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Disciplina(s) 

Engenharia de Software 

Tipo de PBL  

Ordinário 

Professor(es) Responsável(eis) 

André Marcos Silva 

Problema: 

Você é candidato a uma vaga de analista de projeto de uma empresa de tecnologia e 

desenvolvimento de software. Como parte do processo seletivo foi designado para uma 

atividade prática: sua empresa se propôs a fornecer um sistema para uma entidade não 

governamental (ONG) que organiza doações em uma comunidade a partir de uma sede 

localizada em uma secretaria de uma instituição religiosa.  

Atualmente o processo de doação é apoiado por duas ferramentas, o Microsoft Excel, onde 

uma secretária responsável cadastra objetos disponíveis para doação e seus respectivos 

proprietários; e o Instagram para divulgação das doações disponíveis. O Excel é também 

utilizado para controle, histórico e rastreabilidade dos objetos já manipulados pela organização. 

Já o Instagram, além de um canal de divulgação, é utilizado como ferramenta para um primeiro 

contato e para identificação dos mais necessitados. A partir da negociação por ferramentas 

eletrônicas o processo é finalizado com o uso de telefones para os últimos detalhes. 

A ONG está disponível para contribuir com as atividades de entendimento do problema e 

de levantamento de requisitos. Também pode identificar usuários e envolvidos no processo 

atual para contribuírem com informações, sugestões ou qualquer outro tipo de 

questionamento. Em contrapartida, por conta de um projeto que está em andamento, o sistema 

deve estar disponível para demonstração em até, pelo menos, seis meses. Esta versão de 

demonstração, não precisa ser uma versão operacional, porém precisa ser uma versão 

executável, que sirva como um MVP produto viável mínimo (MVP, de Minimum Viable Product) 

de apresentação. 

Sua tarefa nesta atividade é:  

• Apresentar uma proposta de metodologia de desenvolvimento para o sistema:  

o De acordo com o contexto descrito acima, descrever brevemente uma 

proposta de um modelo adequado para desenvolvimento do suposto 

sistema; 

o Utilizando diretamente o espaço de descrição do projeto na ferramenta 

eletrônica ou através dos anexos, encontre uma melhor opção para 

apresentar sua proposta; 

 



• Apresentar uma listagem de requisitos funcionais e não funcionais pertinentes ao 

contexto apresentado acima:  

o De acordo com o contexto descrito acima, descrever a listagem de 

requisitos propostos; 

o Explore o material de orientação sobre o uso da ferramenta online, para 

melhor apresentação dos requisitos, no formato de tarefas a serem 

utilizadas (tarefa é uma visão de orientação utilizada pela ferramenta CASE 

de apoio) 

o Explore sua intuição, conhecimento prévio ou até simulações para melhor 

entendimento da situação-problema; 

 

• Apresentar um diagrama de Use Case (UML) que esteja de acordo com os principais 

requisitos propostos no item anterior:  

o De acordo com o contexto descrito acima, apresentar um diagrama de use 

case; 

o Utilizar uma ferramenta externa de prototipação UML para construção do 

diagrama; 

o Unificar os resultados (por link web ou extração/importação de 

documentação PDF) na ferramenta de gestão dos requisitos 

 

Recursos de aprendizagem 
Livros:  

PRESSMAN, Roger, S. Engenharia de Software.  

RUMBAUGH, J. Modelagem e projetos baseados em objetos com UML 2. 2.ed.- RJ: Campus, 2006. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 

Apostilas: 

Materiais utilizado em sala de aula: 

• Lista de exercícios 1 

• Lista de exercícios 2 

• Lista de exercícios 3 

• Notas de sala de aula (março e abril) 

• Slides utilizados em sala de aula (março e abril) 
 
 
 

Recursos da Web: 

Exemplos de projeto no Hostedredmine: 
http://www.hostedredmine.com/projects/meganet-os 
http://www.hostedredmine.com/projects/recicoins 
http://www.hostedredmine.com/projects/greensoul/issues 
http://www.hostedredmine.com/projects/bank 

  
Tutoriais: 
Apresentação do HostedReadmine (slides) disponível como material anexo a atividade 

  
Comunicação e integração de equipe: 

http://www.hostedredmine.com/projects/meganet-os
http://www.hostedredmine.com/projects/recicoins
http://www.hostedredmine.com/projects/greensoul/issues
http://www.hostedredmine.com/projects/bank


 

Objetivo Principal 

• Experimentar atividades práticas na identificação e análise de um problema real 
de produção de software. 

• Ser capaz de identificar, dentro de características específicas, o modelo mais 
adequado para o processo de desenvolvimento de um sistema de software. 

• Descobrir estratégias para identificar informações extras ou resolver dúvidas a 
partir de entrevistas, experiências ou considerando ambientes simulados ou 
análogos (mocks).  

