Acrônimos
CITIC

Coordenação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação

CGD

Comitê de Governança Digital

CSI

Coordenação de Sistemas de Informação

CTIC

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação

DTI

Diretoria de Tecnologia da Informação

DOD

Documento de Oficialização de Demanda

IF Goiano

Instituto Federal Goiano

PSW

Processo de Software

SEI

Sistema Eletrônico da Informação

SISP

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação

SUAP

Sistema Unificado de Administração Pública

USIC

Unidade de Segurança da Informação e Comunicação

TI

Tecnologia da Informação

Glossário
Backlog

Lista de tarefas detalhada pela equipe de desenvolvimento de um software,
constantemente atualizada durante as iterações de desenvolvimento. A execução
das tarefas do backlog resulta em incrementos de software. É um termo utilizado
em abordagens ágeis de desenvolvimento de software.

Despacho

Trata-se de tipo de documento presente em processos eletrônicos que possui
pronunciamentos, orientações e/ou informações para continuidade dos trâmites
do processo eletrônico. O despacho é emitido pelo último setor de trâmite do
processo e envia orientações para o setor ao qual o processo eletrônico foi
encaminhado.

Dono do produto

É um termo utilizado em abordagens ágeis de desenvolvimento de software que
indica o representante do setor, cliente ou organização que demandou o produto
de software. O dono do produto é peça essencial na comunicação durante o

desenvolvimento de um software, pois é com ele que a equipe de
desenvolvimento deve se comunicar para negociação, retirada de dúvidas e
apresentação de resultados.
Órgãos de
assessoramento

Setores do organograma da instituição ligados diretamente ao dirigente máximo
(Reitor), responsáveis por funções de assessoramento.

Pró-Reitorias

Unidades administrativas ligadas diretamente ao dirigente máximo da instituição
(Reitor), responsáveis por funções administrativas correntes.

Release

Termo utilizado para identificar a versão de um software produzido em várias
iterações de desenvolvimento. Representa a versão funcional de um produto de
software.

Servidor

Funcionário da Administração Pública que executa função diversa na instituição.

Software

Conjunto de instruções, ferramentas e outros artefatos que são interpretados
pelo computador para execução de atividades específicas. É o termo genérico
usado para descrever programas, aplicativos, scripts, macros e instruções de
código embarcado diretamente (firmware), de modo a ditar o que uma máquina
deve fazer.

Ferramentas
Gitlab

Gerenciador de repositório de software baseado no sistema de controle de versões
Git, utilizado para controlar versões de um produto de software de forma
automatizada e otimizando o trabalho da equipe de desenvolvimento. O IF Goiano
possui Gitlab próprio como ferramenta para controle de versão.

Python

Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de script,
imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte. No IF
Goiano, a maioria dos sistemas desenvolvidos utiliza esta linguagem, sendo padrão
da equipe de desenvolvimento da CSI.

Django

Django é um framework para desenvolvimento rápido para web, escrito em Python,
que utiliza o padrão model-template-view. É o framework padrão do IF Goiano para
desenvolvimento de software. O SUAP, principal sistema utilizado na instituição, é
construído neste framework.

PostgreSQL

PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional,
desenvolvido como projeto de código aberto. É a ferramenta padrão para
gerenciamento de bancos de dados do IF Goiano.

SUAP

Ferramenta desenvolvida pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte e
disponibilizada para a rede federal de ensino para automatização dos processos
internos das instituições. O sistema está implantado no IF Goiano, que utiliza
diversos módulos existentes, desenvolveu módulos próprios e customizou módulos
legados, adaptando-os à realidade do instituto.
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1. Visão Geral do PSW-IF Goiano
O PSW-IF Goiano aborda o fluxo de atividades necessárias para entrega de um produto de
software a determinada área requisitante no âmbito do IF Goiano. O processo é organizado em seis
fases principais: formalização da demanda, planejamento, construção e transição. As fases e suas
atividades serão descritas detalhadamente neste guia.

1.1. Material de Apoio
O PSW-IF Goiano foi baseado nas orientações do Guia de Projetos de Software com Práticas de
Métodos Ágeis para o SISP.

1.2. Atores
Ator

Atribuição

Área requisitante

Área responsável pelo formalização da demanda
do produto de software, a qual necessita de
solução informatizada para automatização dos
seus processos internos. Esta área deve indicar o
responsável da área requisitante (dono do
produto), que irá acompanhar o desenvolvimento
do produto de software. No âmbito do IF Goiano,
podem ser consideradas áreas requisitantes as
pró-reitorias e órgãos de assessoramento da
Reitoria. A área requisitante será constantemente
representada no processo de software pelo
responsável da área requisitante.

DTI

Diretoria de TI, representada pelo ocupante do
cargo de Diretor de TI, na Reitoria do IF Goiano.
Responsável por receber as demandas de produto
de software e encaminhar para o CTIC, atuar
junto a CSI nas decisões que envolvem a solução

em desenvolvimento, negociar com a área
requisitante e formalizar a entrega do produto de
software.

CGD

Comitê de Governança Digital, trata-se de comitê
consultivo e deliberativo, formado pelo colégio de
dirigentes (Reitor, pró-reitores, diretores dos
campi e Diretor de TI), responsável por receber e
avaliar as demandas de software encaminhadas
para DTI. Em caso de demandas de software
aprovadas, é responsabilidade do CGD definir o
nível de prioridade no atendimento da demanda.

CSI

Coordenação de Sistemas de Informação,
representada pelo ocupante do cargo de
Coordenador de Sistemas de Informação, na
Reitoria do IF Goiano. Responsável por receber as
demandas priorizadas pelo CGD e atuar de forma
facilitadora no planejamento, construção e
transição do produto de software.

Equipe de desenvolvimento

Conjunto de desenvolvedores que atuam na etapa
de construção do produto de software, refinando
e priorizando o backlog do produto, executando
as iterações, realizando testes e disponibilizando
os incrementos de software e releases para
implantação.

CITIC

Coordenação
de
Infraestrutura
de
TIC,
representada pelo ocupante do cargo de
Coordenador de Infraestrutura de TI, na Reitoria
do IF Goiano. Responsável pela definição e
validação dos requisitos de infraestrutura da
solução,
preparação
e
implantação
dos
incrementos de software e releases em ambientes
de homologação e produção.

