Engenharia de Software
Estudo de Caso
Gestão de Requerimentos Acadêmicos
Considere que a fase de levantamento de requisitos ainda está em andamento, mas que o essencial já é de
domínio da equipe de desenvolvedores. Elabore as especificações de um software para atender o que
segue abaixo, usando paradigma orientado a objetos, UML e as técnicas de engenharia de software
estudadas e demonstradas. Inicie o processo de software classificando os requisitos.
Segundo seu cliente, o sistema informatizado deve oferecer as seguintes funcionalidades:
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Incluir requerimentos via Internet, na Secretaria Acadêmica ou na Tesouraria. No ato da inclusão
do requerimento, o aluno deve receber instruções relacionadas ao tipo de requerimentos, com
ênfase para informação da taxa (quando houver) e da documentação necessária (quando houver)
para que o requerimento tramite. Nas instruções devem constar ainda que tipo de tramitação (quais
os setores/gestores) é esperado para o tipo de requerimento em questão.
Acompanhar (alunos e gestores) o andamento, até o deferimento ou não, dos requerimentos. Se o
requerimento for indeferido por falta de documentação ou por qualquer outra razão que possa ser
sanada pelo requerente, então este, deverá fazer um novo requerimento quando julgar conveniente,
isto é, um requerimento encerrado não poderá ser reaberto.
Requerimentos de alunos devem ser arquivados em suas pastas acadêmicas na forma de relatórios,
conforme exigido pelo MEC.
A Secretaria Acadêmica e a Tesouraria devem estar habilitadas a receber os documentos
referentes a um requerimento, conferi-los e anexá-los ao processo de tramitação do requerimento,
dando recibo ao requerente e/ou aviso sobre pendências para início, continuidade ou conclusão da
tramitação.
Deverá ser possível a criação de novos tipos de requerimentos, com o estabelecimento da
tramitação padrão e das competências de cada setor.
Controlar o pagamento de taxas sempre que se aplicar ao tipo de requerimento.
Avisar aos setores competentes que há requerimento(s) aguardando parecer.
Permitir aos gestores competentes registrar seus pareceres e encaminhar os requerimentos ao
próximo setor que pode ou não ser o previsto na tramitação padrão
Alertar a Direção e os setores competentes sobre a existência de requerimentos não solucionados
em tempo hábil, de acordo com o tipo de requerimento.
Manter os tipos de requerimentos e as informações pertinentes a cada tipo e o fluxo padrão de
tramitação para cada tipo.

