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Abstract: 

Este relatório técnico apresenta o ReComP que usamos em dois estudos experimentais e mais a versão 

final completa. No primeiro, avaliamos o ReComp (v1) para o artefato de user stories na perspectiva 

dos desenvolvedores. No segundo estudo, avaliamos o ReComp (v2) para o caso de uso sob a 

perspectiva de testadores de software. Além disso, este relatório apresenta a versão final do ReComP 

para os artefatos caso de uso, user story e protótipo para as perspectivas de desenvolvedores e 

testadores.   



ReComP - version 1 

 

 

1. ReComP – User Story – Desenvolvedor 

 

a) TAX_US_Desenvolvedor 

 

 

 

Nome:___________________________________________________________________________ 
 

Prezado (a), 

A técnica TAX_US (Team Artifact eXperience_User Story) foi desenvolvida para auxiliar na avaliação da 

experiência dos membros da equipe de desenvolvimento em relação a utilização de user stories como meio de 

comunicação de requisitos em projeto de desenvolvimento de software. Por favor, responda as questões com 

base na sua experiência em utilizar o documento com a user story e critérios de aceitação que você recebeu para 

a construção dos protótipos.  

 

1 – Quanto as user stories utilizadas para o desenvolvimento de sua atividade.  

Questões Sim Não Em alguns casos 

TX1. Você tem dificuldade em identificar qual o requisito do cliente 

que a user story está descrevendo? 
   

TX1.1. Caso seja possível identificar o requisito do cliente na descrição da user story, como foi especificado? 

 

 

TX2. Quando existe a dependência entre user stories, é fácil 

identificar na descrição? 
   

TX2.1. Caso seja possível identificar as dependências entre user stories na descrição da user story, como 

foram especificadas? 

 

 

TX3. Quando existe a necessidade de informações de condições 

iniciais antes da user story ser executada, ela é descrita na user 

story? 

   

TX3.1. Caso seja possível identificar as condições inicias (pré-condição) para execução da user story, como 

foram especificadas? 

 

 

TX4. Você tem dificuldade em identificar o papel/quem é o 

responsável por executar a funcionalidade descrita na user story? 

   

TX4.1. Caso seja possível identificar o papel ou responsável por executar a funcionalidade da user story, 

como foi especificado? 

 

 

TX5. Na descrição da user story, você tem dificuldade em identificar 

o objetivo dela? 

   

TX5.1. Caso seja possível identificar o objetivo da user story, como foi especificado? 

 

 

TX6. Você tem dificuldade em identificar o motivo do 

desenvolvimento da funcionalidade descrita na user story? 

   

TAX_US 
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Questões Sim Não Em alguns casos 

TX6.1. Caso seja possível identificar o motivo do desenvolvimento da funcionalidade da user story, como foi 

especificado? 

 

 

TX7. Você tem dificuldade em identificar caminhos alternativos 

(escolhas que o usuário poderá fazer na execução de uma 

funcionalidade) na especificação da user story? 

   

TX7.1. Caso seja possível identificar os caminhos alternativos da user story, como foram especificados? 

 

 

TX8. Você tem dificuldade em identificar caminhos de tratamento de 

erro ou resolução de problemas que impedem o andamento do fluxo 

da user story? 

   

TX8.1. Caso seja possível identificar os caminhos de tratamento de erro da user story, como foram 

especificados? 

 

 

TX9. Na descrição da user story, se ela precisa ser desenvolvida com 

várias telas, você sente a necessidade de informações de como ir de 

uma tela para outra (navegação)? 

   

TX9.1. Caso seja possível identificar as informações de navegação na user story, como foram especificadas? 

 

 

TX10. Você sente a necessidade de informações de layout de tela 

(nome de botões, nomes de campos, etc...) na descrição da user 

story? 

   

TX10.1. Caso seja possível identificar as informações de layout de tela na user story, como foram 

especificados? 

 

 

TX11. Você consegue identificar as regras de negócio 

(restrições/premissas) necessárias para o funcionamento da user 

story, na sua descrição? 

   

TX11.1. Caso seja possível identificar as regras de negócio na user story, como foram especificadas? 

 

 

TX12. Você sente a necessidade de informações de mensagens que 

devem ser apresentadas ao usuário, na especificação da user story? 

   

TX12.1. Caso seja possível identificar as informações de mensagens na user story, como foram 

especificadas? 

 

 

TX13. Você sente a necessidade de informações de requisitos não 

funcionais na descrição da user story? 

   

TX13.1. Caso seja possível identificar os requisitos não funcionais da user story, como foram especificados? 

 

 

 

2 – Quanto às necessidades de informações das user stories para o desenvolvimento de sua atividade.  

Itens de verificação Não Sim Em alguns casos 

TX14. As informações apresentadas na user story são suficientes para 

o desenvolvimento de suas atividades? 

   

TX14.1. Quais informações você precisa para o desenvolvimento de suas atividades que não estão descritas 

neste tipo de especificação? 

 

 



TX15. A user story apresenta informações irrelevantes?     

TX15.1. Quais informações da user story você considera irrelevante para o desenvolvimento de suas 

atividades? 

 

 

TX16. A user story apresenta informações com ambiguidade?    

TX16.1. Quais informações da user story você considera com ambiguidade? 

 
 
 
 

 

 

b) TAI_US_Desenvolvedor 

 

 
Prezado (a), 

A técnica TAI_US (Team Artifact Improvement_User story) foi desenvolvida para auxiliar a melhoria dos 

artefatos, propondo padrões de soluções para os problemas nos artefatos utilizados para comunicação de 

requisitos. Todos os problemas identificados com a TAX_US têm uma sugestão de melhoria correspondente na 

TAI_US. Por exemplo, o problema TX1 pode ser solucionado com a melhoria TI1.  

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

TI1. Eu não consigo 

identificar qual o requisito 

do cliente que a user story 

está relacionada. 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o requisito relacionado à user story. 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

TI2. Tem user stories 

relacionadas, mas eu não 

sei quais são. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as user stories relacionadas e criar a 

rastreabilidade entre elas. 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

TI3. A user story precisa 

de uma condição anterior 

para ser executada, mas 

não sei qual é. 