USIC

Unidade de Segurança da Informação e
Comunicação, representada pelo ocupante do
cargo de Chefe de Unidade de Segurança de
Informação, na Reitoria do IF Goiano.
Responsável por definir e validar os requisitos de
segurança do produto de software em ambientes
de homologação e produção.

1.2. Fases
Fase
Formalização da demanda

Descrição
Conjunto de atividades que descrevem a
formalização da demanda de software, análise da
demanda pelo CTIC, avaliação e priorização da

demanda pelo CGD e, em caso de aprovação da
mesma,
registro
da
demanda
para
desenvolvimento.

Planejamento

Conjunto de atividades que descrevem a
especificação e dimensionamento da demanda,
alocação de responsáveis, elaboração da visão do
produto de software, especificação dos requisitos
de desenvolvimento, infraestrutura e segurança e
registro do backlog do produto.

Construção

Conjunto de atividades que descrevem a
construção do produto de software, incluindo
refinamento e priorização do backlog, execução
de iterações obedecendo abordagens ágeis de
desenvolvimento, atualização e testes da
aplicação em ambiente de desenvolvimento,
homologação e produção, disponibilização de
incrementos de software para a área requisitante.

Transição

Conjunto de atividades que descrevem a fase de
entrega da release do software à área
requisitante, atualização de documentação,
especificação
de
suporte/sustentação
de
software, realização de treinamentos dos usuários
e formalização da entrega do produto.

2. Descrição de Atividades Relacionadas ao PSW-IFGoiano
2.1. Atividades de Formalização da Demanda
A figura a seguir ilustra o processo de formalização da demanda.

Figura 1 - Processo de Formalização de Demanda
Atividade: #1 Elaborar DOD de Software
Objetivo: Elaborar formalmente demanda de software através do Documento de Oficialização de
Demanda de Software.
Descrição:
O responsável da área requisitante deve preencher o Documento de Oficialização de Demanda de
Software disponibilizado pela CSI para formalizar a demanda de software. O documento deve
descrever sucintamente a demanda para abertura do processo eletrônico. A descrição é base para a
visão do produto. Para elaborar o DOD de Software, o responsável da área requisitante deve seguir os
seguintes passos:
● Acessar o SUAP;
● Acessar o menu DOCUMENTOS/PROCESSOS → Documentos Eletrônicos → Documentos, na
opção “Adicionar Documento Texto”. Na tela seguinte, preencher o “Tipo de Documento” como
“Formulário” e o “Modelo” como “Documento de Oficialização de Demanda de Software”. O
“Nível de Acesso” para o documento deve ser “Público”. Após preenchimento dos campos
obrigatórios, selecionar a opção “Salvar”. Um novo DOD de Sistema da Informação estará
disponível para edição;
● Realizar as edições diretamente no DOD de Software;
● Após as edições, clicar em “Concluir”;
● Clicar em “Assinar → Com Senha”, para assinar o DOD de Software;
● Clicar em “Finalizar Documento”.

Notas:
● Para formalizar uma demanda de software, o responsável da área requisitante deve
possuir usuário ativo no SUAP;
● As orientações de preenchimento do DOD de Software estão disponíveis no próprio
documento;
● Caso seja necessária a assinatura do DOD de Software por outros servidores, é possível
solicitar a assinatura antes da finalização do documento através da opção “Solicitar →
Assinatura”. Os usuários que devem receber as solicitações de assinatura devem ser
informados sequencialmente;
● Em caso de demanda originada em campus, o responsável pela demanda no campus
deve preencher o DOD de Software, assiná-lo e recolher assinaturas, e o mesmo terá o
papel de responsável da área requisitante.
Atores:
● Responsável da área requisitante.
Entradas:
● Surgimento da demanda de software.
Saída:
● DOD de Software elaborado.
Atividade: #2 Criar processo eletrônico
Objetivo: Criar e encaminhar processo eletrônico para DTI.
Descrição:
O responsável da área requisitante deve criar um novo processo eletrônico a partir do DOD de
Software e encaminhar o processo para a DTI. Para criar e encaminhar um novo processo eletrônico é
necessário:
● Acessar o SUAP;
● Acessar o DOD de Software elaborado, através do menu DOCUMENTOS/PROCESSOS →
Documentos Eletrônicos → Documentos;
● Localizar o DOD nos documentos consultados e selecionar a “lupa” para acessar o documento;
● Selecionar a opção “Criar Processo”, para criação do processo eletrônico com o DOD de
Software anexado;
● Selecionar o “Tipo de Processo”: “Tecnologia da Informação: Sistemas de Informação”;
● Clicar em “Encaminhar → Com Despacho” ou “Encaminhar → Sem Despacho”. Caso seja
encaminhado com despacho, deve-se descrever o despacho. Em seguida deve-se selecionar o
setor correspondente a DTI e encaminhar o processo eletrônico.
Notas:
● Para criar um novo processo eletrônico, o responsável da área requisitante deve possuir
usuário ativo no SUAP;
● Nesta etapa, o DOD de Software deve estar devidamente assinado por todos os
interessados e o documento finalizado;
● Em caso de processos eletrônicos formalizados no campus, o mesmo deve ser
encaminhado para a área requisitante vinculada para considerações, e em seguida o
processo será encaminhado à DTI.
Atores:
● Responsável da área requisitante;

●

DTI.

Entradas:
● DOD de Software;
Saída:
● Processo eletrônico criado e encaminhado para a DTI.
Atividade: #3 Submeter DOD ao CTIC
Objetivo: Incluir demanda de software como pauta na próxima reunião ordinária do CTIC para
análise.
Descrição:
O Diretor de TI deve solicitar inclusão de pauta na próxima reunião ordinária do CTIC para a análise
da demanda de software encaminhada via processo eletrônico pela área requisitante. Em casos
excepcionais de caráter urgente, pode ser convocada reunião extraordinária. Para incluir a nova pauta
na reunião do CTIC, é necessário:
● Indicar o recebimento do processo eletrônico para a área requisitante:
○ Acessar o SUAP;
○ Localizar, na página inicial, o quadro “PROCESSOS ELETRÔNICOS” e clicar onde está
indicado “A receber”;
○ Alternativamente, é possível receber o processo através da caixa de processos do
SUAP. Basta acessar o menu DOCUMENTOS/PROCESSOS → Processos Eletrônicos →
Caixa de Processos, na aba “A receber”;
○ Localizar o processo e clicar em “Receber”;
● Encaminhar e-mail para secretaria do CTIC para inclusão da pauta, contendo o link do
processo eletrônico e o link do DOD de Software;
● Informar os membros do CTIC.
Notas:
● Em caso de reuniões extraordinárias, deve ser encaminhado via ofício eletrônico, por
e-mail institucional, a convocação de todos os membros do CTIC com a devida
justificativa para reunião.
Atores:
● DTI;
● CTIC.
Entradas:
● Processo eletrônico de demanda de software recebido.
Saída:
● Pauta da demanda de software inserida em reunião do CTIC.
Atividade: #4 Analisar demanda
Objetivo: Análise da demanda de software encaminhada pela área requisitante, pelo CTIC, para que
a mesma seja ou não encaminhada ao CGD.
Descrição:
O diretor de TI irá apresentar o DOD de Software para os membros do CTIC. Os membros devem

