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Questões Levantadas

 Por onde começar a modelagem?
 O que modelar?
 O que apresentar da modelagem na 

monografia?
 Como apresentar a modelagem na 

monografia?



  

Por onde começar?

 Levantamento de Requisitos
– O que o sistema deve fazer e que características 

tecnológicas deve ter?
– Técnicas de prototipação / story boarding podem 

auxiliar neste levantamento
 Nesta etapa deve ficar claro o que o sistema 

deve ter como funcionalidades e o que será 
implementado no projeto.



  

O que modelar?

 No caso de sistemas informatizados, modelar 
tudo o que for implementado

 No caso de projetos que não envolvam 
implementação, a modelagem pode abranger 
apenas a elucidação de alguns processos 
importantes para a compreensão e para o 
desenvolvimento do projeto  



  

O que apresentar da modelagem na 
monografia?

 A apresentação de todo o modelo criado pode 
tornar a monografia extensa e cansativa.

 Nestes casos, escolher processos do sistema 
ou do projeto que tenham uma importância ou 
algum diferencial que valorizem o trabalho, 
para apresentar sua modelagem



  

Como apresentar a modelagem na 
monografia?

 Método Utilizado
 Levantamento de Requisitos 
 Modelo de Negócios 
 Modelo de Casos de Uso
 Modelo Lógico



  

Método Utilizado

 Iconix
 RUP
 XP
 ...
 Os diagramas e artefatos apresentados na 

monografia dependem do método de 
desenvolvimento utilizado.



  

Levantamento de Requisitos

1 Requisitos Funcionais
2 Requisitos Não Funcionais
3 Regras de Negócio



  

Levantamento de Requisitos
Requisitos Funcionais



  

Levantamento de Requisitos
Requisitos Funcionais

 Para cada requisito especificar:
– Identificação do Requisito : RFXX <<Nome do 

Requisito>>
– Descrição: descrição da funcionalidade que se 

espera que o sistema contemple.
– Requisitos não funcionais vinculados
– Regras de negócio associadas



  

Levantamento de Requisitos
Requisitos Não Funcionais

cd Requisitos não funcionais

RNF01 - Ferram entas para Desenvolvim ento

RNF02 - Faci l idade de Uso

RNF03 - Interfaces

RNF04 - Banco de Dados

RNF05 - Perform ance

RNF06 - Segurança

RNF07 - Docum entação

RNF08 - Usabi l idade

RNF06.1 - Defin ição do nível  de restrição das Inform ações



  

Levantamento de Requisitos
Requisitos Não Funcionais

 Para cada requisito não funcional especificar:
– Identificação do Requisito : NFXX <<Nome do 

Requisito>>
– Descrição: descrição de característica tecnológica 

que deve ser considerada na implementação do 
sistema. Podem ser característica de desempenho, 
segurança, usabilidade, ambiente, entre outras. 
Olhar ISO 9126. 



  

Levantamento de Requisitos
Regras de Negócio



  

Levantamento de Requisitos 
Regras de Negócio

 Para cada regra de negócio especificar:
– Identificação da Regra de Negócio : RNXX <<Nome 

da Regra>>
– Descrição: descrição das regras que devem ser 

respeitadas na implementação das funcionalidades.



  

Modelo de Negócios

 Este modelo pode ser apresentado para deixar 
mais claro o processo de negócio a ser 
automatizado pelo sistema proposto.

 Dependendo do tipo de projeto, pode ter um 
peso maior dentro da modelagem.



  

Modelo de Negócios
Processos de Negócio

Pode ser apresentado
Através de um 
Diagrama de 
Atividades



  

Modelo de Negócios
Processos de Negócio

Pode ser apresentado
Através de um 
Diagrama de 
Processos



  

Modelo de Negócios

 No caso de projetos onde se tenha foco maior 
na modelagem de processos, aconselha-se 
utilizar diagramas de processos, diagramas de 
atividades e diagramas de casos de uso.