 

Sugestão:  

Criar um campo de pré-condição para execução da user story. 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
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Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

TI4. Eu não consigo 

identificar o papel/quem é 

o responsável por executar 

a funcionalidade descrita 

na user story 

Sugestão:  

Utilizar o campo “Como” para identificar o papel que irá executar a 

funcionalidade da user story. 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na 

minha loja 
 

TI5. Eu não consigo 

identificar o objetivo do 

desenvolvimento da user 

story 

Sugestão:  

Utilizar o campo “Eu quero” para identificar o objetivo do desenvolvimento 

da funcionalidade descrita na user story. 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

TI6. Eu não consigo 

identificar o motivo do 

desenvolvimento da user 

story 

Sugestão:  

Utilizar o campo “Para que” para identificar o motivo do desenvolvimento da 

funcionalidade descrita na user story. 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha 

loja 
 

TI7. Eu não consigo 

identificar quais os 

caminhos alternativos 

(escolhas que o usuário 

poderá fazer na execução 

de uma funcionalidade) da 

user story 

 

Sugestão:  

Criar cenários alternativos ao descrito na user story, para descrever caminhos 

alternativos (escolhas que o usuário poderá fazer na execução de uma 

funcionalidade) para os usuários que devem ser desenvolvidos. 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Cenários alternativos 

CA1 - Caso o usuário cancele a operação, o motivo do cancelamento deve 

ser salvo no sistema e a mensagem MSG1 deve ser exibida. 

CA2 – Caso o usuário deseje remover um produto do pedido, ele deve 

selecionar o produto e acionar a opção de excluir. 

 
 



Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

TI8. Eu não consigo 

identificar quais os 

caminhos de tratamento de 

erro ou como resolver 

situações que impedem o 

andamento do fluxo da 

user story  
 

Sugestão:  

Criar cenários de exceção ao descrito na user story, para descrever caminhos 

para resolver eventuais problemas que podem ocorrer na execução da user 

story. 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Cenários Exceção 

CE1 - Caso a quantidade de produtos solicitada exceda a quantidade de 

estoque, o sistema apresenta a mensagem MSG2 (RN1). 
 

TI9. Para ser toda 

desenvolvida, a user story 

necessita de várias telas, 

mas eu não sei como ir de 

uma tela para outra. 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar a navegação entre os cenários da user story, 

ou utilizar protótipos para apresentar as navegações. 

 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Navegação: 

NAV1 -  Ao salvar o pedido, o sistema apresenta a tela da user story US- 

Visualizar resumo do pedido. 
 

TI10. Eu não sei como é 

para desenvolver a tela da 

user story 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar elementos que devem compor a tela da user 

story.  

 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Campos para realizar pedido: 

Botão realizar pedido no menu principal 

Formulário: 

Produto (habilitado – campo para seleção) 

Quantidade do pedido (habilitado – campo numérico) 

Valor unitário (desabilitado – campo de informação) 

Valor total por produto (desabilitado – campo de informação) 

Valor total do pedido (desabilitado – campo de informação) 

Opção de excluir o produto da lista de pedidos 

Botão Salvar Pedido   

Botão Cancelar  
 



Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

TI11. Eu não consigo 

identificar as regras de 

negócio (restrições/ 

premissas) necessárias para 

o funcionamento da user 

story 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as regras de negócio que devem ser 

desenvolvidas na user story.  

 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Cenários Exceção 

CE1 - Caso a quantidade de produtos solicitada exceda a quantidade de 

estoque, o sistema apresenta a mensagem MSG2 (RN1). 

 

Regras de negócio: 

RN1 - A quantidade de pedido de produtos não pode ser superior a 100 

unidades. 
 

TI12. Eu não sei quais as 

descrições das mensagens 

que devem ser 

apresentadas para o 

usuário. 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as mensagens que devem ser desenvolvidas 

na user story.  

 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar de produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Cenários Exceção: 

CE1 - Caso a quantidade de produtos solicitada exceda a quantidade de 

estoque, o sistema apresenta a mensagem MSG2 (RN1). 

 

Mensagens: 

MSG1 -  Pedido cancelado com sucesso. 

MSG2 – A quantidade de produtos permitidos por pedido é de 100 

unidades. Você excedeu a quantidade! 

MSG3 – Produto removido do pedido. 
 

TI13. Eu não consigo 

identificar os requisitos não 

funcionais relacionados na 

descrição da user story 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o(s) requisito(s) não-funcional(ais) 

relacionado(s) à user story. 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar de produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

 

Exemplo de uma User story completa: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos. 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo. 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 



Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Cenários alternativos 

CA1 - Caso o usuário cancele a operação, o motivo do cancelamento deve ser salvo no sistema e a 

mensagem MSG1 deve ser exibida. 

CA2 – Caso o usuário deseje remover um produto do pedido, ele deve selecionar o produto e acionar a 

opção de excluir e o sistema apresenta a MSG3. 

 

Cenários Exceção 

CE1 - Caso a quantidade de produtos solicitada exceda a quantidade de estoque, o sistema apresenta a 

mensagem MSG2 (RN1). 

 

Regras de negócio: 

RN1 - A quantidade de pedido de produtos não pode ser superior a 100 unidades. 

 

Navegação: 

NAV1 -  Ao salvar o pedido, o sistema apresenta a tela da user story US- Visualizar resumo do pedido. 

 

Campos para realizar pedido: 

Botão realizar pedido no menu principal 

Formulário: 

Produto (habilitado – campo para seleção) 

Quantidade do pedido (habilitado – campo numérico) 

Valor unitário (desabilitado – campo de informação) 

Valor total por produto (desabilitado – campo de informação) 

Valor total do pedido (desabilitado – campo de informação) 

Opção de excluir o produto da lista de pedidos 

Botão Salvar Pedido   

Botão Cancelar 

 

Mensagens: 

MSG1 - Pedido cancelado com sucesso. 

MSG2 – A quantidade de produtos permitidos por pedido é de 100 unidades. Você excedeu a quantidade! 

MSG3 – Produto removido do pedido. 
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2. ReComP – Caso de uso - Testador 

 

a) TAX_UC_Testador 

 
 

 
 

Nome:___________________________________________________________________________ 

 

Prezado (a), 

A técnica TAX_UC (Team Artifact eXperience_Use Case) foi desenvolvida para auxiliar na avaliação da 

experiência dos membros da equipe de desenvolvimento em relação a utilização de casos de uso como meio de 

comunicação de requisitos em projeto de desenvolvimento de software. Por favor, responda as questões com 

base na sua experiência em utilizar o caso de uso que você recebeu para a construção dos casos de teste.  

 

1 – Quanto ao caso de uso utilizado para o desenvolvimento de sua atividade.  

Questões Sim Não 

Em 

alguns 

casos 

Não tenho 

necessidade 

desta 

informação 

Com relação ao conteúdo do caso de uso para a criação dos casos de teste do sistema. 

TX1. Na descrição de caso de uso, você consegue identificar o 

objetivo do caso de uso para a criação dos casos de testes? 
   

 

TX2. Na descrição de caso de uso, você consegue identificar 

dependências com outros casos de uso para a criação dos casos de 

testes? 