decidir se a demanda será submetida à avaliação do CGD ou se a demanda será rejeitada. O link para
o DOD de Software e o link para o processo eletrônico foram encaminhados previamente para os
membros do CTIC.
Notas:
● O CTIC deve definir e registrar em ata da reunião se a demanda será encaminhada ao
CGD ou se a mesma será rejeitada.
● A apreciação e priorização de demandas de software pelo CGD é realizada anualmente,
através de reunião ordinária. Nesta oportunidade, o Diretor de TI, como membro do
CGD, deve solicitar inclusão de pauta, enviando o link do DOD de Software e o link do
processo eletrônico para que os mesmos sejam incluídos no ofício de convocação;
● É responsabilidade da DTI receber e registrar as demandas de software encaminhadas
para o setor no módulo de gestão de projetos do SUAP para futura apreciação e
priorização do CGD. Para registrar nova demanda é necessário:
○ Acessar o SUAP;
○ Acessar o menu GESTÃO DE PROJETOS → Projetos;
○ Selecionar a opção “Adicionar Projeto”;
○ Preencher todos os dados solicitados, vincular demandantes e interessados.
● Em caso de rejeição da demanda, as devidas justificativas devem ser registradas em
memória ou ata de reunião.
Atores:
● DTI;
● CTIC.
Entradas:
● DOD de Software.
Saída:
● Demanda de software encaminhada ao CGD ou;
● Demanda de software rejeitada.
Atividade: #5 Avaliar demanda
Objetivo: Avaliação da demanda de software, pelo CGD, comitê composto pelos dirigentes da
instituição, para priorização ou reprovação da demanda de software.
Descrição:
O diretor de TI irá apresentar o DOD de Software para os membros do CGD. Os membros devem
decidir se a demanda será aprovada. O link para o DOD de Software e o link para o processo
eletrônico foram encaminhados previamente no ofício de convocação dos membros.
Notas:
● O CGD deve definir e registrar em memória ou ata de reunião se a demanda será
aprovada ou se será reprovada;
● Em caso de reprovação da demanda, as devidas justificativas devem ser registradas em
memória ou ata de reunião.
Atores:
● DTI;
● CGD.

Entradas:
● DOD de Software.
Saída:
● Demanda de software aprovada ou;
● Demanda de software reprovada.
Atividade: #6 Notificar área requisitante
Objetivo: Enviar notificação à área requisitante informando que a demanda de software foi
rejeitada/reprovada.
Descrição:
A DTI deve notificar a área requisitante, através do processo eletrônico, que a demanda foi rejeitada
pelo CTIC ou reprovada pelo CGD, consequentemente, o produto de software não será desenvolvido.
Para notificar a área requisitante é necessário:
● Acessar o SUAP;
● Localizar, na página inicial, o quadro “PROCESSOS ELETRÔNICOS” e clicar onde está indicado
“A encaminhar”;
● Alternativamente, é possível receber o processo através da caixa de processos do SUAP. Basta
acessar o menu DOCUMENTOS/PROCESSOS → Processos Eletrônicos → Caixa de Processos,
na aba “A encaminhar”;
● Acessar o processo eletrônico de demanda de software;
● Selecionar a opção “Encaminhar → Com despacho”. O texto do despacho deve seguir o
seguinte modelo:
○ “A demanda de software foi [rejeitada/reprovada] pelo [CTIC/CGD]. As ponderações e
justificativas estão disponíveis em: [link para ata ou memória de reunião].”
● Selecionar o setor correspondente a área requisitante para encaminhamento do processo.
Notas:
● As atas das reuniões do CTIC ou CGD devem ser anexadas ao processo eletrônico para
fins comprobatórios.
Atores:
● DTI;
● CTIC;
● CGD;
● Área requisitante.
Entradas:
● Demanda de software rejeitada pelo CTIC ou;
● Demanda de software reprovada pelo CGD.
Saída:
● Área requisitante notificada.
Atividade: #7 Priorizar demanda
Objetivo: O CGD deve definir o nível de prioridade da demanda de software autorizada.
Descrição:
O CGD deve definir em que posição a demanda de software deve entrar na fila de desenvolvimento de

software. Caso a demanda necessite de desenvolvimento imediato, o CGD deve avaliar a quantidade
de profissionais disponíveis e, caso necessário, decidir qual demanda em desenvolvimento será
suspensa para inclusão da nova demanda.
Notas:
● As decisões do CGD devem ser registradas em ata;
● As decisões do CGD devem ser devidamente comunicadas a todas as áreas afetadas.
Atores:
● CGD;
● DTI.
Entradas:
● Demanda de software autorizada.
Saída:
● Demanda de software priorizada.
Atividade: #8 Registrar demanda
Objetivo: Registro de considerações do CGD sobre demanda de software no módulo de gestão de
projetos do SUAP.
Descrição:
A DTI, em conjunto com a CSI, deve registrar todas as definições do CGD no módulo de gestão de
projetos do SUAP. Para acessar o módulo é necessário:
● Acessar o SUAP;
● Acessar o menu GESTÃO DE PROJETOS → Projetos;
● Localizar projeto de demanda de software;
● Inserir considerações do CGD.
A DTI deve encaminhar o processo eletrônico à área requisitante para finalização dos trâmites,
seguindo os seguintes passos:
● Acessar o SUAP;
● Localizar, na página inicial, o quadro “PROCESSOS ELETRÔNICOS” e clicar onde está indicado
“A encaminhar”;
● Alternativamente, é possível receber o processo através da caixa de processos do SUAP. Basta
acessar o menu DOCUMENTOS/PROCESSOS → Processos Eletrônicos → Caixa de Processos,
na aba “A encaminhar”;
● Acessar o processo eletrônico de demanda de software;
● Selecionar a opção “Encaminhar → Com despacho. O texto do despacho deve seguir o
seguinte modelo:
○ “A demanda de software foi aprovada pelo CGD. As considerações e priorização estão
disponíveis no documento: [link para ata ou memória de reunião]. Para
acompanhamento do andamento das atividades de desenvolvimento, acessar projeto
em: [link para projeto no módulo de gestão de projetos do SUAP].”
Notas:
● Para que os demandantes e interessados acompanhem o andamento do projeto, os
mesmos devem possuir usuário no SUAP e devem ter sido previamente vinculados ao
projeto;
● O registro da demanda é responsabilidade da DTI e CSI;

