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1.

INTRODUÇÃO

Esta metodologia visa definir os processos de desenvolvimento e manutenção de software da Coordenação-Geral de
Desenvolvimento da Diretoria de Tecnologia da Informação – CGD/DTI.
Esses processos de desenvolvimento e manutenção detalham as fases do ciclo de vida, as principais atividades, os responsáveis
envolvidos em cada etapa e os produtos gerados.

2.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E INTERFACEADOS

Documentos complementares e interfaceados (MOP, MGP, Políticas ITIL, Boletins de Serviços da CGI, Plano de Configuração de
Software, Arquitetura de Referência, Metodologia de Administração de Dados, Procedimentos administrativos como fiscalização e
pagamento, Contratos de Prestação de Serviço).

3.

DIRETRIZES

As diretrizes a serem utilizadas em conjunto com a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas serão as vigentes no momento da
execução do Projeto e da Manutenção, conforme estabelecido por portarias, resoluções, decretos, dentre outros.

4.

JUSTIFICATIVA DA METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – MDS

Visando evoluir e institucionalizar os processos de desenvolvimento de Software da Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD,
fez-se necessária a criação de uma iniciativa que orquestre as ações estruturantes que viabilizem à CGD cumprir sua missão
institucional de forma alinhada com as diretrizes da Administração Pública e com as melhores práticas utilizadas pelo mercado no
desenvolvimento de software e sustentação de sistemas.
A Metodologia de Desenvolvimento de Software da Coordenação-Geral de Desenvolvimento (MDS-CGD) contempla todas as
atividades necessárias ao desenvolvimento de sistemas no Ministério da Educação, para atingir a qualidade desejável dos produtos
entregues.
Os sistemas desenvolvidos e/ou mantidos deverão seguir os fluxos de atividades estabelecidos na MDS-CGD, visando à padronização
das soluções, eficiência, eficácia e efetividade do processo de desenvolvimento de software.

5.

OBJETIVO

Padronizar os processos de trabalho, as funções desempenhadas e as tarefas a serem realizadas por todos os envolvidos no
desenvolvimento e manutenção de software da Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Diretoria de Tecnologia da Informação
– CGD/DTI.

6.

POLÍTICA DE REVISÃO

Este documento poderá ser atualizado pela Coordenação-Geral de Desenvolvimento sempre que houver novas diretrizes ou
alteração de diretriz já existente. Também poderá sofrer modificações a fim de atender a normas vigentes, situações não previstas,
recomendações de órgãos de controle, bem como adequar texto para eliminar eventuais ambiguidades, omissões ou contradições.
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7.

CLASSIFICAÇÃO DAS DEMANDAS

As demandas relacionadas a sistemas de informação recebem a seguinte classificação:

7.1.

•

Desenvolvimento e manutenção adaptativa e evolutiva de soluções de software;

•

Sustentação de soluções de software;
Desenvolvimento e manutenção adaptativa e evolutiva de soluções de software
7.1.1. Novo Desenvolvimento:
Um novo software ou sistema de informação pode ser desenvolvido integralmente ou reconstruído a partir de um legado;
7.1.2. Manutenção evolutiva
Envolve as demandas de incremento de funcionalidades a um sistema. Reflete mudanças em requisitos funcionais da
aplicação, ou seja, inclusão, alteração ou exclusão de funcionalidades de aplicações implantadas.
7.1.3. Manutenção adaptativa
Envolve as demandas de adaptação de um sistema a novas regras de negócio e/ou a novas tecnologias, visando manter os
sistemas alinhados aos processos de negócio e ao ambiente tecnológico.
Demais manutenções serão classificadas como sustentação.

7.2.

Sustentação de soluções de software
Deve ser considerada sustentação de soluções de software as atividades técnicas de operação e manutenção continuada
de soluções de software implantadas nos ambientes de produção do MEC, cujo principal resultado é a correção de defeitos,
manutenção da disponibilidade, estabilidade e desempenho dessas soluções. Além desses, estão incluídas no escopo
intervenções tempestivas ou pontuais de caráter perfectivo, corretivo, preventivo, atendimento ao usuário ou atividade
operacional, não se limitando a essas, conforme segue:
7.2.1. Manutenção de disponibilidade, estabilidade e desempenho
•

Intervenção Corretiva;

•

Análise e solução de incidentes;

•

Monitoramento contínuo;

•

Apoio à produção;

•

Operação de soluções de software;

•

Integração e entrega contínua.

7.2.2. Intervenções tempestivas ou pontuais
•

Intervenção Perfectiva;

•

Intervenção Cosmética;

•

Intervenção Preventiva;

•

Apuração especial;

•

Migração de Dados;
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•

Internalização de Sistemas de Informação;

•

Monitoramento de programas críticos;

•

Criação e atualização dos manuais e roteiros de orientação aos usuários;

•

Elaboração de documentação técnica;

•

Criação e/ou alteração de componentes arquiteturais;

•

Suporte ao usuário;

•

Emissão de parecer, nota ou relatório técnicos;

•

Análise e adequação de sistema;

•

Apoio à implantação de sistema;

•

Otimização e melhorias em scripts de banco de dados;

•

Geração de massa de dados.
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8.

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO

Para projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas, foram utilizadas como referência práticas do Scrum e RUP. Nesta
metodologia estão presentes as seguintes características:
•

Desenvolvimento iterativo e incremental;

•

Entrega contínua de funcionalidades;

•

Gestão de mudanças;

•

Verificação da qualidade;

•

Definição de modelos e padrões;

•

Visibilidade do planejamento;

•

Modelagem visual de software; e

•

Foco na arquitetura para minimizar riscos e organizar o desenvolvimento.

Segue abaixo algumas diretrizes para a Release:

8.1.

•

Para os níveis de mínimos de serviço (NMSE), serão contabilizados os itens do Backlog que estiverem concluídos na
Release, os itens que retornarem para o Backlog do Produto ou forem cancelados não serão contabilizados;

•

O tamanho da Release em Ponto de Função (PF) será a soma da quantidade de PF dos itens concluídos;

•

O prazo da Release será de acordo com o tamanho da Release concluída;

•

O Nível de Serviço Mínimo Exigido (NMSE) de prazo da Release será o definido no contrato, esse prazo já contempla
o tempo de retrabalho do Delta.

Sprint

A quantidade de Sprints será definida na etapa Visão do Projeto e será atualizada ao longo do projeto. Segue abaixo a lista de
diretrizes que devem ser seguidas em cada Sprint:
•

Todos os itens do topo do backlog devem estar Ready no início da Sprint;

•

Desenvolver uma versão incremental utilizável do sistema do ponto de vista do usuário;

•

Uma nova Sprint terá início somente após a conclusão da Sprint anterior;

•

Cada Sprint deverá ter duração fixa (time-boxed) de até 15 dias corridos;

•

Uma Sprint pode ser cancelada antes do time-boxed da Sprint terminar, mas o cancelamento de Sprint deve ocorrer
somente como exceção;

•

Somente o Product Owner tem a autoridade para cancelar a Sprint, embora ele possa fazer isso sob influência das
partes interessadas, do Time de Desenvolvimento ou do Scrum Master;

•

Caso a Sprint seja cancelada, os itens do Backlog da Sprint que não estiverem concluídos devem retornar Backlog do
Produto, esses itens não serão considerados cancelados;

•

Após o termino da Sprint, os itens do Backlog da Sprint que não estiverem concluídos devem retornar Backlog do
Produto, esses itens não serão considerados cancelados.
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8.2.

