Projeto da disciplina: Planejamento

 Definir a equipe: grupo de até 3 componentes

 Líder do projeto

 Equipe de design: logos e identidade visual

 Analista e projetista de banco de dados

 Programadores

 Testadores

 Equipe de treinamento, manutenção e manual

 Elaboração do cronograma inicial

 Definir uma tabela com metas e prazos – Prazo final do projeto:

Dezembro/2016



Próxima aula

 Levantamento de requisitos do sistema

 Documentos e modelos

 Tipos de requisitos

 Casos de uso

 Descrição de casos de uso