●

●

O acompanhamento do andamento será realizado através do módulo de gestão de
projetos do SUAP. As atualizações no andamento são de responsabilidade da DTI e
CSI;
As atas das reuniões do CTIC ou CGD devem ser anexadas ao processo eletrônico para
fins comprobatórios.

Atores:
● DTI;
● CSI;
● Área requisitante.
Entradas:
● Demanda de software priorizada.
Saída:
● Demanda de software registrada.
Atividade: #9 Finalizar processo eletrônico
Objetivo: Finalizar processo eletrônico de demanda de software.
Descrição:
O responsável da área requisitante, após registro da demanda de software, deve receber e finalizar o
processo eletrônico de demanda de software. Para receber e finalizar o processo eletrônico, é
necessário:
● Acessar o SUAP;
● Localizar, na página inicial, o quadro “PROCESSOS ELETRÔNICOS” e clicar onde está indicado
“A receber”;
● Alternativamente, é possível receber o processo através da caixa de processos do SUAP. Basta
acessar o menu DOCUMENTOS/PROCESSOS → Processos Eletrônicos → Caixa de Processos,
na aba “A receber”;
● Localizar o processo de demanda de software e clicar em “Receber”;
● Acessar e analisar o processo de demanda de software;
● Clicar na opção “Finalizar”;
Notas:
● O responsável da área requisitante ou qualquer outro interessado do IF Goiano pode
acompanhar o andamento do desenvolvimento do software através do módulo de
gestão de projetos do SUAP.
Atores:
● DTI;
● CTIC;
● CGD;
● Responsável da área requisitante.
Entradas:
● Área requisitante notificada sobre rejeição da demanda pelo CTIC ou;
● Área requisitante notificada sobre reprovação da demanda pelo CGD ou;
● Demanda de software aprovada, priorizada e registrada.
Saída:

●

Processo eletrônico de demanda de software finalizado.

2.2. Atividades de Planejamento
A figura a seguir ilustra o processo de planejamento.

Figura 2 - Processo de Planejamento
Atividade: #1 Alocar responsáveis
Objetivo: Indicar equipe de desenvolvimento responsável pelo desenvolvimento do produto de
software.
Descrição:
A CSI deverá indicar o desenvolvedor ou conjunto de desenvolvedores responsáveis pelo
desenvolvimento do software proposto pela demanda.
Notas:
● As definições da equipe de desenvolvimento devem ser devidamente registradas no
módulo de gestão de projetos do SUAP.

Atores:
● CSI;
● Equipe de desenvolvimento.
Entradas:
● Início do planejamento.
Saída:
● Registro do(s) desenvolvedor(es) responsável(is) no módulo de gestão de projetos do SUAP.
Atividade: #2 Elaborar visão do produto
Objetivo: Elaborar e documentar processos a serem automatizados pelo software.
Descrição:
O responsável da área requisitante deve elaborar e documentar os processos a serem automatizados
pelo software, limitando o escopo da solução e definindo a visão do produto.
Notas:
● A elaboração e documentação dos processos a serem automatizados pela solução
devem ser orientados pelo Escritório de Processos.
Atores:
● Responsável da área requisitante;
● Escritório de Processos.
Entradas:
● Responsáveis pelo desenvolvimento do software alocados no projeto.
Saída:
● Visão do produto documentada.
Atividade: #3 Validar requisitos do produto
Objetivo: Validar requisitos do escopo do software a ser desenvolvido.
Descrição:
A CSI deve validar, junto ao responsável da área requisitante, todos os requisitos que fazem parte da
solução. Nesta atividade, requisitos podem ser adicionados, alterados ou removidos do escopo do
software.
Atores:
● CSI;
● Responsável da área requisitante.
Entradas:
● Visão do produto documentada.
Saída:
● Requisitos do produto validados em reunião, e devidamente documentado em memória ou ata
de reunião.

Atividade: #4 Consolidar visão do produto
Objetivo: Revisar e atualizar visão do produto de software com base nos requisitos validados junto à
área requisitante.
Descrição:
A CSI deve revisar e atualizar os processos a serem automatizados pelo software, com base nos
requisitos validados, consolidando a visão do produto. A visão do produto é o principal artefato que
embasará a etapa de construção do software.
Notas:
● A revisão, atualização e documentação dos processos a serem automatizados pela
solução devem ser orientados pelo Escritório de Processos.
Atores:
● CSI;
● Escritório de Processos.
Entradas:
● Requisitos do produto validados.
Saída:
● Visão do produto consolidada.
Atividade: #5 Especificar requisitos de desenvolvimento
Objetivo: Especificar e documentar requisitos de desenvolvimento que compõem o software.
Descrição:
A equipe de desenvolvimento deve especificar e documentar os requisitos de desenvolvimento que
compõem a solução. Alguns requisitos de desenvolvimento podem ser:
● Linguagem de programação;
● Framework de desenvolvimento;
● Banco de dados;
● Padrão de projeto;
● Sistema de controle de versão.
Notas:
● Novos requisitos de desenvolvimento podem ser especificados para atender o escopo
do software;
● A CSI possui requisitos de desenvolvimento padronizados:
○ Linguagem de programação: Python;
○ Framework de desenvolvimento: Django;
○ Banco de dados: PostgreSQL;
○ Padrão de projeto: Model-Template-View;
○ Sistema de controle de versão: Git/GitLab.
Atores:
● Equipe de desenvolvimento.
Entradas:
● Visão do produto consolidada.