Reunião de Planejamento da Sprint

O trabalho a ser realizado na Sprint é planejado na reunião de planejamento da Sprint. Este plano é criado com o trabalho
colaborativo de todo o Time Scrum.
A Reunião de planejamento da Sprint deverá ter uma duração de até oito horas. A reunião de planejamento da Sprint responde as
seguintes questões:

8.3.

•

O que pode ser entregue como resultado do incremento da próxima Sprint?

•

Como o trabalho necessário para entregar o incremento será realizado?

Meta da Sprint

A Meta da Sprint é um objetivo definido para a Sprint que pode ser satisfeito através da implementação do Backlog do Produto. Este
fornece uma direção para o Time de Desenvolvimento sobre o porquê de estar construindo o incremento.
A Meta da Sprint é criada durante a reunião de planejamento da Sprint. A Meta da Sprint dá ao Time de Desenvolvimento alguma
flexibilidade a respeito da funcionalidade que será completada dentro dos limites da Sprint. Os itens do Backlog do Produto
selecionados entregam uma função coerente, que pode ser a Meta da Sprint.
8.4.

Revisão da Sprint

A Revisão da Sprint é executada no final da Sprint para inspecionar o incremento e adaptar o Backlog do Produto se necessário.
Durante a reunião de Revisão da Sprint o Time Scrum e as partes interessadas colaboram sobre o que foi feito na Sprint. Esta não é
uma reunião de status, e a apresentação do incremento destina-se a motivar e obter comentários e promover a colaboração. Esta
reunião deve ter uma duração (Time-box) de até 4 horas.
A Reunião de Revisão inclui os seguintes elementos:
•

Os participantes incluem o Time Scrum e os convidados pelo Product Owner;

•

O Product Owner esclarece quais itens do Backlog do Produto estão “Prontos” e quais não estão “Prontos”;

•

O Time de Desenvolvimento discute o que foi bem durante a Sprint, quais problemas ocorreram dentro da Sprint, e
como estes problemas foram resolvidos;

•

O Time de Desenvolvimento demonstra o trabalho que está “Pronto” e responde as questões sobre o incremento;

•

Análise da próxima versão esperada do produto.

O resultado da Reunião de Revisão da Sprint é um Backlog do Produto revisado.
8.5.

Retrospectiva da Sprint

A Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para o Time Scrum inspecionar a si próprio e criar um plano para melhorias a serem
aplicadas na próxima Sprint.
A Retrospectiva da Sprint ocorre depois da Revisão da Sprint e antes da Reunião de Planejamento da próxima Sprint. Esta é uma
reunião time-boxed de até três horas.
O propósito da Retrospectiva da Sprint é:
•

Inspecionar como a última Sprint foi em relação às pessoas, aos relacionamentos, aos processos e às ferramentas;

•

Identificar e ordenar os principais itens que foram bem e as potenciais melhorias;

•

Atualizar o artefato de Lições Aprendidas.
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8.6.

Manutenção

Para o processo de Manutenção, foram utilizados como referência práticas de Scrum e RUP. Para o ciclo de vida das demandas de
Manutenção, foram adotadas as seguintes características:
•

Desenvolvimento iterativo e incremental;

•

Entrega contínua de funcionalidades;

•

Verificação da qualidade;

•

Definição de modelos e padrões;

•

Modelagem visual de software; e

•

Foco na arquitetura para minimizar riscos e organizar o desenvolvimento.
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8.7.

Macroprocesso - Gestão de Demandas
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8.7.1. Detalhamento do Processo
Registrar demanda
Objetivo:
Registro das informações da demanda.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Área Requisitante
Necessidade de demanda de TI
Registrar a demanda no Sistema de Gestão de Demandas vigente.
Demanda

Encaminhar demanda
Objetivo:
Encaminhamento da demanda registrada pela área requisitante para
atendimento.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Área Requisitante
Demanda
Encaminhar demanda à Coordenação-Geral de Desenvolvimento para dar
prosseguimento no atendimento.
Demanda

MDS Desenvolvimento
Objetivo:
Realizar os processos necessários para desenvolvimento de soluções de software
(demanda de desenvolvimento) compreendem todas as fases do ciclo de vida de
construção de softwares com o objetivo de atender as áreas de negócio do
Ministério da Educação.

MDS Sustentação
Objetivo:
Realizar os processos necessários para sustentação de sistemas existentes
(demanda de sustentação) com o objetivo de atender as áreas de negócio do
Ministério da Educação.
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Responder demanda
Objetivo:
Responder demanda encaminhada pelo Requisitante.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Demanda
Responder demanda encaminhada pelo Requisitante quando não identificada a
necessidade de desenvolvimento ou sustentação de sistemas.
Não se aplica
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8.8.

Fluxo MDS – Desenvolvimento
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8.8.1. Detalhamento do Processo
Analisar Demanda de Desenvolvimento
Objetivo:
Analisar demanda de desenvolvimento encaminhada pelo Requisitante.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Demanda de Desenvolvimento
Analisar se a descrição da demanda de desenvolvimento é suficiente para a
elaboração de sua especificação e sua implementação. Se forem necessárias mais
informações sobre a demanda a equipe deverá entrar em contato com a área
requisitante para que ele aprimore sua descrição.

Saídas

Não se aplica

Realizar reunião de planejamento
Objetivo:
Realizar a reunião de planejamento da demanda de desenvolvimento.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Demanda de Desenvolvimento
Realizar

a

reunião

de

planejamento

entre

a

Coordenação-Geral

de

Desenvolvimento, Time de Desenvolvimento e Área Requisitante com a finalidade
de alinhar entendimentos e expectativas.
Saídas

Não se aplica

Gerar Ordem de Serviço de Planejamento
Objetivo:
Gerar a Ordem de Serviço de Planejamento da demanda de desenvolvimento.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Demanda de Desenvolvimento
Gerar a Ordem de Serviço de Planejamento com o objetivo de oficializar,
administrativamente, a solicitação de serviço de planejamento da demanda de
desenvolvimento.

Saídas

Ordem de Serviço de Planejamento
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Encaminhar Ordem de Serviço de Planejamento
Objetivo:
Encaminhamento a Ordem de Serviço de Planejamento.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Ordem de Serviço de Planejamento
Encaminhar para o Time de Desenvolvimento a Ordem de Serviço de Planejamento
para oficializar a solicitação de planejamento da demanda de desenvolvimento.

Saídas

Não se aplica

Planejamento
Objetivo:
Realizar o planejamento de todo da demanda de desenvolvimento em nível de
análise de viabilidade do projeto, a estimativa de tamanho funcional da solução,
backlog do produto e o planejamento dos ciclos de desenvolvimento.

Execução
Objetivo:
Realizar o atendimento da demanda de desenvolvimento a ser desenvolvido pelo
Time de Desenvolvimento.

Avaliação da Qualidade
Objetivo:
Avaliar a qualidade do serviço de desenvolvimento realizado pelo Time de
Desenvolvimento.
As atividades do processo de controle de qualidade não serão detalhadas nessa
versão da metodologia, o fluxo tem o objetivo de sequenciar as atividades de
controle de qualidade em relação às de desenvolvimento e manutenção de
sistemas.