   

 

TX3. Você consegue identificar o papel/quem é o responsável por 

executar a funcionalidade descrita do caso de uso para a criação dos 

casos de testes? 

   

 

TX4. Você consegue identificar as condições de entrada (condições 

iniciais antes do caso de uso ser executado - pré-condição) na 

descrição do caso de uso para a criação dos casos de testes? 

    

TX5. Você consegue identificar o cenário principal entre ator e o 

sistema na descrição do caso de uso para a criação dos casos de 

testes? 

    

TX6. Você consegue identificar os cenários alternativos (escolhas 

que o usuário poderá fazer na execução de uma funcionalidade – 

Fluxo alternativo) na descrição do caso de uso para a criação dos 

casos de testes? 

    

TX7. Você consegue identificar cenários de tratamento de erro ou 

resolução de problemas (Fluxo de exceção) que impedem o 

andamento do fluxo na descrição do caso de uso para a criação dos 

casos de testes? 

    

TX8. Você consegue identificar as regras de negócio 

(restrições/premissas) na descrição do caso de uso para a criação dos 

casos de testes? 

    

TX9.Você consegue identificar informações de mensagens que 

devem ser apresentadas ao usuário na descrição do caso de uso para 

a criação dos casos de testes? 

    

TAX_UC 
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Questões Sim Não 

Em 

alguns 

casos 

Não tenho 

necessidade 

desta 

informação 

TX10. Você consegue identificar condições finais depois do caso de 

uso ser executado (pós-condição na descrição do caso de uso para a 

criação dos casos de testes? 

    

TX11. Você consegue identificar a obrigatoriedade de 

preenchimento dos campos da tela na descrição do caso de uso ou 

em outro artefato para a criação dos casos de testes? 

    

Com relação a apresentação (Layout de interface) para a criação dos casos de teste do sistema. 

TX12. Você consegue identificar informações de layout de tela 

(nome de botões, nomes de campos, etc...) na descrição do caso de 

uso ou em outro artefato para a criação dos casos de testes? 

    

TX13. Você consegue identificar os tipos dos campos do layout de 

tela ("combo box", "lista", "caixa de seleção", “tabela”, etc) na 

descrição do caso de uso ou em outro artefato para a criação dos 

casos de testes? 

    

TX14. Você consegue identificar o tamanho dos campos de tela na 

descrição do caso de uso ou em outro artefato para a criação dos 

casos de testes? 

    

TX15. Você consegue identificar o padrão que deve ser preenchido 

os campos da tela (máscara) na descrição do caso de uso ou em outro 

artefato para a criação dos casos de testes? 

    

TX16. Você consegue identificar quando um campo é habilitado ou 

desabilitado na descrição do caso de uso ou em outro artefato para a 

criação dos casos de testes? 

    

Com relação a navegação para a criação dos casos de teste do sistema. 

TX17. Você consegue identificar as regras de navegação entre telas 

na descrição do caso de uso ou em outro artefato para a criação dos 

casos de testes? 

    

 

2 – Quanto às necessidades de informações dos casos de uso para o desenvolvimento de sua atividade.

  

Itens de verificação Sim Não 
Em alguns 

casos 

TX18. As informações apresentadas no caso de uso são suficientes para o 

desenvolvimento de suas atividades? 

   

TX18.1. Caso não, descreva quais informações faltou. 

 

TX19. O caso de uso apresenta informações irrelevantes?     

TX19.1. Caso sim, descreve quais informações são irrelevantes. 

 

 

 

TX20. O caso de uso apresenta informações com ambiguidade?    

TX20.1. Caso sim, descreva quais informações estão com ambiguidade 

 

 

 

 

 

 

 



b) TAI_UC_Testador 

 

 

Prezado (a), 

A técnica TAI_UC (Team Artifact Improvement_Use Case) foi desenvolvida para auxiliar a melhoria dos 

artefatos, propondo padrões de soluções para os problemas nos artefatos utilizados para comunicação de 

requisitos. Todos os problemas identificados com a TAX_UC têm uma sugestão de melhoria correspondente na 

TAI_UC. Por exemplo, o problema TX1 pode ser solucionado com a melhoria TI1. Se não houve problema 

identificado na TAX na hora de criar o protótipo, então não precisa fazer todas as melhorias sugeridas na TAI. 

Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

Correspondente à 

TX1 

TI1. Eu não 

consigo identificar 

qual o objetivo do 

caso de uso 

especificado. 

Sugestão:  

Criar um campo para descrever o objetivo do caso de uso de forma resumida. 

Identificação do UC UC005 - Solicitar Agendamento do Veículo 

Caso de uso 

relacionado 

... 

Descrição:  permitir que o usuário faça a solicitação de 

agendamento de um veículo informando o local de 

destino e os passageiros. 

... ... 
 

Correspondente à 

TX2 

TI2. Tem casos de 

uso relacionados, 

mas eu não sei 

quais são. 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar os casos de uso relacionadas e criar a rastreabilidade 

entre eles. 

Identificação do UC UC005 - Solicitar Agendamento do Veículo 

Caso de uso 

relacionado 

UC001 – Cadastro de veículos 

UC006 – Cancelar agendamento 

... ... 
 

Correspondente à 

TX3 

TI3. Eu não 

consigo identificar 

o papel/quem é o 

responsável por 

executar a 

funcionalidade 

descrita no caso de 

uso 

Sugestão:  

Criar um campo atores para identificar o papel que irá executar a funcionalidade do 

caso de uso. 

Caso de uso 

relacionado 

... 

Descrição: ... 

Atore(s):  Secretária 

... ... 
 

Correspondente à 

TX4 

TI4. O caso de uso 

precisa de uma 

condição anterior 

para ser executado, 

mas não sei qual é. 

 

Sugestão:  

Criar um campo de pré-condição para execução do caso de uso. 

Descrição: ... 

Atore(s):  ... 

Pré-condição Ter o perfil de secretária. 

.... .... 
 

Correspondente à 

TX5 

TI5. Eu não 

consigo identificar 

a interação 

principal entre o 

ator e o sistema na 

descrição do caso 

de uso. 

Sugestão:  

Criar um campo de fluxo principal para descrever os passos do caso de uso deve 

realizar em situações normais, ou seja, sem considerar nenhum erro e alternativas. 

Pré-condição ... 

TAI_UC 

Artefato: Caso de uso – UC                              Perfil: Testadores 



Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

Fluxo Principal 1. O sistema apresenta o menu principal da aplicação; 

2. O usuário seleciona a opção “Agendamento”; 

3. O sistema apresenta uma tela com filtros de 

pesquisa, uma lista de agendamentos e as opções de 

“Consultar”, “Novo”, “Cancelar Agendamento” e 

“Editar” [R1, A1, A2, TL1]; 

4. O usuário seleciona a opção “Novo”; 

5. O sistema apresenta uma tela com formulário para 

preencher as informações do agendamento com as 

opções “Salvar” e “Cancelar” [A4, TL2]; 

6. O usuário preenche os campos e seleciona a opção 

“Salvar” [E1, E2, R2]; 

7. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo ... 
 