Saída:
● Requisitos de desenvolvimento especificados e documentados.
Atividade: #6 Especificar requisitos de infraestrutura
Objetivo: Especificar e documentar requisitos de infraestrutura que compõem o software.
Descrição:
A CITIC deve especificar e documentar os requisitos de infraestrutura que compõem a solução. Alguns
requisitos de infraestrutura podem ser:
● Memória do servidor;
● Quantidade de unidades de processamento;
● Sistema Operacional;
● Bibliotecas necessárias;
● Espaço em disco.
Notas:
● Novos requisitos de infraestrutura podem ser especificados para atender o escopo do
software.
Atores:
● CITIC.
Entradas:
● Requisitos de desenvolvimento especificados e documentados.
Saída:
● Requisitos de infraestrutura especificados e documentados.
Atividade: #7 Especificar requisitos de segurança
Objetivo: Especificar e documentar requisitos de segurança que compõem o software.
Descrição:
A CITIC em conjunto com a USIC deve especificar e documentar os requisitos de segurança que
compõem a solução. Alguns requisitos de segurança podem ser:
● Requisitos de proteção de dados;
● Requisitos de autenticação e autorização;
● Requisitos de disponibilidade;
● Tempo para atualização das tecnologias utilizadas;
● Requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados;
● Entre outros.
Notas:
● Novos requisitos de segurança podem ser especificados para atender o escopo do
software.
Atores:
● CITIC
● USIC.
Entradas:

●

Requisitos de infraestrutura especificados e documentados.

Saída:
● Requisitos de segurança especificados e documentados.
Atividade: #8 Registrar backlog do produto
Objetivo: Definir conjunto de funcionalidades que compõem o software e registrar no backlog do
produto.
Descrição:
A equipe de desenvolvimento deve definir o conjunto de funcionalidades que compõem o escopo do
software a ser desenvolvido e registrar no backlog do produto. Posteriormente, cada funcionalidade
pode ser detalhada em subtarefas.
Notas:
● O backlog do produto deve ser registrado como tarefas no módulo de gestão de
projetos do SUAP.
Atores:
● Equipe de desenvolvimento.
Entradas:
● Requisitos de segurança especificados e documentados.
Saída:
● Funcionalidades do software registradas no backlog do produto.

2.3. Atividades de Construção
A figura a seguir ilustra o processo de construção.

Figura 3 - Processo de Construção
Atividade: #1 Refinar backlog do produto
Objetivo: Definir conjunto de tarefas de desenvolvimento que serão necessárias para executar um
item do backlog do produto.
Descrição:
A equipe de desenvolvimento deve dividir os itens do backlog em subtarefas gerenciáveis. Quando o
conjunto de subtarefas for executado, um novo incremento de software será disponibilizado para a
área requisitante. Caso necessário, a CSI pode solicitar ao responsável da área requisitante auxílio no
refinamento.
Notas:
● O refinamento do backlog do produto deve ser registrado como subtarefas no módulo
de gestão de projetos do SUAP.
Atores:
● Equipe de desenvolvimento;
● CSI;
● Responsável da área requisitante.
Entradas:
● Início da etapa de construção ou;
● Início de nova iteração.
Saída:
● Backlog do produto refinado.

Atividade: #2 Priorizar backlog do produto
Objetivo: Sequenciar e estipular prazos para conjunto de tarefas, definidas no refinamento, para
construção de um item do backlog.
Descrição:
A equipe de desenvolvimento deve sequenciar e estipular prazos para tarefas que resultam na
construção de um item do backlog. As datas devem obedecer o prazo do fim da iteração de 30 dias,
em média.
Notas:
● O sequenciamento e definição de prazos do backlog do produto deve ser registrado nas
tarefas e subtarefas do módulo de gestão de projetos do SUAP.
Atores:
● Equipe de desenvolvimento;
● CSI.
Entradas:
● Backlog do produto refinado.
Saída:
● Backlog do produto priorizado.
Atividade: #3 Executar iteração
Objetivo: Executar atividades de desenvolvimento, codificação e implementação dos itens do backlog
do produto.
Descrição:
A equipe de desenvolvimento deve executar as atividades de desenvolvimento, codificação e
implementação das tarefas priorizadas. Durante a execução das atividades, cada tarefa cumprida deve
ser atualizada no backlog do produto.
Notas:
● As tarefas cumpridas devem ser fechadas do módulo de gestão de projetos do SUAP;
● As reuniões da equipe de desenvolvimento e CSI devem ser semanais, para retirada de
dúvidas e dificuldades. O responsável da área requisitante e a DTI podem ser incluídos
nesses encontros;
● As reuniões semanais não devem superar 20 minutos;
● O escopo das reuniões semanais é:
○ Mostrar o que foi executado;
○ Mostrar o que foi planejado para a semana seguinte;
○ Expor dúvidas ou dificuldades
● A CSI é responsável por executar ações para remover dúvidas e dificuldades no
desenvolvimento do produto de software.
Atores:
● Equipe de desenvolvimento;
● CSI;
● Responsável da área requisitante.
Entradas:

●
●
●
●

Backlog do produto priorizado ou;
Incremento de software reprovado nos testes ou;
Incremento de software reprovado em requisitos de segurança ou;
Incremento de software reprovado pela área requisitante.

Saída:
● Tarefas do backlog implementadas.
Atividade: #4 Revisar iteração
Objetivo: Verificar se as tarefas implementadas correspondem aos requisitos do produto.
Descrição:
A equipe de desenvolvimento deve verificar se as tarefas implementadas correspondem aos requisitos
do produto. Nesta etapa, caso necessário, ajustes na implementação podem ser executados.
Notas:
● A revisão do incremento de software deve ser realizada em ambiente de
desenvolvimento.
Atores:
● Equipe de desenvolvimento.
Entradas:
● Iteração executada.
Saída:
● Iteração revisada.
Atividade: #5 Preparar ambiente de homologação
Objetivo: Preparar ambiente virtual de homologação para teste e utilização do incremento de
software desenvolvido.
Descrição:
A CITIC deve preparar o ambiente virtual de homologação para teste e utilização do incremento de
software desenvolvido, baseando-se nos requisitos de infraestrutura definidos para disponibilizar
ambiente de homologação.
Notas:
● Os acessos para a equipe de desenvolvimento ao ambiente de homologação, com
permissões pertinentes, devem ser disponibilizados pela CITIC.
Atores:
● CITIC;
● Equipe de desenvolvimento.
Entradas:
● Iteração revisada.
Saída:
● Ambiente de homologação preparado.