Avaliação da Segurança
Objetivo:
Avaliar a segurança do serviço de desenvolvimento realizado pelo Time de
Desenvolvimento.
As atividades do processo de avaliação da segurança não serão detalhadas nessa
versão da metodologia, o fluxo tem o objetivo de sequenciar as atividades de
avaliação da segurança em relação às atividades de desenvolvimento e
manutenção de sistemas.
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Aferição da Entrega
Objetivo:
O objetivo do subprocesso é definir a forma de aferição das entregas realizadas
pela fábrica de software.

Implantação
Objetivo:
Executar com sucesso lançamentos de produtos e entregar o software aos usuários
finais do Ministério da Educação.
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8.9.

Fluxo – Planejamento
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8.9.1. Detalhamento do Processo
Analisar Viabilidade do Projeto
Objetivo:
Avaliar as especificações da demanda de desenvolvimento e as características do
software a ser desenvolvido.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
Ordem de Serviço de Planejamento
Avaliar a aderência da demanda de desenvolvimento de sistema e validar a
qualidade do detalhamento realizado com o objetivo de garantir total clareza e
entendimento da demanda.

Saídas

Análise de Viabilidade do Projeto

Apoiar Análise de Viabilidade do Projeto
Objetivo:
Fornecer apoio para elaboração do documento de análise de viabilidade do
projeto.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Área Requisitante
Não se aplica
Apoiar a elaboração do documento de Análise de Viabilidade do Projeto
Não se aplica

Elaborar Backlog do Produto
Objetivo:
Elaboração do Backlog do Produto.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
Análise de Viabilidade do Projeto
Apresentar a lista de todas as funcionalidades a serem desenvolvidas durante o
projeto completo, ordenada por prioridade de execução.

Saídas

Backlog do Produto
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Apoiar Backlog do Produto
Objetivo:
Fornecer apoio para elaboração do Backlog do Produto.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Área Requisitante
Não se aplica
Apoiar a elaboração do Backlog do Produto
Não se aplica

Elaborar Planejamento dos Ciclos de Desenvolvimento (Plano de Release)
Objetivo:
Elaboração do Plano de Releases do projeto.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
•

Análise de Viabilidade do Projeto;

•

Backlog do Produto.

Elaborar o Plano de Releases compreendendo o planejamento dos ciclos de
desenvolvimento do sistema.

Saídas

Plano de Release

Apoiar o Planejamento dos Ciclos de Desenvolvimento (Plano de Release)
Objetivo:
Fornecer apoio para elaboração do Plano de Release.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Área Requisitante
Não se aplica
Apoiar a elaboração do Plano de Release.
Não se aplica

Realizar Contagem Estimada do Produto
Objetivo:
Realizar a contagem estimada do produto.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Time de Desenvolvimento
Backlog do Produto
Atividade para estimar o tamanho funcional do produto.
Contagem Estimada do Produto
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Encaminhar Documentação de Planejamento do Produto
Objetivo:
Encaminhar documentação de planejamento do produto para avaliação.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
•

Análise de Viabilidade do Projeto;

•

Backlog do Produto;

•

Plano de Release;

•

Contagem Estimada do Produto.

Encaminhar documentação elaborada pelo Time de Desenvolvimento referente ao
planejamento do desenvolvimento para avaliação pela Coordenação-Geral de
Desenvolvimento.

Saídas

•

Análise de Viabilidade do Projeto;

•

Backlog do Produto;

•

Plano de Release;

•

Contagem Estimada do Produto.

Receber Documentação de Planejamento do Produto
Objetivo:
Recebimento da documentação de planejamento do produto.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade
Saídas

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
•

Análise de Viabilidade do Projeto;

•

Backlog do Produto;

•

Plano de Release;

•

Contagem Estimada do Produto.

Receber documentação de planejamento.
Não se aplica
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Analisar Documentação de Planejamento do Produto
Objetivo:
Análise da documentação de planejamento da demanda de desenvolvimento do
produto.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Não se aplica
Analisar documentação de planejamento da demanda, e, se aprovado,
prosseguimento da demanda de desenvolvimento, sendo:

Saídas

•

Análise de Viabilidade do Projeto;

•

Backlog do Produto;

•

Plano de Release;

•

Contagem Estimada do Produto.

Não se aplica
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8.10.

Fluxo – Execução
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8.10.1.Detalhamento do Processo
Gerar Solicitação de Serviço da Release
Objetivo:
Registro da solicitação de serviço da release.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Não se aplica
Registrar solicitação de serviço da release, encaminhando para o Time de
Desenvolvimento realizar a elaboração do Plano de Execução do projeto.

Saídas

Solicitação de Serviço por Release

Encaminhar Solicitação de Serviço da Release
Objetivo:
Encaminhamento da solicitação de serviço da release.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Solicitação de Serviço
Encaminhar a solicitação de serviço para o Time de Desenvolvimento para
elaboração do Plano de Execução do projeto.

Saídas

Não se aplica

Elaborar Plano de Execução
Objetivo:
Identificar e descrever o serviço solicitado pelo Requisitante e encaminhado
através do sistema de gestão de demandas, a fim de considerar os aspectos
relacionados à gestão do projeto, bem como seu escopo, prazos e objetivos gerais.
Responsável

Time de Desenvolvimento

Entradas

•

Solicitação de Serviço;

Descrição da Atividade

•

Identificação do Serviço Solicitado;

•

Levantamento de Recursos e Custos;

•

Cronograma Inicial.

Saídas

Plano de Execução
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Apoiar na Elaboração do Plano de Execução
Objetivo:
Fornecer apoio para elaboração do Plano de Execução.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Área Requisitante
Não se aplica
Apoiar a elaboração do Plano de Execução.
Não se aplica

Elaborar Documento de Visão
Objetivo:
Elaboração do documento de visão do projeto de desenvolvimento.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
Plano de Execução
Elicitar, documentar e validar as necessidades da área requisitante, bem como os
problemas.

Saídas

Documento de Visão

Apoiar na Elaborar do Documento de Visão
Objetivo:
Fornecer apoio para elaboração do Documento de Visão.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Área Requisitante
Não se aplica
Apoiar a elaboração do Documento de Visão.
Não se aplica

Elaborar Documento de Especificação de Regras de Negócio
Objetivo:
Elaboração do documento de especificação das regras de negócio.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade
Saídas

Time de Desenvolvimento
•

Plano de Execução;

•

Documento de Visão.

Especificação e detalhamento das regras do negócio aplicadas ao sistema.
Documento de Especificação de Regras de Negócio
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Apoiar na Elaboração Documento de Especificação de Regras de Negócio
Objetivo:
Fornecer apoio para elaboração do Documento de Especificação de Regras de
Negócio.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Área Requisitante
Não se aplica
Apoiar a elaboração do Documento de Especificação de Regras de Negócio.
Não se aplica

Realizar Contagem Estimada da Release
Objetivo:
Obter uma estimativa do tamanho funcional da release.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
•

Documento de Visão

•

Documento de Especificação de Regras de Negócio

Realizar uma estimativa inicial do tamanho das funcionalidades impactadas,
utilizando a métrica adotada no contrato.

Saídas

Contagem Estimada da Release

Aprovar Documentação de Planejamento
Objetivo:
Aprovação da documentação de planejamento.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade

Área Requisitante
•

Plano de Execução;

•

Documento de Visão;

•

Contagem Estimada da Release;

•

Documento de Especificação de Regras de Negócio.