 

Objetivo(s) secundário(s) 

• Manipulação de uma ferramenta de gerenciamento de requisitos (Redmine) 

• Uso de ambientes de diagramação visual para geração do diagrama de Use 

Case (Astah, VisualStudio, Draw.io, Lucidchart, Gliffy, Creatly, ou outras do 

mesmo tipo) 

Competência(s) a ser(em) alcançada(s) 

• Análise de um problema estudo de caso 

• Proposta de solução através de um sistema 

• Identificação e apresentação de um modelo para atender hipoteticamente o 

desenvolvimento deste sistema 

• Apresentação da solução proposta através de uma especificação de requisitos 

• Apresentação funcional da solução através de diagramas UML 

 

 

• Slack.com – Ferramenta de integração de times de desenvolvimento. Este canal (link abaixo) 
pode ser utilizado para compartilhamento de dúvidas, questionamentos e simulações de 
usuário para o sistema em elaboração. 

 
https://join.slack.com/t/reuse-
pbl/shared_invite/enQtNjE4MjExMTQxNTkwLTA5ODI0NTdlNDhjMjAxYTg4YWVjMDhjZGY3YmQ1Y2E
wMGI2MzE5ZWNkOTZiZDM4ZjE4OWU2NzhkOTA2NTgzNzM 

 
junte-se a este ambiente para enviar perguntas sobre a atividade PBL desta disciplina ou sobre o 
sistema a ser proposto. As opções de uso são a partir de aplicativo, desktop ou web. Escolha a melhor 
opção para sua equipe. 
 

Ferramentas de apoio: 

 

• Portal acadêmico Unifaccamp – divulgação e entrega de resultados (uso obrigatório) 
 

• Hostedredmine – plataforma de gestão e controle de especificação de software (uso 
obrigatório) 
 

• Draw.io, Astah, VisualStudio, Lucidchart, Gliffy, e Creatly – Ferramenta de modelagem visual 
UML para especificação de projeto do sistema; (uso obrigatório, a escolher) 
 

• Slack.com – ferramenta de comunicação e integração de equipes de desenvolvimento (uso 
opcional de acordo com necessidade dos grupos) 

 
 
 



 

 

Produto 

Especificação de sistema, atividades, informações sobre a metodologia de desenvolvimento 

proposta (entregue) através de uma plataforma online para gerenciamento de projeto. 

Considerando a plataforma online de apoio a atividade, o aluno deve explorar seus recursos, tais 

como:  

• descrição do projeto,  

• atividades (tasks) e  

• documentos anexados  

para apresentar os resultados esperados para este PBL, entre os principais: 

• proposta de uma metodologia de desenvolvimento 

• apresentação do sistema e 

• especificação de requisitos para sistema proposto  

 

Forma de entrega 

Entrega dos resultados em três passos:  

1. representação dos resultados esperados através de uma ferramenta flexível e 
customizável de produção para equipes de desenvolvimento Redmine 
(http://www.hostedredmine.com/);  

2. inclusão do professor (user André Faccamp) como membro convidado de equipe 
no projeto Redmine 

3. envio (notificação) do link de acesso público ao projeto Redmine pelo portal 
acadêmico oficial Unifaccamp dentro do prazo estipulado.  

 

Entrega dos resultados individualmente: 

1. este PBL incentiva o trabalho em grupo, (de 3 a 5 alunos) conforme conversado 
em sala de aula, de tal forma que as equipes simulem um ambiente real de 
negociação e proposta de software: liderança, moderação, documentação, 
projeto, responsável técnico, responsável pelo produto, gerenciamento, etc..  

2. porém, é imprescindível que a entrega no portal Faccamp (indicação do link 
para o ambiente redmine) seja realizado individualmente. Cada aluno 
integrante do time de trabalho deve enviar sua própria submissão dentro do 
prazo limite.  

 

 

 

 

http://www.hostedredmine.com/


 

Tempo de duração 

Quatro semanas (4 horas semanais) 

Prazo final de entrega: entrega online* até 26 de maio (domingo) 

*indicação da url do projeto Hostedredmine.com no portal do aluno Faccamp e inclusão 

do professor como membro convidado do time de desenvolvimento. 

 

Forma de avaliação 

Entrega de documentação seguindo os critérios de apresentação e resultados esperados para 

o PBL. Será considerado, individualmente, o domínio do aluno de acordo com os seguintes 

itens de: 

1. Capacidade de interpretação (estudo de caso apresentado) e pertinencia da 
metodologia de desenvolvimento proposta para atender o cenário apresentado: 
1,0 ponto 

2. Apresentação da metodologia de desenvolvimento proposta para atender o 
cenário apresentado: 1,0 ponto 

3. Capacidade de identificação de requisitos baseado nas informações prévias do 
sistema: 1,0 ponto 

4. Capacidade de elucidação de requisitos de software baseado na investigação, 
entrevista e experiência do aluno quanto ao escopo do sistema: 1,0 ponto 

5. Representação dos requisitos funcionais do sistema: 1,0 ponto 

6. Representação dos requisitos não funcionais propostos para o sistema, 
considerando pelo menos 3 (três) categorias: 1,0 ponto 

7. Capacidade de descrever o sistema funcionalmente a partir de uma linguagem 
visual: 1,0 ponto 

8. Capacidade do aluno de explorar outras apresentações de requisitos além das 
textuais e as baseadas em diagrama UML: 1,0 ponto 

9. Habilidade de customização da plataforma de acordo com sua estratégia de 
apresentação dos resultados esperados: 1,0 ponto 

10. Maturidade de exploração dos recursos e ferramentas apresentadas como base 
de apoio a atividade: 1,0 ponto 

 

Avaliação 