Atividade: #6 Atualizar ambiente de homologação
Objetivo: Importar incremento de software desenvolvido e instalar todas as dependências
necessárias para seu funcionamento para ambiente virtual de homologação.
Descrição:
A CITIC deve importar incremento de software desenvolvido e instalar todas as dependências
necessárias para seu funcionamento no ambiente virtual de homologação. A CSI e a equipe de
desenvolvimento podem ser acionadas para otimização do processo e eliminação de dificuldades.
Atores:
● CITIC;
● CSI;
● Equipe de desenvolvimento.
Entradas:
● Ambiente de homologação preparado.
Saída:
● Ambiente de homologação atualizado.
Atividade: #7 Realizar testes
Objetivo: Realizar testes necessários do incremento de software desenvolvido no ambiente de
homologação.
Descrição:
A equipe de desenvolvimento deve realizar os testes necessários, no ambiente de homologação, para
se certificar do correto funcionamento do incremento de software.
Notas:
● Os testes executados podem ser:
○ Testes de usuário;
○ Testes automatizados;
○ Testes de integração;
○ Testes de usabilidade.
● Novos testes podem ser definidos pela equipe de desenvolvimento.
Atores:
● Equipe de desenvolvimento.
Entradas:
● Ambiente de homologação atualizado.
Saída:
● Incremento de software testado.
Atividade: #8 Validar requisitos de segurança
Objetivo: Validar o incremento de software com base nos requisitos de segurança definidos no
planejamento.

Descrição:
A USIC deve validar o incremento de software com base nos requisitos de segurança definidos no
planejamento. Caso o incremento seja reprovado, a USIC deve repassar para a equipe de
desenvolvimento ou CITIC as adequações a serem realizadas.
Atores:
● USIC;
● Equipe de desenvolvimento;
● CITIC.
Entradas:
● Incremento de software testado.
Saída:
● Aprovação dos requisitos de segurança do incremento de software ou;
● Reprovação dos requisitos de segurança do incremento de software.
Atividade: #9 Demonstrar incremento de software
Objetivo: Demonstrar incremento de software desenvolvido para a área requisitante.
Descrição:
A CSI deve demonstrar o incremento de software desenvolvido para o responsável da área
requisitante. Nesta atividade, devem ser explicitados os requisitos que o incremento de software
atende.
Atores:
● CSI;
● Responsável da área requisitante.
Entradas:
● Requisitos de segurança aprovados.
Saída:
● Incremento de software demonstrado para a área requisitante.
Atividade: #10 Realizar testes de usuário
Objetivo: Realizar testes de usuário para validação dos requisitos do produto.
Descrição:
O responsável da área requisitante e demais interessados no software devem realizar os testes de
usuário necessários para validar os requisitos do produto implementados na iteração. Em caso de
detecção de erros na implementação, o responsável da área requisitante deve reportar os ajustes para
a equipe de desenvolvimento.
Notas:
● Somente ajustes solicitados que correspondem a erros de interpretação nos requisitos
serão implementados;
● Novos requisitos serão avaliados para um novo refinamento do backlog do produto;
● Requisitos que fogem do escopo acordado serão rejeitados.

Atores:
● Responsável da área requisitante;
● Equipe de desenvolvimento.
Entradas:
● Incremento de software demonstrado.
Saída:
● Aprovação de incremento de software ou;
● Reprovação do incremento de software.
Atividade: #11 Realizar retrospectiva
Objetivo: Realizar reunião de retrospectiva para detecção de pontos de melhoria para as próximas
iterações.
Descrição:
O responsável da área requisitante, a CSI e a equipe de desenvolvimento devem realizar a reunião de
retrospectiva para detecção de pontos de melhoria para as próximas iterações. Pontos de melhoria
podem ser:
● Eliminação de quaisquer problemas de comunicação;
● Mudança de abordagens em práticas de desenvolvimento e validação de requisitos do
software.
● Introdução de novas técnicas ou tecnologias para melhoramento do produto desenvolvido.
Notas:
● A reunião de retrospectiva não deve ultrapassar 30 minutos.
Atores:
● Responsável da área requisitante;
● Equipe de desenvolvimento;
● CSI.
Entradas:
● Incremento de software aprovado.
Saída:
● Pontos de melhoria registrados.
Atividade: #12 Preparar ambiente de produção
Objetivo: Preparar ambiente virtual de produção para teste e utilização do incremento de software
desenvolvido.
Descrição:
A CITIC deve preparar o ambiente virtual de produção para utilização do incremento de software
desenvolvido, baseando-se nos requisitos de infraestrutura definidos para disponibilizar servidor de
aplicação.
Notas:
● Os acessos para a equipe de desenvolvimento ao ambiente de produção, com
permissões pertinentes, devem ser disponibilizados pela CITIC.

Atores:
● CITIC;
● Equipe de desenvolvimento.
Entradas:
● Retrospectiva realizada.
Saída:
● Ambiente de produção preparado.
Atividade: #13 Atualizar ambiente de produção
Objetivo: Importar incremento de software desenvolvido e instalar todas as dependências
necessárias para seu funcionamento para ambiente virtual de produção.
Descrição:
A CITIC deve importar incremento de software desenvolvido e instalar todas as dependências
necessárias para seu funcionamento no ambiente virtual de produção. A CSI e a equipe de
desenvolvimento podem ser acionadas para otimização do processo e eliminação de dificuldades.
Notas:
● Não são necessários testes no ambiente de produção, pois os mesmos foram
executados em ambientes de desenvolvimento e homologação.
Atores:
● CITIC;
● CSI;
● Equipe de desenvolvimento.
Entradas:
● Ambiente de homologação preparado.
Saída:
● Ambiente de homologação atualizado.