Com o apoio da área técnica (CGD) realizar a análise da documentação
produzida pelo time de desenvolvimento.

Saídas

•

Plano de Execução Aprovado;

•

Documento de Visão Aprovado;

•

Contagem Estimada da Release Aprovado;

•

Documento de Especificação de Regras de Negócio Aprovado.
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Encaminhar Documentação de Planejamento da Release
Objetivo:
Encaminhar documentação de planejamento da release para avaliação.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento

Não se aplica
Encaminhar documentação planejamento da release elaborada pelo Time de
Desenvolvimento referente à execução do desenvolvimento para avaliação pela
Coordenação-Geral de Desenvolvimento.

Saídas

Não se aplica

Analisar Documentação de Planejamento da Release
Objetivo:
Análise da documentação de planejamento da release.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade
Saídas

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
•

Plano de Execução;

•

Documento de Visão;

•

Contagem Estimada da Release;

•

Documento de Especificação de Regras de Negócio.

Realizar análise da documentação de planejamento da release.
•

Plano de Execução Aprovado;

•

Documento de Visão Aprovado;

•

Contagem Estimada da Release Aprovada;

•

Documento de Especificação de Regras de Negócio Aprovado.

Gerar Ordem de Serviço de Desenvolvimento
Objetivo:
Gerar a Ordem de Serviço de Desenvolvimento.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
•

Plano de Execução Aprovado;

•

Documento de Visão Aprovado;

•

Contagem Estimada do Produto Aprovada;

•

Documento de Especificação de Regras de Negócio Aprovado.

Gerar a Ordem de Serviço de Desenvolvimento com o objetivo de oficializar,
administrativamente, a solicitação de serviço de desenvolvimento da demanda.

Saídas

Ordem de Serviço de Desenvolvimento
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Solicitar Repositório
Objetivo:
Solicitar a disponibilização do repositório e planejar as atividades para manter a
integridade dos produtos de trabalho.
Responsável
Entradas

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Solicitação do repositório.

Descrição da Atividade

•

Solicitar repositório do projeto;

•

Aplicar as regras de acesso de acordo com os padrões definidos pela
Diretoria de Tecnologia da Informação; e

•
Saídas

Comunicar o solicitante quanto à criação do ambiente.

Repositório

Definir Arquitetura
Objetivo:
Definir arquitetura que será usada no projeto.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
•

Plano de Execução Aprovado;

•

Documento de Visão Aprovado;

•

Contagem Estimada do Produto Aprovada;

•

Documento de Especificação de Regras de Negócio Aprovado.

O Time de Desenvolvimento propõe uma arquitetura que atenda as expectativas
negociais do Gestor, por meio do Documento de Arquitetura de Software. Essa
proposta deve ser baseada na Arquitetura Referência da Diretoria de Tecnologia
da Informação.

Saídas

Documento de Arquitetura de Software - DAS.

Elaborar Modelo de Dados Inicial
Objetivo:
Elaborar o modelo de dados inicial do sistema.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
Documento de Visão Aprovado
O Time de desenvolvimento começa a construir o modelo de dados inicial com base
no documento de visão. Na construção do modelo o time deve basear-se no
documento de diretrizes da Diretoria de Tecnologia da Informação do MEC.

Saídas

Modelo de Dados Inicial

Página 27 de 60

Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Ministério da Educação – MEC

Preparar Release
Objetivo:
Processo responsável pelo planejamento da (s) Release (s) e Sprint (s).

Executar Release
Objetivo:
Processo responsável pela execução da (s) Release (s) e Sprint (s).

Realizar Validação Técnica
Objetivo:
Validação técnica das entregas.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Não se aplica
Validar tecnicamente as entregas definidas para o processo.
Não se aplica

Realizar Validação Negocial
Objetivo:
Validação negocial das entregas.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Área Requisitante
Não se aplica
Validar negocialmente as entregas definidas para o processo.
Não se aplica
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8.11.

Fluxo – Preparar Release
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8.11.1.Detalhamento do Processo
Detalhar Itens do Backlog
Objetivo:
Especificar os itens priorizados no Backlog.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
•

Documento de Visão de Sistemas;

•

Backlog do Produto.

O Time de Desenvolvimento junto com a área requisitante detalha as histórias de
usuário, define os critérios de aceitação e levanta as regras negociais.

Saídas

•

História de Usuário;

•

Matriz de Rastreabilidade.

Elaborar/Atualizar Plano de Release
Objetivo:
Elaboração/Atualização do Plano de Release
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
Backlog do Produto
Elaborar/Atualizar o Plano de Release à ser realizado pelo Time de
Desenvolvimento com o apoio da Coordenação-Geral de Desenvolvimento e da
Área Requisitante.

Saídas

Plano de Release

Homologar Itens de Backlog
Objetivo:
Aprovar o detalhamento dos itens do backlog.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Área Requisitante
Histórias de Usuário
A área requisitante deverá validar as histórias e as regras levantadas.
Itens de backlog homologados
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Evoluir Documento Arquitetural
Objetivo:
Atualizar o documento de arquitetura do projeto.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
Documento de Arquitetura de Software
Se durante o detalhamento dos itens do backlog houver alguma alteração que
impacte ou que gere novas informações sobre a arquitetura do projeto o
documento de arquitetura deverá ser atualizado.

Saídas

Documento de Arquitetura de Software Atualizado.

Evoluir Modelo de Dados
Objetivo:
Atualizar o modelo de dados de acordo com a release a ser entregue.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
Modelo de Dados
Com base nas histórias detalhadas, o Time de Desenvolvimento deverá atualizar o
Modelo de Dados.

Saídas

Modelo de Dados Atualizado

Evoluir Documento de Especificação de Regras de Negócio
Objetivo:
Atualizar o documento de especificação de regras de negócio de acordo com a
release a ser entregue.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
Documento de Especificação de Regras de Negócio
Com base nas histórias detalhadas, o Time de Desenvolvimento deverá atualizar o
Documento de Especificação de Regras de Negócio.

Saídas

Documento de Especificação de Regras de Negócio Atualizado
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8.12.

Fluxo – Executar Release

Página 32 de 60

Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Ministério da Educação – MEC

8.12.1.Detalhamento do Processo
Preparar Sprint
Objetivo:
Preparar a execução da Sprint.
Responsável

Entradas

Time de Desenvolvimento
•

Ordem de Serviço de Desenvolvimento;

•

Histórias de Usuário;

•

Plano de Release;

•

Documento de Arquitetura do Sistema;

•

Documento de Especificação de Regras de Negócio;

•

Modelo de Dados aprovado.

Preparar a execução das sprints para que atenda ao plano de release. O
Descrição da Atividade

planejamento e granulação das atividades poderão ser feitos de acordo com a
necessidade da equipe.

Saídas

Sprint Planejada.

Desenvolver Sprint
Objetivo:
Realizar ciclo de desenvolvimento.

Consolidar Documentos e Artefatos Técnicos
Objetivo:
Consolidação dos Documentos e Artefatos Técnicos.
Responsável

Entradas

Descrição da Atividade

Saídas

Time de Desenvolvimento
•

Histórias do Usuário;

•

Planilha de Contagem Estimada;

•

Documento de Visão.

