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 PROJETO DA DISCIPLINA 
 

ATIVIDADE 03: Prototipagem 
 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver um modelo preliminar de todas as janelas previstas para a aplicação a ser 

desenvolvida durante a disciplina de Análise de Sistemas e Tópicos Especiais 

 Elaborar o diagrama de sequência do principal caso de uso de cada aplicação; 

 Elaborar o diagrama de atividade de cada processo previsto no diagrama de sequência 

do principal caso de uso de cada aplicação; 

PROTOTIPAGEM DE SOFTWARE 

O processo de prototipação ajuda a entender o propósito do software que será desenvolvido, o 

negócio do cliente, propor melhorias, minimizar riscos e maximizar lucros. A prototipação é um 

processo que tem como objetivo facilitar o entendimento dos requisitos, apresentar conceitos e 

funcionalidades do software. Desta forma, podemos propor uma solução adequada para o 

problema do cliente, aumentando sua percepção de valor. 

Podemos dividir os protótipos em três categorias: 

WIREFRAMES & RASCUNHOS 

São protótipos de baixa fidelidade, rápidos para se desenvolver e modificar. Wireframes não vão 

mostrar detalhes visuais ou interações de tela, mas vão ajudar a validar requisitos e regras de 

negócio de maneira eficiente.  

Ferramentas: 

 Papel & caneta (a melhor de todas) 

 Balsamiq Mockups 

PROTÓTIPOS VISUAIS 

Criados com programas de edição gráfica, estes protótipos tem maior apelo visual, entretanto, 

não possuem interações de tela e demandam mais tempo para se fazer ajustes e melhorias. São 
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uma ótima opção para telas com maior ênfase em estética e usabilidade, quando os requisitos já 

foram entendidos. 

Ferramentas: 

 Adobe Photoshop 

 GIMP 

PROTÓTIPOS INTERATIVOS 

São protótipos completos e representativos. Além da parte visual, englobam uma série de 

detalhes de estética e efeitos de interação, proporcionando uma experiência rica e realista.  

Ferramentas: 

 Visual Studio 

 Android Studio 

 NetBeans 

ATIVIDADE 

Baseado na especificação de requisitos, regras de negócios, casos de uso e modelagem de 

dados já desenvolvido para os projetos, os grupos devem se reunir separadamente e elaborar 

uma proposta preliminar de TODAS AS JANELAS que farão parte do aplicativo a ser desenvolvido. 

As janelas devem ser modeladas no software Balsamiq e deve está de acordo com as 

especiações mostradas na primeira apresentação dos projetos.  

Cada grupo deve também elaborar um diagrama de sequência para o principal caso de 

uso do sistema bem como o diagrama das atividades previstas neste caso de uso. 

As aulas do dia 25/10/2016 e 01/11/2016 estão reservadas para orientações sobre o 

desenvolvimento destas tarefas que serão apresentadas para avaliação no dia 08/11/2016. 

A CONCLUSÃO DESTE PROCESSO SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA AVALIAÇÕES 

DA DISCIPLINA.  

 