2.4. Atividades de Transição
A figura a seguir ilustra o processo de transição.

Figura 4 - Processo de Transição
Atividade: #1 Atualizar visão do produto
Objetivo: Atualizar visão do produto segundo requisitos que foram adicionados ou modificados
durante o processo de construção.
Descrição:
A CSI deve atualizar os processos da visão do produto, segundo requisitos que, eventualmente,
tenham sido adicionados ou atualizados no processo de construção. Este processo de atualização deve
ser acompanhado pelo responsável da área requisitante.
Notas:
● Caso necessário, o Escritório de Processos deve ser acionado para auxiliar na
atualização da visão do produto.
Atores:
● CSI;
● Escritório de Processos;
● Responsável da área requisitante.
Entradas:
● Início do processo de transição.
Saída:
● Visão do produto atualizada.
Atividade: #2 Elaborar material de apoio
Objetivo: Elaborar material de apoio necessário para auxiliar usuários na utilização do software.
Descrição:
A CSI deve elaborar material de apoio para auxiliar usuários na utilização do software. Nesta
atividade, a equipe de desenvolvimento pode ser solicitada para subsidiar a elaboração. São
considerados exemplos de material de apoio:
● Manuais;

●
●
●

Vídeos;
Roteiros;
Apresentações.
Notas:
● A CSI pode definir outros tipos de material de apoio necessários;
● Outras áreas ou profissionais podem ser acionados para auxiliar na produção do
material de apoio.

Atores:
● CSI;
● Equipe de desenvolvimento.
Entradas:
● Visão do produto atualizada.
Saída:
● Material de apoio elaborado.
Atividade: #3 Especificar suporte/sustentação
Objetivo: Especificar os procedimentos para solicitação e atendimento de demandas de
suporte/sustentação de software.
Descrição:
A CSI deve especificar os procedimentos para solicitação e atendimento de demandas de
suporte/sustentação de software. A área requisitante deve ser informada sobre como reportar erros
do software desenvolvido, detectados durante a utilização, ou mesmo tirar dúvidas sobre o
funcionamento. A estruturação do canal para suporte/sustentação de software obedece os seguintes
critérios:
● O canal de atendimento demandas de suporte/sustentação de software da CSI é a central de
serviços do SUAP;
● A estruturação da central de serviços, com os novos serviços que são direcionados a
atendimento de demandas de suporte/sustentação do software desenvolvido é de
responsabilidade da CSI;
● A área requisitante será responsável pelo suporte de primeiro nível e a CSI será responsável
por suporte de segundo nível em serviços relacionados à utilização do software;
● A CSI é responsável por serviços relacionados a falhas apresentadas pelo software durante a
utilização.
● Os prazos de atendimento para os serviços de suporte/sustentação devem ser definidos pela
CSI e área requisitante.
Notas:
● Para solicitar demanda de suporte/sustentação, o solicitante deve possuir usuário ativo
no SUAP e perfil adequado;
● Os responsáveis definidos pela área requisitante para suporte de primeiro nível serão
cadastrados como atendentes na central de serviços do SUAP.
Atores:
● CSI;
● Área requisitante.

Entradas:
● Material de apoio elaborado.
Saída:
● Serviços de suporte/sustentação de software especificados.
Atividade: #4 Planejar treinamentos
Objetivo: Planejar treinamentos destinados à área requisitante para utilização devida do software.
Descrição:
A CSI deve planejar, juntamente com a DTI, os treinamentos que devem ser aplicados à área
requisitante para uso devido das funções do software,tornando a mesma capacitada na utilização do
software e para que possa exercer o papel de multiplicador de conhecimento, repassando o
aprendizado para os demais usuários. A CSI deve definir os servidores responsáveis por ministrar o
treinamento.
Notas:
● Caso necessário, a infraestrutura tecnológica necessária para os treinamentos deve ser
preparada junto à CITIC;
● A infraestrutura física, para treinamentos presenciais, é de responsabilidade da área
requisitante.
Atores:
● CSI;
● DTI;
● CITI;
● Área requisitante.
Entradas:
● Serviços de suporte/sustentação de software especificados.
Saída:
● Planejamento de treinamentos realizado.
Atividade: #5 Enviar ofício de convocação
Objetivo: Enviar ofício de convocação para definição de servidores que participarão dos
treinamentos.
Descrição:
A DTI deve elaborar e enviar ofício de convocação, solicitando o nome, identificação e contato dos
servidores, da área requisitante, que receberão os treinamentos planejados. Para elaborar e enviar o
ofício de convocação, é necessário:
● Acessar o SUAP;
● Acessar o menu DOCUMENTOS/PROCESSOS → Documentos Eletrônicos → Documentos;
● Clicar em “Adicionar Documento de Texto”;
● Selecionar o “Tipo de Documento” como “Ofício” e o modelo como “Ofício Padrão”;
● Preencher os outros dados do formulário e clicar em “Salvar”;
● Na tela de consulta do documento, clicar em “Editar → Texto”;
● Fazer as edições no texto do ofício e salvar;
● Selecionar a opção “Concluir”;

●
●
●

Selecionar a opção “Assinar → Com senha” e fazer assinatura eletrônica do documento.
Exportar o documento através da opção “Ações → Exportar PDF/A”;
Enviar documento à área requisitante com devidas orientações através do e-mail institucional.
Notas:
● Para elaborar o ofício, deve-se possuir usuário ativo no SUAP e perfil adequado;
● Outras formas de divulgação da convocação podem ser utilizadas, a critério da DTI;
● O e-mail institucional é o canal oficial do IF Goiano para comunicação através de
documentos eletrônicos do SEI/SUAP.

Atores:
● DTI;
● Área requisitante.
Entradas:
● Planejamento de treinamentos realizado.
Saída:
● Ofício de convocação elaborado e enviado para área requisitante.
Atividade: #6 Responder ofício de convocação
Objetivo: Responder, por meio do e-mail e/ou agenda institucional, o ofício de convocação para
treinamentos, formalizando os nomes que serão participantes.
Descrição:
O responsável da área requisitante deve responder, por meio do e-mail institucional, o ofício de
convocação para treinamentos relacionados à utilização do software desenvolvido, formalizando o
nome, identificação e contato dos participantes. Os servidores mencionados devem participar do
treinamento.
Notas:
● Os servidores mencionados devem ser devidamente notificados sobre os detalhes da
realização dos treinamentos;
● A participação nos treinamentos planejados é de responsabilidade da área requisitante.
Atores:
● Responsável da área requisitante;
● CSI.
Entradas:
● Ofício de convocação recebido.
Saída:
● Ofício de convocação respondido.
Atividade: #7 Definir datas
Objetivo: Definir datas e horários de realização dos treinamentos.
Descrição:
A DTI, CSI e o responsável da área requisitante, devem definir as datas de realização dos
treinamentos.