Realizar a consolidação de documentos e artefatos técnicos.
•

Documento de Análise Funcional da Release;

•

Roteiro de Publicação da Release;

•

Matriz de Rastreabilidade;

•

Termo de Entrega;

•

Evidência de Teste;

•

TAG, Script e/ou Rotina;

•

Histórias da Usuário;

•

Documento de especificação de regra de negócio;;
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•

Documento de Arquitetura de Software Final;

•

Manual do Usuário;

•

Modelo de Dados Final; e/ou

•

Dicionário de Dados.

Realizar Contagem Detalhada da Release
Objetivo:
Realiza a contagem detalhada dos pontos de função.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Time de Desenvolvimento
Incremento do Produto
Realizar contagem detalhada em pontos de função
•

Contagem Detalhada da Release;

•

Análise de Funcionalidade.

Evoluir Documento Arquitetural
Objetivo:
Atualizar o documento de arquitetura do projeto.
Responsável
Entradas

Time de Desenvolvimento
Documento de Arquitetura de Software
Se durante o detalhamento dos itens do backlog houver alguma alteração que

Descrição da Atividade

impacte ou que gere novas informações sobre a arquitetura do projeto o
documento de arquitetura deverá ser atualizado.

Saídas

Documento de Arquitetura de Software Atualizado.

Evoluir Modelo de Dados
Objetivo:
Atualizar o modelo de dados de acordo com a release a ser entregue.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Time de Desenvolvimento
Modelo de Dados
Com base nas histórias detalhadas, o Time de Desenvolvimento deverá atualizar o
Modelo de Dados.
Modelo de Dados Atualizado
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Evoluir Documento de Especificação de Regras de Negócio
Objetivo:
Atualizar o documento de especificação de regras de negócio de acordo com a
release a ser entregue.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Time de Desenvolvimento
Documento de Especificação de Regras de Negócio
Com base nas histórias detalhadas, o Time de Desenvolvimento deverá atualizar o
Documento de Especificação de Regras de Negócio.
Documento de Especificação de Regras de Negócio Atualizado
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8.13.

Fluxo – Desenvolver Sprint
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8.13.1.Detalhamento do Processo
Preparar Execução da Sprint
Objetivo:
Preparar a Sprint para início da execução
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Saídas

Time de Desenvolvimento
Backlog do Produto
•

Definir as tarefas da Sprint;

•

Definir prazos das tarefas;

•

Alocar a equipe responsável pela execução da Sprint;

•

Montar o quadro scrum com a distribuição das atividades entre a equipe.

Quadro Scrum

Elaborar Sprint Backlog
Objetivo:
Elaboração do artefato Sprint Backlog
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
Backlog do Produto
Elaborar o Sprint Backlog que consiste em uma lista de tarefas extraída do Backlog
do Produto que o Time de Desenvolvimento se compromete a concluir durante
uma Sprint. Na fase de planejamento o Time de Desenvolvimento seleciona um
certo número de itens do Backlog do Produto, na forma de histórias de usuário,
identifica as tarefas necessárias para concluir cada item e as distribui em ciclos de
desenvolvimento.

Saídas

Sprint Backlog

Aprovar Sprint Backlog
Objetivo:
Aprovação do Sprint Backlog
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Área Requisitante
Sprint Backlog
Aprovar o Sprint Backlog para início da execução das tarefas definidas.
Sprint Backlog Aprovado
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Implementar Sprint
Objetivo:
Codificar as histórias de usuário.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
•

Histórias de Usuário

•

Documento de Arquitetura aprovado

•

Modelo de Dados aprovado.

O Time de Desenvolvimento irá codificar as histórias de usuários referente a sprint.
Durante a codificação é imprescindível o preenchimento do checklist funcional das
histórias e a execução do teste unitário.

Saídas

Sprint devidamente implementada (Código Fonte e/ou script);
Checklist funcional das histórias.

Executar Testes
Objetivo:
Executar os testes para garantia de qualidade
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade

Saídas

Time de Desenvolvimento
•

Documento de Especificação Técnica;

•

Código Fonte.

•

Executar os testes;

•

Registrar os defeitos para correção (se houver);

•

Atualizar a situação de execução das atividades.

Evidência de Teste

Validar Sprint Negocialmente
Objetivo:
Validação negocial da Sprint
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Área Requisitante
Sprint devidamente implementada (Código Fonte e/ou script).
Executar os testes no sistema visando a homologação após a entrega da Sprint no
ambiente de homologação para validar o correto funcionamento do sistema do
ponto de vista negocial.

Saídas

Sprint Aprovada (Negocialmente)
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Gerar TAG e/ou Script
Objetivo:
Desenvolvimento da TAG e/ou script para execução em ambiente de
infraestrutura.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Time de Desenvolvimento
Sprint devidamente implementada
Desenvolver TAG e/ou scripts para execução em ambiente de infraestrutura.
TAG e/ou Script
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8.14.

Fluxo – Aferir Entrega
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8.14.1.Detalhamento do Processo
Aferir entrega dos artefatos
Objetivo:
Execução do processo de aferição dos artefatos.
Responsável

Fábrica de Métrica

Entradas

Descrição da Atividade
Saídas

•

Ordem de Serviço de Métrica;

•

Repositório de controle de versão;

•

Documento de Análise de Funcionalidade;

•

Contagem Detalhada da Release.

Realizar a análise dos artefatos para identificação de possíveis não conformidades.
Não se aplica

Notificar fiscal do contrato
Objetivo:
Notificação de artefatos com inconformidade.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Fábrica de Métrica
Não se aplica
Caso identificados artefatos com inconformidades, notificar a Coordenação-Geral
de Desenvolvimento para providências.

Saídas

Não se aplica

Analisar não conformidade
Objetivo:
Análise dos artefatos com inconformidade.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Fiscal do Contrato de Métrica
Não se aplica
Realizar a análise dos artefatos identificados com inconformidades.
Não se aplica

Registrar não conformidade
Objetivo:
Registro de inconformidade
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Fiscal do Contrato de Métrica
Não se aplica
Realizar o registra das inconformidades identificadas para solicitação de ajustes
pela fábrica de software.

Saídas

Não se aplica

Página 41 de 60

Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Ministério da Educação – MEC

Solicitar complementação da entrega
Objetivo:
Solicitação de complemento da entrega.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Fiscal do Contrato de Métrica
Não se aplica
Solicitar complemento da entrega.
Não se aplica

Adequar artefatos
Objetivo:
Adequação dos artefatos.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Fábrica de Software
Artefato
Realizar adequação dos artefatos a fim de dirimir as inconformidades identificadas.
Artefato Ajustado

Gerar Ordem de Serviço de Métrica
Objetivo:
Gerar a Ordem de Serviço de Métrica.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
•

Contagem Detalhada da Release;

•

Documento de Análise de funcionalidade.

Registrar ordem de serviço de métrica para execução do serviço de contagem de
pontos de função da release pela Fábrica de Métricas.

Saídas

Ordem de Serviço de Métrica

Realizar contagem de pontos de função
Objetivo:
Contagem de Pontos de Função do produto entregue.
Responsável
Entradas

Descrição da Atividade

Fábrica de Métrica
•

Ordem de Serviço de Métrica;

•

Contagem Detalhada da Release;

•

Documento de Análise de funcionalidade.