 Qualquer diagrama da UML pode ser utilizado 
na modelagem de negócios. 



  

Modelo de Casos de Uso

1. Pacotes do Sistema {opcional}
 1.1 Diagrama de Pacotes – Visão Hierárquica
      1.2 Para cada Pacote 
            1.2.1 Diagrama de Casos de Uso
            1.2.2  Atores
            1.2.3 Para cada Caso de Uso definido:
               1.2.3.1 Descrição do Caso de Uso
               1.2.3.2 Diagrama de Atividades
               1.2.3.3 Diagrama de Robustez
               1.2.3.4 Diagrama(s) de Seqüência



  

Modelo de Casos de Uso
Diagrama de Pacotes



  

Modelo de Casos de Uso
Diagrama de Casos de Uso

Para cada pacote
Criar um diagrama
De casos de uso

uc MD11 - Normas: Visualização Exclusiva da Seção de Expediente e da DCPL

Seção de Expediente

Divisão de Controle do 
Processo Legislativo

CSU11_01 - Consulta 
Normas

CSU11_02 - Incluir 
Normas

CSU11_03 - Alterar 
Normas

CSU11_04 - Excluir 
Normas

CSU11_05 - Histórico 
de Normas

CSU11_06 - Incluir 
Histórico

CSU11_07 - Alterar  
Histórico

CSU11_08 - Excluir 
Histórico

CSU01_10 - Importar 
Textos

CSU01_09 - 
Visualizar Textos

«extend»

«extend»

«extend»«extend» «extend»

«extend»

«extend»

«extend»

« include»



  

Modelo de Casos de Uso
Atores



  

Modelagem de Negócio
Atores

 Só definir os atores não é o suficiente
  Deve se descrever características e 

responsabilidades destes atores. 
 Características importantes podem ser 

cargos, funções, grau de escolaridade, 
permissões de acesso, freqüência de uso, 
conhecimento em informática, 
conhecimento no processo do negócio.



  

Exemplo de 
Descrição de
Atores



  

Modelo de Casos de Uso
Descrição dos Casos de Uso

 Para cada caso de uso, criar documentação contendo:
 Descrição:
 Atores:
 Pré-Condições:
 Fluxo Principal:
 Fluxo(s) Alternativo(s)
 Fluxo(s) de Exceção
 Pós-condições
 Requisitos Funcionais associados
 Regras de Negócio associadas 



  

Modelo de Casos de Uso
Descrição dos Casos de Uso



  

Modelo de Casos de Uso
Diagrama de Atividades

Para cada caso de uso
Criar um diagrama de
Atividades.



  

Modelo de Casos de Uso
Diagrama de Robustez

Para cada caso de uso deve ser gerado um diagrama
De robustez



  

Modelo de Casos de Uso
Diagrama de Seqüência

Para cada caso de uso
Deve ser gerado PELO
MENOS UM diagrama
De seqüência



  

Modelo Lógico

[Caso seja abordado um modelo em camadas]
1. Diagrama de Classes Interfaces
2. Diagrama de Classes de Controle
3. Diagrama de Classes de Entidade
4. Diagrama Entidade-Relacionamento 

(também pode ser apresentado)



  

Modelo Lógico
Classes de Limite



  

Modelo Lógico
Classes de Controle



  

Modelo Lógico
Classes de 
Entidade



  

Modelo Lógico
Diagrama E-R



  

Conclusões

 A forma como a modelagem vai ser apresentada na 
monografia deve ser descrita previamente.

 Nos casos em que apenas alguns processos forem 
apresentados, descrever quais e justificar sua escolha.

 Definir junto com o orientador o que apresentar na 
monografia no que envolve a modelagem

 Todo diagrama apresentado deve ser descrito.
 Uma breve revisão sobre a UML é indicada para que o 

leitor saiba para que servem os diagramas 
apresentados no trabalho


