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Resumo: Este trabalho visa à evolução do modelo proposto pelo Projeto NÊMESIS, onde deseja-se 
um módulo para estender um sistema de informação em que já existem as funcionalidades de 
gerenciar e instanciar modelos de referência. O presente trabalho tem como objetivo construir um 
novo módulo que deverá semi-automatizar a captura de requisitos de serviços de software, e será 
usado para auxiliar o trabalho do analista de requisitos. Terá a capacidade de incluir novos requisitos, 
editá-los e também auxiliar o analista a verificar se os requisitos gerados são validos conforme 
algumas regras de conformidade. 
. 
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INTRODUÇÃO 
 
Este projeto tem a participação de três temas principais, a modelagem de referência, a engenharia de 
requisitos e serviços de software. A união desses três temas tem como resultado um modulo que 
serve como apoio para um software que tem a capacidade de gerenciar e instanciar modelos de 
referência com o nome IMR. 
Um dos principais benefícios de usar Modelos de Referência (MR), como solução de gestão 
organizacional, é o reuso. Ao invés de começar a modelagem do zero, MRs são utilizados como 
solução inicial, cabendo, ao desenvolver o modelo, selecionar os elementos do MR desejados e 
adaptá-los para o contexto organizacional (NOVOTNÝ, 2007). O Projeto NÊMESIS foi responsável 
pela criação de um MR genérico, para a modelagem de organizações, onde o IMR utilizou como base 
para sua concepção. 
Dentre os elementos existentes dentro de uma organização está a entidade Serviço, que segundo a 
W3C (2004) é um recurso abstrato que representa uma capacidade de executar tarefas que formam 
uma funcionalidade coerente do ponto de vista das entidades prestadoras e entidades solicitantes. 
Ou seja, o meio pelo qual as necessidades de um consumidor (entidade solicitante) se compatibilizam 
com as competências de um provedor (entidade prestadora), onde o consumidor pode não saber 
nada sobre o seu provedor nem sobre o escopo do serviço (OASIS, 2006).  
Nesta entidade são armazenados todos os serviços prestados por humanos como o atendimento ao 
publico, os tecnológicos de tipo físico como uma impressão de documentos e os tecnológicos de tipo 
software como o programa que faz análises de digitais para a SPTC. 
O modulo a ser criado utiliza técnicas para recuperação de informações contidas dentro do modelo e 
tem como funcionalidade fazer uma semi-automatização na extração de requisitos dos serviços de 
softwares cadastrados nos MRs, auxiliando o analista no momento da criação do documento de 
requisitos, e também colocando bastante preocupação na parte de validação dos requisitos gerados 
de acordo com regras de conformidade ditadas na engenharia de requisitos, desta forma existe uma 
extração de requisitos de serviços de software com qualidade e evita a possibilidade de um requisito 
ser mal interpretado no momento de sua implementação. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O resultado deste projeto foi o desenvolvimento do modulo de extração de requisitos de serviços de 
software dentro da ferramenta de nome IMR que é responsável por gerenciar e instanciar modelos de 
referência. 
O analista tem três possibilidades de extração para escolher, a primeira escolha é apenas de serviços 
tecnológicos de software, que é o objetivo principal do projeto. Como segunda opção existe a 
sugestão de extrair aqueles serviços que são prestados por um ser humano ou por um recurso 
tecnológico que não seja software, a ferramenta então sugere a transformação desses serviços em 
software e depois extrai os requisitos. Uma terceira forma seria dos serviços que são ditos mistos, ou 
seja, são prestados tanto por software quanto por ser humano ou um hardware, pois o modelo 



 

 

 

 
 

 

permite que um serviço seja prestado por mais de um tipo de recurso diferente. Esse tipo de serviço 
tem que ser tratado de forma separada, pois ele não é inteiramente software, então há uma sugestão 
da extração de seus requisitos. 
Depois dos requisitos extraídos (figura 1), se for o caso, incluídos e editados, eles são confrontados 
com alguns critérios de conformidade, o analista deverá verificar se todos os requisitos seguem as 
recomendações, os que não forem corretos, o analista deverá desmarcar o requisito, pois apenas 
requisitos validos serão exportados para o documento de requisitos de usuário que o modulo gerará 
no formato PDF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Resultado da extração de requisitos de software. 

 

CONCLUSÃO 
 
O modulo criado foi capaz de extrair informações importantes dentro dos modelos de referência 
cadastrados sobre os serviços a serem implementados, tendo a devida atenção de poder cadastrar 
novos requisitos, editar caso estejam incompletos, e fazer a validação de acordo com regras da 
engenharia de requisitos que são: ser necessário, ser completo, ser correto, ser preciso, ser 
priorizável, ser consistente, ser realista, ser verificável e ser rastreável, desta forma o analista ganha 
uma facilidade para verificar a qualidade dos requisitos gerados. 
O modulo teve resultados importantes e agregou uma capacidade maior ao software de 
gerenciamento e instanciação de modelos de referência IMR. 
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