Correspondente à 

TX6 

TI6. Eu não 

consigo identificar 

quais os caminhos 

alternativos 

(escolhas que o 

usuário poderá 

fazer na execução 

de uma 

funcionalidade) do 

caso de uso 

 

Sugestão:  

Criar um campo de fluxos alternativos ao descrito no caso de uso, para descrever 

caminhos alternativos (escolhas que o usuário poderá fazer na execução de uma 

funcionalidade) para os usuários que devem ser desenvolvidos. 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 2. .. 

3. O sistema apresenta uma tela com filtros de pesquisa, 

uma lista de agendamentos e as opções de “Consultar”, 

“Novo”, “Cancelar Agendamento” e “Editar” [R1, A1, 

A2, TL1]; 

4. ... 

Fluxo alternativo A1 – Selecionar opção Cancelar Agendamento 

1. O usuário seleciona um item da lista e a opção 

“Cancelar Agendamento”; 

2. O sistema estende o caso de uso “Cancelar 

Agendamento”; 
 

Correspondente à 

TX7 

TI7. Eu não 

consigo identificar 

quais os caminhos 

de tratamento de 

erro ou como 

resolver situações 

que impedem o 

andamento do fluxo 

do caso de uso  
 

Sugestão:  

Criar um campo de fluxos de exceção ao descrito no caso de uso, para descrever 

caminhos para resolver eventuais problemas que podem ocorrer na execução do caso 

de uso. 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 4. ... 

5. O usuário preenche os campos e seleciona a opção 

“Salvar” [E1, E2, R2]; 

6. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxos alternativos: ... 

Fluxos de exceção: E1 – Campos obrigatório para agendamento 

1. O sistema verifica que os campos obrigatórios do 

cadastro de agendamento não foram preenchidos e 

exibe uma mensagem MSG002. 
 

Correspondente à 

TX8 

TI8. Eu não 

consigo identificar 

as regras de 

negócio (restrições/ 
premissas) 

necessárias para o 

funcionamento do 

caso de uso 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as regras de negócio que devem ser desenvolvidas no 

caso de uso.  

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 5... 

6.  O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

7. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 
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Regras de 

Negócio 

R1 – A listagem deve ser apresentada na ordem da data dos 

cadastros mais recentes para os mais antigos; 

R2 – O agendamento do mesmo veículo não poderá ser 

efetuado para a mesma data e hora; 
 

Correspondente à 

TX9 

TI9. Eu não sei 

quais as descrições 

das mensagens que 

devem ser 

apresentadas para o 

usuário. 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as mensagens que devem ser desenvolvidas no caso 

de uso.  

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 5. ... 

6. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

7. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Fluxos de exceção: E1 – Campos obrigatório para agendamento 

1. O sistema verifica que os campos obrigatórios do cadastro de 

agendamento não foram preenchidos e exibe uma mensagem 

MSG002. 

Regras de Negócio .... 

Mensagens MSG001: “Operação realizada com sucesso!”  

MSG002:  “É necessário preencher os campos obrigatório”. 
 

Correspondente à 

TX10 

TI10. O caso de 

uso precisa de 

condições finais 

depois de ser 

executado, mas não 

sei qual é. 

Sugestão:  

Criar um campo de pós-condição da execução do caso de uso. 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 1. O sistema apresenta o menu principal da aplicação; 

2. O usuário seleciona a opção “Agendamento”; 

3. O sistema apresenta uma tela (TL1) com filtros de 

pesquisa, uma lista de agendamentos e as opções de 

“Consultar”, “Novo”, “Cancelar Agendamento” e “Editar” 

[R1, A1, A2]; 

4. ... 

Fluxo alternativo .... 

Fluxos de exceção: E1 – Campos obrigatório para agendamento 

1. O sistema verifica que os campos obrigatórios do cadastro de 

agendamento não foram preenchidos e exibe uma mensagem 

MSG002. 

Regras de Negócio .... 

Pós-condição Agendamento do veículo realizado com sucesso e data e 

hora alocado no sistema. 
 

Correspondente à 

TX11 

TI11. Eu não sei 

qual os campos da 

tela do caso de uso 

são obrigatórios 

 

 

Sugestão:  

Criar um identificador no caso de uso ou em outro artefato para destacar qual dos 

campos são obrigatórios preencher. 

Se for no caso de uso segue abaixo, se for em outro artefato ver na página 5 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 4. ... 

5. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

6. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

7. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 



Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva (lista de 

colaboradores – 15 caracteres) *,  

Nome dos passageiros que estarão no veículo (caixa de texto – 

20 caracteres),  

Endereço de origem e destino (caixa de texto – 70 caracteres) *,  

Hora da saída e retorno (caixa de texto – 5 caracteres – hh:mm) 

*; 
 

Correspondente à 

TX12 

TI12. Eu não sei 

como é para 

desenvolver a tela 

do caso de uso 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar elementos que 

devem compor a tela do caso de uso.  

Se for no caso de uso segue abaixo, se for em outro artefato ver na página 5 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 1. O sistema apresenta o menu principal da aplicação; 

2. O usuário seleciona a opção “Agendamento”; 

3. O sistema apresenta uma tela (TL1) com filtros de 

pesquisa, uma lista de agendamentos e as opções de 

“Consultar”, “Novo”, “Cancelar Agendamento” e “Editar” 

[R1, A1, A2]; 

4. ... 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados 

são solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva,  

Nome dos passageiros que estarão no veículo,  

Endereço de origem e destino,  

Hora da saída e retorno; 
 

Correspondente à 

TX13 

TI13. Eu não sei 

qual o tipo dos 

campos da tela do 

caso de uso 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar quais os tipos 

dos campos que devem compor a tela do caso de uso. 

Se for no caso de uso segue abaixo, se for em outro artefato ver na página 5 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 3. ... 

4. O usuário seleciona a opção “Novo”; 

5. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

6. ... 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva (lista de 

colaboradores),  

Nome dos passageiros que estarão no veículo (caixa de texto),  

Endereço de origem e destino (caixa de texto),  

Hora da saída e retorno (caixa de texto); 
 

Correspondente à 

TX14 

TI14. Eu não sei 

qual o tamanho 

dos campos da tela 

do caso de uso 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar qual o tamanho 

dos campos que devem compor a tela do caso de uso. 

