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 PROJETO DA DISCIPLINA 
 

ATIVIDADE 01: Levantamento de requisitos 
 

OBJETIVOS: 

 Realizar um levantamento preliminar dos requisitos do sistema; 

 Preencher documento de requisitos e regras de negócio; 

 Elaborar diagrama UML de casos de uso; 

 Desenvolver habilidade de trabalho em equipe no ciclo de desenvolvimento de 

software. 

ROTEIRO 

O levantamento de requisitos é umas das partes mais importantes do processo que 

resultará no desenvolvimento de um sistema. Entender aquilo que o cliente deseja ou o que o 

cliente acredita que precisa e as regras do negócio ou processos do negócio é fundamental para 

o bom desenvolvimento de um produto de software. 

Baseado nas ideias de cada grupo apresentada na última aula, os grupos devem se reunir 

separadamente e através de “brainstorms” elaborar o mapeamento dos requisitos (funções) do 

sistema e das possíveis regras de negócio do software a ser desenvolvido durante a disciplina. 

Após o mapeamento dos requisitos e regras de negócio, o grupo, até o final da aula 

deverá documentar este processo, devendo preencher o “Documento de Requisitos” e 

“Documento de regras de negócios”. Estes dois documentos são em caráter “preliminar” e deve 

ser entregue ao professor no final da aula para verificações e considerações futuras. 

A equipe também deverá identificar os atores e casos de uso, devendo criar no Astah 

Community o diagrama UML de casos de uso para a versão preliminar do projeto. 

O modelo em formato .DOCX, destes dois documentos, estão disponíveis no post da aula 

para ser preenchido. 

A CONCLUSÃO DESTE PROCESSO SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA AVALIAÇÕES 

DA DISCIPLINA. APÓS A VERIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS PELO PROFESSOR, SERÁ 
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SOLICITADO UMA ATIVIDADE DE CARATER AVALIATIVO BASEADO NOS LEVANTAMENTOS 

CITADOS NO DOCUMENTO. 

 

SOBRE O BRAINSTORM 

Brainstorming é uma técnica para geração de ideias. Ela consiste em uma ou várias 

reuniões que permitem que as pessoas sugiram e explorem ideias. 

No brainstorming as ideias que a princípio pareçam não convencionais, são encorajadas, 

pois elas frequentemente estimulam os participantes, o que pode levar a soluções criativas para 

o problema. O número de ideias geradas deve ser bem grande, pois quanto mais ideias forem 

propostas, maior será a chance de aparecerem boas ideias. Os participantes também devem ser 

encorajados a combinar ou enriquecer as ideias de outros e, para isso, é necessário que todas as 

ideias permaneçam visíveis a todos os participantes. 

Nesta técnica é designada uma pessoa para registrar todas as ideias em uma lousa branca 

ou em papel. À medida que cada folha de papel é preenchida, ela é colocada de forma que todos 

os participantes possam vê-la. 

Analisar as ideias é a fase final do brainstorming. Nessa fase é realizada uma revisão das 

ideias, uma de cada vez. As consideradas valiosas pelo grupo são mantidas e classificadas em 

ordem de prioridade. 