Realizar a contagem de pontos de função do produto entregue pela fábrica de
software.

Saídas

Não se aplica
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Registrar contagem de pontos de função
Objetivo:
Resultado da Contagem de Pontos de Função.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Fábrica de Métrica
Não se aplica
Registrar resultado da Contagem de Pontos de Função
Não se aplica

Encaminhar para validação
Objetivo:
Encaminhamento para validação da contagem de pontos de função.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Fábrica de Métrica
Não se aplica
Encaminhar a contagem de pontos de função ao Fiscal do Contrato de Métricas
para validação.

Saídas

Não se aplica

Identificar divergência de contagem
Objetivo:
Identificação de divergências de contagem de pontos de função.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Fiscal do Contrato de Métrica
Não se aplica
•

Caso existam diferenças nas contagens das fábricas maior que 5%, o Fiscal do
Contrato de Métrica deve sinalizar as diferenças encontradas nas contagens e
convocar reunião de alinhamento.

•

Caso identificada divergência igual ou menor que 5% o Fiscal do Contrato de
Métrica deverá providenciar o encerramento da Ordem de Serviço de Métrica.

Saídas

Não se aplica

Notificar partes interessadas
Objetivo:
Notificação de divergências identificadas.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Fiscal do Contrato de Métrica
Não se aplica
Notificar partes interessadas sobre a identificação das divergências maior que 5%.
Não se aplica

Página 43 de 60

Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Ministério da Educação – MEC

Realizar reunião de resolução de divergências
Objetivo:
Alinhamento para resolução das divergências de contagem identificadas.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Fiscal do Contrato de Métrica
Não se aplica
•

Durante a reunião de resolução de divergências, deve-se procurar o consenso
os participantes.

•

Na reunião, as diferenças devem ser discutidas e alinhadas com base nas
normas estabelecidas pelo MEC.

•

Cabe ao Fiscal do Contrato de Métrica conduzir a reunião indicando as
divergências e o alinhamento realizado.

Saídas

ATA de Reunião

Identificar fábrica responsável pelos ajustes
Objetivo:
Identificação dos responsáveis pelos ajustes necessários.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Fiscal do Contrato de Métrica
Não se aplica
Identificação dos responsáveis pelos ajustes necessários.
Não se aplica

Encerrar Ordem de Serviço de Métrica
Objetivo:
Encerramento da Ordem de Serviço de Métrica.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Fiscal do Contrato de Métrica
Não se aplica
Formalizar o encerramento da Ordem de Serviço de Métrica.
Não se aplica
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8.15.

Fluxo – Implantação
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8.15.1.Detalhamento do Processo
Solicitar implantação
Objetivo:
Solicitação de implantação do produto
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Não se aplica
Solicitar a implantação do produto homologado em ambiente de produção
Não se aplica

Executar Implantação
Objetivo:
Execução da implantação do produto
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Coordenação-Geral de Infraestrutura – CGI/DTI
Script e/ou TAG
Realizar a implantação do produto homologado em ambiente de produção
Produto implantado

Identificar Origem do Erro
Objetivo:
Identificação da origem do erro
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade
Saídas

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Script e/ou TAG
Identificar a origem do erro em produção.
Não se aplica

Verificar e corrigir erro de desenvolvimento
Objetivo:
Analisar os erros identificados relacionados ao desenvolvimento e encaminhá-los
para correção da equipe de infraestrutura.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Saídas

Time de Desenvolvimento
Script e/ou TAG
•

Analisar os erros encontrados na instalação do sistema.

•

Encaminhar módulos, componentes ou procedimentos para correção.

•

Receber módulos, componentes ou procedimentos corrigidos.

Relatório de Erros Identificados
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Verificar e corrigir erro de infraestrutura
Objetivo:
Analisar os erros identificados relacionados à infraestrutura e encaminhá-los para
correção da equipe de desenvolvimento.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Saídas

Equipe de Infraestrutura
Script e/ou TAG
•

Analisar os erros encontrados na instalação do sistema.

•

Encaminhar módulos, componentes ou procedimentos para correção.

•

Receber módulos, componentes ou procedimentos corrigidos.

Relatório de Erros Identificados
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8.16.

Fluxo – MDS Sustentação
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8.16.1.Detalhamento do Processo
Gerar Ordem de Serviço de Sustentação Mensal
Objetivo:
Gerar a Ordem de Serviço de Sustentação Mensal.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Não se aplica
Gerar a Ordem de Serviço de Serviço de Sustentação Mensal com o objetivo de
oficializar, administrativamente, a solicitação de serviço de sustentação de
sistemas.

Saídas

Ordem de Serviço de Sustentação Mensal.

Encaminhar Ordem de Serviço de Sustentação Mensal
Objetivo:
Encaminhamento a Ordem de Serviço de Sustentação Mensal.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Ordem de Serviço de Sustentação Mensal.
Encaminhar para o Time de Desenvolvimento Ordem de Serviço de Sustentação
Mensal para oficializar a solicitação de serviço de sustentação de sistemas.

Saídas

Ordem de Serviço de Sustentação Mensal encaminhada

Receber Ordem de Serviço de Sustentação Mensal
Objetivo:
Recebimento do Ordem de Serviço de Sustentação Mensal.
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Time de Desenvolvimento
Ordem de Serviço de Sustentação Mensal.
Receber a Ordem de Serviço de Sustentação Mensal encaminhada pela
Coordenação-Geral de Desenvolvimento para início do trabalho de sustentação de
sistemas.

Saídas

Não se aplica
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Receber Demanda de Sustentação
Objetivo:
Recebimento da demanda de sustentação registrada pelo Requisitante.
Responsável

Time de Desenvolvimento

Entradas

Demanda de Sustentação

Descrição da Atividade

Receber demanda de sustentação registrada pelo Requisitante por meio do
Sistema de Gestão de Demandas.

Saídas

Não se aplica

Analisar Demanda de Sustentação
Objetivo:
Análise da demanda de sustentação
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Demanda de Sustentação
Analisar a demanda de sustentação registrada pelo Requisitante e, determinar,
prosseguimento ou não do atendimento.

Saídas

Não se aplica

Gerar Ordem de Serviço de Sustentação Sob Demanda
Objetivo:
Gerar a Ordem de Serviço de Sustentação Sob Demanda
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Não se aplica
Gerar a Ordem de Serviço de Sustentação Sob Demanda com o objetivo de
oficializar, administrativamente, a solicitação de serviço de sustentação de
sistemas não contemplados na O.S de Sustentação Mensal.

Saídas

Ordem de Serviço de Sustentação Sob Demanda

Encaminhar Ordem de Serviço de Sustentação Sob Demanda
Objetivo:
Encaminhamento a Ordem de Serviço de Sustentação Sob Demanda
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Ordem de Serviço de Sustentação Sob Demanda
Encaminhar para o Time de Desenvolvimento Ordem de Serviço de Sustentação
Sob Demanda para oficializar a solicitação de serviço de sustentação de sistemas
não contemplados na Ordem de Serviço de Sustentação Mensal.

Saídas

Não se aplica
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Executar Sustentação
Objetivo:
Execução das atividades de sustentação de sistemas.
Responsável

Time de Desenvolvimento

Entradas

Demanda de Sustentação

Descrição da Atividade

Implementar, testar e integrar a solução para um determinado grupo de requisitos
da manutenção relacionado ao sistema.