Se for no caso de uso segue abaixo, se for em outro artefato ver na página 5 

Pré-condição ... 



Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

Fluxo Principal 4. ... 

5. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

6. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

7. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva (lista de 

colaboradores – 15 caracteres),  

Nome dos passageiros que estarão no veículo (caixa de texto – 

20 caracteres),  

Endereço de origem e destino (caixa de texto – 30 caracteres),  

Hora da saída e retorno (caixa de texto – 5 caracteres); 
 

Correspondente à 

TX15 

TI15. Eu não sei 

qual o padrão 

(máscara) dos 

campos da tela do 

caso de uso 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar qual o padrão 

(máscara) dos campos que devem compor a tela do caso de uso. 

Se for no caso de uso segue abaixo, se for em outro artefato ver na página 5 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 4. ... 

5. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

6. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

7. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva (lista de 

colaboradores – 15 caracteres),  

Nome dos passageiros que estarão no veículo (caixa de texto – 

20 caracteres),  

Endereço de origem e destino (caixa de texto – 30 caracteres),  

Hora da saída e retorno (caixa de texto – 5 caracteres – hh:mm); 
 

Correspondente à 

TX16 

TI16. Eu não sei 

qual os campos que 

devem ser 

habilitados ou 

desabilitados na 

tela do caso de uso 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar o modo 

habilitado ou desabilitado dos campos que devem compor a tela do caso de uso. 

Se for no caso de uso segue abaixo, se for em outro artefato ver na página 5 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 4. ... 

5. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

6. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

7. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  
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Nome do colaborador que está solicitando a reserva (lista de 

colaboradores – 15 caracteres - habilitado),  

Nome dos passageiros que estarão no veículo (caixa de texto – 

20 caracteres - habilitado),  

Endereço de origem e destino (caixa de texto – 30 caracteres - 

habilitado),  

Hora da saída e retorno (caixa de texto – 5 caracteres – hh:mm - 

habilitado); 
 

Correspondente à 

TX17 

TI17. Para ser todo 

desenvolvido, o 

caso de uso 

necessita de várias 

telas, mas eu não 

sei como ir de uma 

tela para outra. 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar a navegação 

entre as telas ou diálogos no fluxo do caso de uso. 

Se for no caso de uso segue abaixo, se for em outro artefato ver na página 5 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 1. ... 

2. O sistema apresenta uma tela com filtros de pesquisa, uma 

lista de agendamentos e as opções de “Consultar”, “Novo”, 

“Cancelar Agendamento” e “Editar” [R1, A1, A2, TL1]; 

3. O usuário seleciona a opção “Novo”; 

4. O sistema apresenta uma tela com formulário para preencher 

as informações do agendamento com as opções “Salvar” e 

“Cancelar” [A4, TL2]; 

5. ... 
 



Problema Sugestão para melhoria no protótipo 

TX11 - TI11 

TX12 - TI12 

TX13 - TI13 

TX14 - TI14 

TX15 - TI15 

TX16 - TI16 

TX17 - TI17 

 

 

 

 

  



ReComP - version 3  

 

As duas primeiras versões do ReComP foram aplicadas de forma manual. Com o objetivo de atender 

a melhoria solicitada no último ciclo (Cap. 4) e aplicar a solução na indústria de desenvolvimento de software, 

foi criado uma ferramenta web, a seguir será apresentado a TAX e TAI para os artefatos caso de uso, user 

story e protótipo para os papéis de desenvolvedores e testadores. Vale ressaltar que as tecnologias estão 

implementadas na ferramenta de apoio ReComP-web. 

 

1. ReComP – Caso de uso - Desenvolvedor 

a) TAX_UC_Desenvolvedor 

ReComP - TAX 

Tipo Especificação: Caso de uso  Perfil: Desenvolvedor 

Quanto ao caso de uso utilizado para o desenvolvimento de sua atividade. 

Campos da descrição de caso de uso 

Você tem 

dificuldade em 

identificar as 

informações abaixo 

na especificação? 

Essa 

informação 

É 

NECESSÁ

RIA para 

você? 

Sim 

Em 

alguns 

casos 

Não Sim Não 

Com relação ao conteúdo do caso de uso para o desenvolvimento do sistema.   

TX1. Nome e id do caso de uso        

TX2. Requisito funcional do cliente       

TX3. Objetivo do caso de uso       

TX4. Dependências com outros casos de uso        

TX5. Papel/quem é o responsável por executar a funcionalidade        

TX6. Condições de entrada (condições iniciais antes do caso de uso ser 

executado - pré-condição)  
     

TX7. Cenário principal entre ator e o sistema        

TX8. Cenários alternativos (escolhas que o usuário poderá fazer na execução 

de uma funcionalidade – Fluxo alternativo)  
     

TX9. Cenários de tratamento de erro ou resolução de problemas (Fluxo de 

exceção) que impedem o andamento do fluxo  
     

TX10. Regras de negócio (restrições/premissas)       

TX11. Informações de mensagens que devem ser apresentadas ao usuário       

TX12. Condições finais depois do caso de uso ser executado (pós-condição) 

 
     

TX13. Obrigatoriedade de preenchimento dos campos da tela (campos 

obrigatórios)  
     

TX14. Requisitos não-funcionais       

Com relação a apresentação (Layout de interface) para o desenvolvimento do sistema.  

TX15. Informações de layout de tela (nome de botões, nomes de campos, 

etc...)  
     

TX16. Campos que devem aparecer habilitado ou desabilitado       

Com relação a navegação para o desenvolvimento do sistema.  



Campos da descrição de caso de uso 

Você tem 

dificuldade em 

identificar as 

informações abaixo 

na especificação? 

Essa 

informação 

É 

NECESSÁ

RIA para 

você? 

Sim 

Em 

alguns 

casos 

Não Sim Não 

TX17. Regras de navegação entre telas        

 

2 – Falta alguma informação na documentação (que lhe ajudaria em suas atividades)?  

 

 

 

 

3 – Alguma informação acima é apresentada em outro artefato? Qual artefato?  

 

 

 

 

 

b) TAI_UC_Desenvolvedor 

ReComP - TAI 

Tipo Especificação: Caso de uso  Perfil: Desenvolvedor 

Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

Correspondente à 

TX1 

TI1. Eu não 

consigo identificar 

qual o caso de uso 

que está 

especificado. 

 

Sugestão: 

Criar um campo para identificar o nome do caso de uso especificado. 

Exemplo: 

Identificação do caso 

de uso 

UC005 - Solicitar Agendamento do Veículo 

... ... 
 

Correspondente à 

TX2 

TI2. Eu não 

consigo identificar 

qual o requisito 

funcional do 

cliente que o caso 

de uso está 

relacionado. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o requisito funcional relacionado ao caso de uso. 