Notas:
● Nesta atividade, devem ser solicitadas as infraestruturas físicas (se houver) e
tecnológicas para realização dos treinamentos;
● Em caso de situações adversas, as datas e horários podem ser ajustados conforme
acordado entre DTI, CSI e responsável da área requisitante.
Atores:
● DTI;
● CSI;
● Responsável da área requisitante.
Entradas:
● Ofício de convocação respondido.
Saída:
● Datas e horários dos treinamentos definidos.
Atividade: #8 Notificar área requisitante
Objetivo: Notificar a área requisitante sobre detalhamento dos treinamentos para informar
participantes.
Descrição:
A DTI deve notificar a área requisitante sobre informações pertinentes aos treinamentos. Essas
informações podem ser:
● Data e horário;
● Tipo do treinamento: presencial ou à distância;
● Endereço e complemento (em caso de treinamentos presenciais);
● Materiais prévios para preparação para o treinamento.
Notas:
● Novas informações podem ser definidas pela DTI e CSI, caso seja pertinente;
● A notificação da área requisitante é de responsabilidade da DTI e deve ocorrer com
prazo razoável para realização dos treinamentos.
Atores:
● DTI;
● Área requisitante.
Entradas:
● Datas dos treinamentos definidas.
Saída:
● Área requisitante notificada.
Atividade: #9 Realizar treinamentos
Objetivo: Realizar treinamentos do software, conforme critérios definidos no planejamento.
Descrição:
A CSI deve realizar treinamentos, conforme critérios definidos no planejamento. Os treinamentos

devem contar com a participação:
● Dos servidores definidos pela CSI para ministrar os treinamentos;
● Dos servidores definidos pela área requisitante para participar dos treinamentos.
Notas:
● Caso, durante a execução dos treinamentos, ocorram mudanças em datas, locais e/ou
metodologia, a área requisitante, CSI e qualquer outro agente envolvido devem ser
devidamente informados.
Atores:
● CSI;
● Área requisitante.
Entradas:
● Área requisitante notificada.
Saída:
● Treinamentos realizados.
Atividade: #10 Formalizar entrega
Objetivo: Formalização da entrega de produto de software pela DTI.
Descrição:
A DTI deve formalizar a entrega do produto de software. A formalização da entrega deve ser realizada
através da elaboração do Termo de Entrega de Software. Para elaborar o termo é necessário:
● Acessar o SUAP;
● Acessar o menu DOCUMENTOS/PROCESSOS → Documentos Eletrônicos → Documentos;
● Clicar em “Adicionar Documento de Texto”;
● Selecionar o “Tipo de Documento” como “Termos” e o modelo como “Termo de Entrega de
Software”;
● Preencher os outros dados do formulário e clicar em “Salvar”;
● Na tela de consulta do documento, clicar em “Editar → Texto”;
● Fazer as edições no texto do termo e salvar;
● Selecionar a opção “Concluir”;
● Selecionar a opção “Assinar → Com senha” e fazer assinatura eletrônica do documento;
● Selecionar a opção “Solicitar → Assinatura” e localizar o responsável da área requisitante;
● Enviar a solicitação de assinatura.
Notas:
● Para elaborar o Termo de Entrega de Software, deve-se possuir usuário ativo no SUAP
e perfil adequado;
● Outras assinaturas podem ser consideradas necessárias no Termo de Entrega de
Software, neste caso, as mesmas podem ser solicitadas juntamente à assinatura do
responsável da área requisitante.
Atores:
● DTI;
● Responsável da área requisitante.
Entradas:
● Treinamentos realizados.

Saída:
● Solicitações de assinatura do Termo de Entrega de Software enviadas.
Atividade: #11 Aceitar entrega
Objetivo: Aceitação da entrega do produto de software pela área requisitante.
Descrição:
O responsável da área requisitante, após formalização da entrega do produto de software, deve
acessar o Termo de Entrega de Software e realizar a assinatura do mesmo, conforme foi solicitado
pela DTI. Para realizar a assinatura do termo, é necessário:
● Acessar o SUAP;
● Localizar, na página inicial, o quadro “DOCUMENTOS ELETRÔNICOS” e clicar onde está
indicado “Solicitações de Assinatura”;
● Alternativamente, é possível assinar o termo através da consulta de documentos do SUAP.
Basta acessar o menu DOCUMENTOS/PROCESSOS → Documentos Eletrônicos → Documentos,
e selecione o “Agrupamento” denominado “Documentos esperando assinatura”;
● Selecionar o Termo de Entrega de Software;
● Selecionar a opção “Assinar → Com Senha” e realizar a assinatura do documento.
Notas:
● Para realizar a assinatura do Termo de Entrega de Software, deve-se possuir usuário
ativo no SUAP e perfil adequado. É necessário que a DTI tenha realizado a solicitação
da assinatura previamente;
● Caso exista mais de uma solicitação de assinatura, todas devem ser executadas através
do SUAP de forma similar;
● Após a realização das assinaturas, a DTI deve acessar o Termo de Entrega de Software
e finalizar o documento;
● Após a finalização do Termo de Entrega de Software o produto de software é
considerado entregue.
Atores:
● DTI;
● Responsável da área requisitante.
Entradas:
● Solicitações de assinatura do Termo de Entrega de Software enviadas.
Saída:
● Aceitação da entrega do produto de software.

3. Artefatos
Os artefatos que utilizados no PSW-IF Goiano estão listados na tabela a seguir:
● Documento de Oficialização de Demanda de Software
● Termo de Entrega de Software
● Modelos de Processo do PSW-IF Goiano

4. Considerações Finais
Este guia expõe, nas seções anteriores, as fases, atores e atividades do PSW-IF Goiano,
detalhando a metodologia adotada para desenvolvimento de produtos de software no âmbito do IF

Goiano. Neste contexto, o mesmo embasa as atividades executadas pela equipe de desenvolvimento de
software da CSI e qualquer servidor vinculado a esta coordenação. O e-mail de contato para mais
informações é: dti@ifgoiano.edu.br ou csi@ifgoiano.edu.br.