Saídas

•

Parecer Técnico;

•

Nota Técnica;

•

Relatório Técnico;

•

Documentação Técnica de Componente;

•

Roteiro de Testes;

•

Evidência de Teste Unitário;

•

Evidência de Teste Exploratório;

•

Evidência de Teste Regressivo;

•

Massa de Teste;

•

Relatório de Monitoramento;

•

Relatório de Atividades;

•

Log de Atividades;

•

Relatório de Impacto;

•

Documentação da Massa de Dados

•

Modelo de Banco de Dados

•

Dicionário de Dados

•

Código Fonte;

•

Scripts;

•

Scripts de teste;

•

Roteiro de migração;

•

Relatório de regras; e/ou

•

Evidências de migração.
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Entregar evidência/artefato de sustentação
Objetivo:
Entrega da evidência e/ou artefato de sustentação
Responsável

Time de Desenvolvimento

Entradas

Demanda de Sustentação

Descrição da Atividade

Entregar evidência/artefato produzido ao final da atividade de sustentação de
sistemas, conforme atividade executada durante a execução do serviço, e seus
resultados. Evidencia o resultado do serviço de sustentação realizados, podendo
ser, conforme serviço demandando:
1) Parecer Técnico;
2) Nota Técnica;
3) Relatório Técnico;
4) Documentação Técnica de Componente;
5) Roteiro de Testes;
6) Evidência de Teste Unitário;
7) Evidência de Teste Exploratório;
8) Evidência de Teste Regressivo;
9) Massa de Teste;
10) Relatório de Monitoramento;
11) Relatório de Atividades;
12) Log de Atividades;
13) Relatório de Impacto;
14) Documentação da Massa de Dados
15) Modelo de Banco de Dados
16) Dicionário de Dados
17) Código Fonte;
18) Scripts;
19) Scripts de teste;
20) Roteiro de migração;
21) Relatório de regras; e/ou
22) Evidências de migração.

Saídas

Evidência/artefato de sustentação
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Homologar Tecnicamente
Objetivo:
Homologação técnica da sustentação
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Coordenação-Geral de Desenvolvimento - CGD/DTI
Não se aplica
Executar a homologação do sistema após a execução do serviço de sustentação no
ambiente de homologação para validar o correto funcionamento do sistema do
ponto de vista técnico.

Saídas

Produto Homologado Tecnicamente

Homologar Negocialmente
Objetivo:
Homologação negocial da sustentação
Responsável
Entradas
Descrição da Atividade

Área Requisitante
Não se aplica
Executar a homologação do sistema após a execução do serviço de sustentação no
ambiente de homologação para validar o correto funcionamento do sistema do
ponto de vista negocial.

Saídas

Produto Homologado Negocialmente

Implantação
Objetivo:
Executar com sucesso lançamentos de produtos e entregar o software para seus
usuários finais do Ministério da Educação.
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8.16.2.Modelo de execução do serviço de sustentação de sistema
São considerados serviços de sustentação de soluções de software as atividades técnicas de operação e manutenção continuada de
soluções de software implantadas nos ambientes de produção, cujo principal resultado é a correção de defeitos, manutenção da
disponibilidade, estabilidade e desempenho dessas soluções. Além desses, estão incluídas no escopo intervenções tempestivas ou
pontuais de caráter perfectivo, corretivo, preventivo, atendimento ao usuário ou atividade operacional.
Para os serviços de sustentação de soluções de software estão previstos 2 (dois) tipos de ORDENS DE SERVIÇO (O.S.):
a)

ORDEM DE SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO MENSAL (O.S. SUSTENTAÇÃO MENSAL); e

b) ORDEM DE SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO SOB DEMANDA (O.S. SUSTENTAÇÃO SOB DEMANDA)
As ORDENS DE SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO SOB DEMANDA consistem na solicitação de serviços de sustentação de soluções de
software que não constam na lista de soluções da O.S. DE SUSTENTAÇÃO MENSAL – modalidade que poderá ser acionada pelo MEC
a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, sendo que os serviços solicitados serão detalhados na respectiva ORDEM DE SERVIÇO.
O serviço de sustentação será dimensionado com base no tamanho funcional do escopo da funcionalidade e/ou da solução de
SOFTWARE que será sustentada sob demanda OU, no caso de demandas que não estejam relacionadas a uma funcionalidade, será
estabelecida a complexidade da demanda e de acordo com as seguintes tabelas:
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ATIVIDADES DE INTERVENÇÕES TEMPESTIVAS OU PONTUAIS
Serviços
Complexidade
Atividades Inerentes
a) Intervenção Perfectiva: corresponde à implementação de melhorias em um sistema
• Realizar Tunning;
Baseado no
existente, sem a alteração de funcionalidades sob o ponto de vista do usuário. Sua
• Executar rotina de clean up;
Tamanho
finalidade é promover a melhoria de desempenho, a manutenibilidade e a usabilidade do
• Realizar configuração de ferramentas de
Funcional
sistema.
desenvolvimento, Gerência de configuração e Deploy.
b) Intervenção Cosmética: são consideradas intervenções cosméticas as demandas

Baseado no

associadas às alterações de interface, por exemplo, fonte de letra, cores de telas, logotipos,

Tamanho

mudança de botões na tela.

Funcional

c) Intervenção Preventiva: alterações no software buscando melhorar a confiabilidade ou
oferecer uma estrutura melhor para futuras manutenções. A intervenção preventiva parte

Baseado no

de uma observação reconhecida pelos mantenedores sobre o que poderá gerar algum tipo

Tamanho

de erro no software, desta forma tal erro será tratado antes que um problema venha a

Funcional

•

Execução de procedimentos relacionados à alteração
de interfaces.

•

Realizar Testes;

•

Realizar configuração de ferramentas de
desenvolvimento, Gerência de configuração e Deploy;

•

Realizar engenharia reversa;

•

Realizar auditoria.

•

Criar/alterar/adequar script;

•

Migrar dados;

•

Criar/alterar/adequar massa de dados;

•

Realizar auditoria.

e) Migração de Dados: elaboração de rotinas visando a transferência de dados de uma base

•

Executar rotinas;

para outra, podendo ser de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) para outro

•

Criar/alterar/adequar script;

•

Executar procedimentos;

(exemplos de atividades: Criação de script; Validação e limpeza de massa de dados;

•

Realizar auditoria;

Adequação e dicionarização do modelo, etc.).

•

Realizar engenharia reversa.

ocorrer.
d) Apuração especial: serviços de inclusão, alteração, consulta ou exclusão de dados no
banco de dados do ambiente de produção para elaboração de relatórios, correção ou
adequação de informações mantidas pelas soluções de software sustentadas e

MÉDIA

levantamento de informações complementares e não disponibilizadas de forma
automática via aplicação ao usuário.

ou no mesmo SGBD. Essa transferência poderá representar mudanças de estrutura ou não

ALTA
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ATIVIDADES DE INTERVENÇÕES TEMPESTIVAS OU PONTUAIS
Serviços
Complexidade
Atividades Inerentes
f) Internalização de Sistemas de Informação: adequação de sistemas fornecidos à área de
• Realizar testes;
tecnologia da informação por outras áreas do MEC ou fornecidos por outras instituições,
Baseado no
• Realizar configuração de ferramentas de
que engloba em atividades como: preparação de ambiente e realização de prova de
Tamanho
desenvolvimento, Gerência de configuração e Deploy;
conceito (POC); análise e adequação de documentação; publicação da aplicação;
Funcional
• Migrar dados.
configuração de variáveis de ambiente; testes exploratórios e migração de dados.
g) Monitoramento de programas críticos: monitorar sistema por um período de tempo
com abordagem preventiva para evitar, ou ainda, mitigar, quando não for possível evitar,

•

Monitorar aplicação.