Exemplo: 

Identificação do caso 

de uso 

UC005 - Solicitar Agendamento do Veículo 

Requisito funcional 

relacionado 

RF001 

... ... 
 

Correspondente à 

TX3 

TI3. Eu não 

consigo identificar 

qual o objetivo do 

caso de uso 

especificado. 

Sugestão:  

Criar um campo para descrever o objetivo do caso de uso de forma resumida. 

Exemplo: 

Identificação do UC UC005 - Solicitar Agendamento do Veículo 

... ... 

Descrição:  permitir que o usuário faça a solicitação de 

agendamento de um veículo informando o local de 

destino e os passageiros. 

... ... 
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Correspondente à 

TX4 

TI4. Tem casos de 

uso relacionados, 

mas eu não sei 

quais são. 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar os casos de uso relacionadas e criar a rastreabilidade entre 

eles. 

Exemplo: 

Identificação do UC UC005 - Solicitar Agendamento do Veículo 

... ... 

Caso de uso 

relacionado 

UC001 – Cadastro de veículos 

UC006 – Cancelar agendamento 

... ... 
 

Correspondente à 

TX5 

TI5. Eu não 

consigo identificar 

o papel/quem é o 

responsável por 

executar a 

funcionalidade 

descrita no caso de 

uso 

Sugestão:  

Criar um campo atores para identificar o papel que irá executar a funcionalidade do caso de 

uso. 

Exemplo: 

Caso de uso 

relacionado 

... 

Descrição: ... 

Atore(s):  Secretária 

... ... 
 

Correspondente à 

TX6 

TI6. O caso de uso 

precisa de uma 

condição anterior 

para ser executado, 

mas não sei qual é. 

 

Sugestão:  

Criar um campo de pré-condição para execução do caso de uso. 

Exemplo: 

Descrição: ... 

Atore(s):  ... 

Pré-condição Ter o perfil de secretária. 

.... .... 
 

Correspondente à 

TX7 

TI7. Eu não 

consigo identificar 

a interação 

principal entre o 

ator e o sistema na 

descrição do caso 

de uso. 

Sugestão:  

Criar um campo de fluxo principal para descrever os passos do caso de uso deve realizar em 

situações normais, ou seja, sem considerar nenhum erro e alternativas. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 8. O sistema apresenta o menu principal da aplicação; 

9. O usuário seleciona a opção “Agendamento”; 

10. O sistema apresenta uma tela com filtros de 

pesquisa, uma lista de agendamentos e as opções de 

“Consultar”, “Novo”, “Cancelar Agendamento” e 

“Editar” [R1, A1, A2, TL1]; 

11. O usuário seleciona a opção “Novo”; 

12. O sistema apresenta uma tela com formulário para 

preencher as informações do agendamento com as 

opções “Salvar” e “Cancelar” [A4, TL2]; 

13. O usuário preenche os campos e seleciona a opção 

“Salvar” [E1, E2, R2]; 

14. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo ... 
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Correspondente à 

TX8 

TI8. Eu não 

consigo identificar 

quais os caminhos 

alternativos 

(escolhas que o 

usuário poderá 

fazer na execução 

de uma 

funcionalidade) do 

caso de uso 

 

Sugestão:  

Criar um campo de fluxos alternativos ao descrito no caso de uso, para descrever caminhos 

alternativos (escolhas que o usuário poderá fazer na execução de uma funcionalidade) para os 

usuários que devem ser desenvolvidos. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 8. .. 

9. O sistema apresenta uma tela com filtros de pesquisa, 

uma lista de agendamentos e as opções de “Consultar”, 

“Novo”, “Cancelar Agendamento” e “Editar” [R1, A1, 

A2, TL1]; 

10. ... 

Fluxo alternativo A1 – Selecionar opção Cancelar Agendamento 

1. O usuário seleciona um item da lista e a opção 

“Cancelar Agendamento”; 

2. O sistema estende o caso de uso “Cancelar 

Agendamento”; 
 

Correspondente à 

TX9 

TI9. Eu não 

consigo identificar 

quais os caminhos 

de tratamento de 

erro ou como 

resolver situações 

que impedem o 

andamento do 

fluxo do caso de 

uso  

 

Sugestão:  

Criar um campo de fluxos de exceção ao descrito no caso de uso, para descrever caminhos 

para resolver eventuais problemas que podem ocorrer na execução do caso de uso.  

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 4. ... 

11. O usuário preenche os campos e seleciona a opção 

“Salvar” [E1, E2, R2]; 

12. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxos alternativos: ... 

Fluxos de exceção: E1 – Campos obrigatório para agendamento 

1. O sistema verifica que os campos obrigatórios do 

cadastro de agendamento não foram preenchidos e 

exibe uma mensagem MSG002. 
 

Correspondente à 

TX10 

TI10. Eu não 

consigo identificar 

as regras de 

negócio (restrições/ 
premissas) 

necessárias para o 

funcionamento do 

caso de uso 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as regras de negócio que devem ser desenvolvidas no caso 

de uso.  

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 5... 

6.  O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

13. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Regras de 

Negócio 

R1 – A listagem deve ser apresentada na ordem da data dos 

cadastros mais recentes para os mais antigos; 

R2 – O agendamento do mesmo veículo não poderá ser 

efetuado para a mesma data e hora; 
 

Correspondente à 

TX11 

TI11. Eu não sei 

quais as descrições 

das mensagens 

que devem ser 

apresentadas para o 

usuário. 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as mensagens que devem ser desenvolvidas no caso de uso.  

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 8. ... 

9. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 



Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

10. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Fluxos de exceção: E1 – Campos obrigatório para agendamento 

1. O sistema verifica que os campos obrigatórios do cadastro de 

agendamento não foram preenchidos e exibe uma mensagem 

MSG002. 

Regras de Negócio .... 

Mensagens MSG001: “Operação realizada com sucesso!”  

MSG002:  “É necessário preencher os campos obrigatório”. 
 

Correspondente à 

TX12 

TI12. O caso de 

uso precisa de 

condições finais 

depois de ser 

executado, mas não 

sei qual é. 

Sugestão:  

Criar um campo de pós-condição da execução do caso de uso. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 5. O sistema apresenta o menu principal da aplicação; 

6. O usuário seleciona a opção “Agendamento”; 

7. O sistema apresenta uma tela (TL1) com filtros de 

pesquisa, uma lista de agendamentos e as opções de 

“Consultar”, “Novo”, “Cancelar Agendamento” e “Editar” 

[R1, A1, A2]; 

8. ... 

Fluxo alternativo .... 

Fluxos de exceção: E1 – Campos obrigatório para agendamento 

1. O sistema verifica que os campos obrigatórios do cadastro de 

agendamento não foram preenchidos e exibe uma mensagem 

MSG002. 

Regras de Negócio .... 

Pós-condição Agendamento do veículo realizado com sucesso e data e 

hora alocado no sistema. 
 

Correspondente à 

TX13 

TI13. Eu não sei 

qual os campos da 

tela do caso de uso 

são obrigatórios 
 

 

Sugestão:  

Criar um identificador no caso de uso ou em outro artefato para destacar qual dos campos 

são obrigatórios preencher. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 8. ... 

9. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

10. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

11. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva (obrigatório) 

*,  

Nome dos passageiros que estarão no veículo  

Endereço de origem e destino (obrigatório) *,  

Hora da saída e retorno (obrigatório) *; 
 



Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

Correspondente à 

TX14 

TI4. Eu não 

consigo identificar 

os requisitos não 

funcionais 

relacionados ao 

caso de uso 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o(s) requisito(s) não-funcional(ais) relacionado(s) ao caso de 

uso. 

Informações de tela .... 

Requisito não-

funcional 

relacionado 

RNF007 

... ... 
 

Correspondente à 

TX15 

TI15. Eu não sei 

como é para 

desenvolver a tela 

do caso de uso 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar elementos que devem 

compor a tela do caso de uso.  

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 5. O sistema apresenta o menu principal da aplicação; 

6. O usuário seleciona a opção “Agendamento”; 

7. O sistema apresenta uma tela (TL1) com filtros de 

pesquisa, uma lista de agendamentos e as opções de 

“Consultar”, “Novo”, “Cancelar Agendamento” e “Editar” 

[R1, A1, A2]; 

8. ... 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados 

são solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva,  

Nome dos passageiros que estarão no veículo,  

Endereço de origem e destino,  

Hora da saída e retorno; 
 

Correspondente à 

TX16 

TI16. Eu não sei 

qual os campos que 

devem ser 

habilitados ou 

desabilitados na 

tela do caso de uso 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar o modo habilitado ou 

desabilitado dos campos que devem compor a tela do caso de uso. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 8. ... 

9. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

10. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

11. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva (habilitado),  

Nome dos passageiros que estarão no veículo (habilitado),  

Endereço de origem e destino (habilitado),  

Hora da saída e retorno (habilitado); 
 

Correspondente à 

TX17 

TI17. Para ser todo 

desenvolvido, o 

caso de uso 

necessita de várias 

telas, mas eu não 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar a navegação entre as 

telas ou diálogos no fluxo do caso de uso. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 



Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

sei como ir de uma 

tela para outra. 

 

Fluxo Principal 6. ... 

7. O sistema apresenta uma tela com filtros de pesquisa, uma 

lista de agendamentos e as opções de “Consultar”, “Novo”, 

“Cancelar Agendamento” e “Editar” [R1, A1, A2, TL1]; 

8. O usuário seleciona a opção “Novo”; 

9. O sistema apresenta uma tela com formulário para preencher 

as informações do agendamento com as opções “Salvar” e 

“Cancelar” [A4, TL2]; 

10. ... 
 

 

 

 

2. ReComP – Caso de uso - Testador 

 

a) TAX_UC_Testador 

ReComP - TAX 

Tipo Especificação: Caso de uso  Perfil: Testador 

1 – Quanto ao caso de uso utilizado para o desenvolvimento de sua atividade.  

Campos da descrição de caso de uso 

Você tem dificuldade em 

identificar as informações 

abaixo na especificação? 

Essa informação É 

NECESSÁRIA para 

você? 

Sim 
Em alguns 

casos 
Não Sim Não 

Com relação ao conteúdo do caso de uso para a criação dos casos de teste do sistema.   

TX1. Nome e id do caso de uso        

TX2. Requisito funcional do cliente       

TX3. Objetivo do caso de uso       

TX4. Dependências com outros casos de uso        

TX5. Papel/quem é o responsável por executar a 

funcionalidade   
   

  

TX6. Condições de entrada (condições iniciais antes do caso 

de uso ser executado - pré-condição)  

     

TX7. Cenário principal entre ator e o sistema        

TX8. Cenários alternativos (escolhas que o usuário poderá 

fazer na execução de uma funcionalidade – Fluxo alternativo) 

 

     

TX9. Cenários de tratamento de erro ou resolução de 

problemas (Fluxo de exceção) que impedem o andamento do 

fluxo  

     

TX10. Regras de negócio (restrições/premissas)       

TX11. Informações de mensagens que devem ser apresentadas 

ao usuário  

     

TX12. Condições finais depois do caso de uso ser executado 

(pós-condição)  

     

TX13. Obrigatoriedade de preenchimento dos campos da tela  

(campos obrigatórios)  

     

Com relação a apresentação (Layout de interface) para a criação dos casos de teste do sistema.  

TX14. Informações de layout de tela (nome de botões, nomes 

de campos, etc...)  

     

TX15. Tipos dos campos do layout de tela ("combo box", 

"lista", "caixa de seleção", “tabela”, etc)  

     



ReComP - TAX 

Tipo Especificação: Caso de uso  Perfil: Testador 

1 – Quanto ao caso de uso utilizado para o desenvolvimento de sua atividade.  

Campos da descrição de caso de uso 

Você tem dificuldade em 

identificar as informações 

abaixo na especificação? 

Essa informação É 

NECESSÁRIA para 

você? 

Sim 
Em alguns 

casos 
Não Sim Não 

TX16. Tamanho dos campos do layout de tela        

TX17. Padrão que deve ser preenchido os campos da tela 

(máscaras de campos)  

     

TX18. Campos que devem aparecer habilitado ou desabilitado 

  

     

Com relação a navegação para a criação dos casos de teste do sistema.  

TX19. Regras de navegação entre telas        

 

2 – Falta alguma informação na documentação (que lhe ajudaria em suas atividades)?  

 

 

 

 

3 – Alguma informação acima é apresentada em outro artefato? Qual artefato?  

 

 

 

 

 

b) TAI_UC_Testador 

ReComP - TAI 

Tipo Especificação: Caso de uso  Perfil: Testadores 

Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

Correspondente à 

TX1 

TI1. Eu não consigo 

identificar qual o 

caso de uso que está 

especificado. 

 

Sugestão: 

Criar um campo para identificar o nome do caso de uso especificado. 

Exemplo: 

Identificação do caso 

de uso 

UC005 - Solicitar Agendamento do Veículo 

... ... 
 

Correspondente à 

TX2 

TI2. Eu não consigo 

identificar qual o 

requisito funcional 

do cliente que o caso 

de uso está 

relacionado. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o requisito funcional relacionado ao caso de uso. 