•

Criar manuais;

•

Criar roteiros.

•

Atualizar manuais;

•

Atualizar roteiros.

Baseado no
Tamanho
Funcional

•

Criar documentação técnica.

BAIXA

•

Atualizar documentação técnica.

•

Apoiar os usuários na solução de dúvidas;

•

Apoiar os usuários no uso dos sistemas.

•

Criar/Alterar/Adequar nota técnica;

•

Criar/Alterar/Adequar relatório técnico;

•

Criar/Alterar/Adequar parecer técnico.

ALTA

eventuais indisponibilidades ou degradação da qualidade do serviço.
Baseado no
h) Criação e atualização dos manuais e roteiros de orientação aos usuários: ocorrerão por

Tamanho

solicitação da CONTRATANTE em decorrência de falhas e de necessidade de definições e

Funcional

melhorias.
BAIXA

i) Elaboração de documentação técnica.

j) Suporte ao usuário: suporte de terceiro nível, de acordo com a definição de hierarquia
de suporte em ambientes corporativos;

BAIXA

k) Emissão de parecer, nota ou relatório técnicos com informações sobre o funcionamento
das aplicações, regras negociais, informações de arquitetura, proposta de solução, análise
de risco.

MÉDIA
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Serviços

ATIVIDADES DE INTERVENÇÕES TEMPESTIVAS OU PONTUAIS
Complexidade
Atividades Inerentes
• Realizar testes;

l) Criação e/ou alteração de componentes arquiteturais de sistemas do MEC.

ALTA

•

Criar/Alterar/Adequar componentes arquiteturais;

•

Realizar Configuração de ferramentas de
desenvolvimento, gerência de configuração e deploy.

m) Análise e adequação de sistema para migração de ambiente de infraestrutura, seja na
nuvem, on premise ou híbrido.

Baseado no
Tamanho
Funcional

•

Analisar/Adequar sistema.

•

Analisar aplicação;

•

Realizar testes.

•

Realizar Tunning;

•

Executar rotinas de clean up;

•

Realizar testes;

•

Criar/alterar/adequar scripts.

•

Criar/alterar/adequar massa de dados;

•

Realizar testes.

n) Apoio à implantação de sistema: apoio ao processo de implantação de uma nova versão
do sistema por profissional que tenha conhecimento negocial e técnico do sistema com o
objetivo de evitar ou minimizar problemas na implantação, bem como realização de testes

ALTA

mínimos que garantam a continuidade de operação do sistema.

o) Otimização e melhorias em scripts de banco de dados existentes, incluindo, por
exemplo: índices, procedures, triggers, queries, etc.

ALTA

p) Geração de massa de dados para a execução de testes em qualquer ambiente, a
depender da necessidade do CONTRATANTE.

MÉDIA
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Serviço

ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE DISPONIBILIDADE, ESTABILIDADE E DESEMPENHO
Complexidade
Atividades Inerentes
• Identificar e solucionar incidentes;

a) Intervenção Corretiva: correção de defeitos identificados nas soluções de software em
produção, abrangendo comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou
funcionamento e quaisquer desvios em relação a requisitos aprovados pelo gestor da

Baseado no
Tamanho
Funcional

aplicação;

•

Criar/alterar/adequar script;

•

Executar procedimentos;

•

Realizar configuração de ferramentas de
desenvolvimento, Gerência de Configuração e Deploy;

•

Realizar auditoria;

•

Realizar testes;

•

Criar/alterar/adequar massa de dados.

•

Analisar e responder incidentes;

•

Reestabelecer disponibilidade de aplicações;

•

Realizar testes;

•

Realizar configuração de ferramentas de

b) Análise e solução de incidentes, abrangendo as atividades de análise, diagnóstico,
restabelecimento da disponibilidade, correção de falhas ou defeitos da solução de
software em ambiente de produção, abrangendo comportamentos inadequados que
causem problemas de uso ou mau funcionamento da aplicação e quaisquer desvios em
relação aos requisitos funcionais ou não-funcionais esperados para a solução. São
considerados exemplos de indisponibilidades as seguintes situações ou defeitos que
venham a ocorrer com as soluções de software sustentadas: impossibilidade de conclusão
de um fluxo principal, dificuldades para concluir fluxos não essenciais do sistema,
validações inconsistentes que resultem na corrupção de múltiplos registros de dados em
produção, inoperância de integrações externas essenciais ao sistema, integrações nãocríticas inoperantes, ausência de parâmetros ou tabelas de domínio que impossibilitem o

ALTA

desenvolvimento, Gerência de Configuração e Deploy;
•

Realizar engenharia reversa;

•

Realizar auditoria.

uso do sistema, divergência de regra de negócio em relação à especificação, que
impossibilite o uso do sistema, performance ou tempo de resposta em nível que
impossibilite o uso do sistema ou ofenda os níveis de serviço acordados com as áreas
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ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE DISPONIBILIDADE, ESTABILIDADE E DESEMPENHO
Serviço
Complexidade
Atividades Inerentes
usuárias e demais casos de indisponibilidade que comprometam as soluções de software
implantadas nos ambientes de produção.
c) Monitoramento contínuo, compreendendo: implantação e utilização de aplicativos de
monitoramento continuado da disponibilidade e desempenho de sistemas; implantação e
utilização de aplicativos de monitoramento de questões relacionadas à segurança de
informações de sistemas, monitoração preventiva e gestão dos registros de logs gerados

Baseado no
Tamanho
Funcional

•

Monitorar aplicação;

•

Realizar testes.

•

Analisar aplicação;

•

Realizar testes.

•

Executar procedimentos;

•

Realizar testes;

•

Criar/alterar/adequar script;

•

Realizar configuração de ferramentas de

pelos sistemas sustentados e disponibilização de relatórios periódicos.
d) Apoio à produção, abrangendo o suporte e acompanhamento presencial às equipes de
infraestrutura para análise, diagnóstico, resolução de incidentes e proposta de melhoria.

ALTA

e) Operação de soluções de software, consistindo na execução de quaisquer
procedimentos operacionais rotineiramente requeridos pelo sistema em função de suas

MÉDIA

regras de negócio ou forma de construção.

desenvolvimento, Gerência de Configuração e Deploy.

f) Integração e entrega contínua, que abrange a configuração e operação dos ambientes

Monitorar ferramentas e aplicações;

•

Realizar configuração de ferramentas de
desenvolvimento, Gerência de Configuração e Deploy;

de integração e entrega contínua adotado para as soluções sustentadas (servidor de
automação de entregas e orquestradores de containers) na CONTRATADA, bem como

•

•
ALTA

framework e IDE de desenvolvimento, Containers e

construção dos pacotes com os softwares sustentados e gerenciamento de publicação de
pacotes de software nos ambientes do CONTRATANTE.

Criar/alterar/adequar/configurar componentes,

Kubernetes;
•

Realizar auditoria;

•

Realizar testes.
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