Exemplo: 

Identificação do caso 

de uso 

UC005 - Solicitar Agendamento do Veículo 

Requisito funcional 

relacionado 

RF001 

... ... 
 

Correspondente à 

TX3 

TI3. Eu não consigo 

identificar qual o 

objetivo do caso de 

uso especificado. 

Sugestão:  

Criar um campo para descrever o objetivo do caso de uso de forma resumida. 

Exemplo: 

Identificação do UC UC005 - Solicitar Agendamento do Veículo 

Caso de uso 

relacionado 

... 

Descrição:  permitir que o usuário faça a solicitação de 

agendamento de um veículo informando o local de 

destino e os passageiros. 



ReComP - TAI 

Tipo Especificação: Caso de uso  Perfil: Testadores 

Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

... ... 
 

Correspondente à 

TX4 

TI4. Tem casos de 

uso relacionados, 

mas eu não sei quais 

são. 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar os casos de uso relacionadas e criar a rastreabilidade entre 

eles. 

Exemplo: 

Identificação do UC UC005 - Solicitar Agendamento do Veículo 

Caso de uso 

relacionado 

UC001 – Cadastro de veículos 

UC006 – Cancelar agendamento 

... ... 
 

Correspondente à 

TX5 

TI5. Eu não consigo 

identificar o 

papel/quem é o 

responsável por 

executar a 

funcionalidade 

descrita no caso de 

uso 

Sugestão:  

Criar um campo atores para identificar o papel que irá executar a funcionalidade do caso de 

uso. 

Exemplo: 

Caso de uso 

relacionado 

... 

Descrição: ... 

Atore(s):  Secretária 

... ... 
 

Correspondente à 

TX6 

TI6. O caso de uso 

precisa de uma 

condição anterior 

para ser executado, 

mas não sei qual é. 

 

Sugestão:  

Criar um campo de pré-condição para execução do caso de uso. 

 

Exemplo: 

Descrição: ... 

Atore(s):  ... 

Pré-condição Ter o perfil de secretária. 

.... .... 
 

Correspondente à 

TX7 

TI7. Eu não consigo 

identificar a 

interação principal 

entre o ator e o 

sistema na descrição 

do caso de uso. 

Sugestão:  

Criar um campo de fluxo principal para descrever os passos do caso de uso deve realizar em 

situações normais, ou seja, sem considerar nenhum erro e alternativas. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 15. O sistema apresenta o menu principal da aplicação; 

16. O usuário seleciona a opção “Agendamento”; 

17. O sistema apresenta uma tela com filtros de 

pesquisa, uma lista de agendamentos e as opções de 

“Consultar”, “Novo”, “Cancelar Agendamento” e 

“Editar” [R1, A1, A2, TL1]; 

18. O usuário seleciona a opção “Novo”; 

19. O sistema apresenta uma tela com formulário para 

preencher as informações do agendamento com as 

opções “Salvar” e “Cancelar” [A4, TL2]; 

20. O usuário preenche os campos e seleciona a opção 

“Salvar” [E1, E2, R2]; 

21. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo ... 
 



ReComP - TAI 

Tipo Especificação: Caso de uso  Perfil: Testadores 

Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

Correspondente à 

TX8 

TI8. Eu não consigo 

identificar quais os 

caminhos 

alternativos 

(escolhas que o 

usuário poderá fazer 

na execução de uma 

funcionalidade) do 

caso de uso 

 

Sugestão:  

Criar um campo de fluxos alternativos ao descrito no caso de uso, para descrever caminhos 

alternativos (escolhas que o usuário poderá fazer na execução de uma funcionalidade) para 

os usuários que devem ser desenvolvidos. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 14. .. 
15. O sistema apresenta uma tela com filtros de pesquisa, 

uma lista de agendamentos e as opções de “Consultar”, 

“Novo”, “Cancelar Agendamento” e “Editar” [R1, A1, 

A2, TL1]; 

16. ... 

Fluxo alternativo A1 – Selecionar opção Cancelar Agendamento 

1. O usuário seleciona um item da lista e a opção 

“Cancelar Agendamento”; 

2. O sistema estende o caso de uso “Cancelar 

Agendamento”; 
 

Correspondente à 

TX9 

TI9. Eu não consigo 

identificar quais os 

caminhos de 

tratamento de erro 

ou como resolver 

situações que 

impedem o 

andamento do fluxo 

do caso de uso  
 

Sugestão:  

Criar um campo de fluxos de exceção ao descrito no caso de uso, para descrever caminhos 

para resolver eventuais problemas que podem ocorrer na execução do caso de uso.  

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 4. ... 

17. O usuário preenche os campos e seleciona a opção 

“Salvar” [E1, E2, R2]; 

18. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxos alternativos: ... 

Fluxos de exceção: E1 – Campos obrigatório para agendamento 

1. O sistema verifica que os campos obrigatórios do 

cadastro de agendamento não foram preenchidos e 

exibe uma mensagem MSG002. 
 

Correspondente à 

TX10 

TI10. Eu não 

consigo identificar as 

regras de negócio 

(restrições/ 
premissas) 

necessárias para o 

funcionamento do 

caso de uso 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as regras de negócio que devem ser desenvolvidas no caso 

de uso.  

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 5... 

6.  O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

19. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Regras de 

Negócio 

R1 – A listagem deve ser apresentada na ordem da data dos 

cadastros mais recentes para os mais antigos; 

R2 – O agendamento do mesmo veículo não poderá ser 

efetuado para a mesma data e hora; 
 

Correspondente à 

TX11 

TI11. Eu não sei 

quais as descrições 

das mensagens que 

devem ser 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as mensagens que devem ser desenvolvidas no caso de uso.  

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 



ReComP - TAI 

Tipo Especificação: Caso de uso  Perfil: Testadores 

Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

apresentadas para o 

usuário. 

 

Fluxo Principal 11. ... 
12. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

13. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Fluxos de exceção: E1 – Campos obrigatório para agendamento 

1. O sistema verifica que os campos obrigatórios do cadastro de 

agendamento não foram preenchidos e exibe uma mensagem 

MSG002. 

Regras de Negócio .... 

Mensagens MSG001: “Operação realizada com sucesso!”  

MSG002:  “É necessário preencher os campos obrigatório”. 
 

Correspondente à 

TX12 

TI12. O caso de uso 

precisa de condições 

finais depois de ser 

executado, mas não 

sei qual é. 

Sugestão:  

Criar um campo de pós-condição da execução do caso de uso. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 9. O sistema apresenta o menu principal da aplicação; 

10. O usuário seleciona a opção “Agendamento”; 

11. O sistema apresenta uma tela (TL1) com filtros de 

pesquisa, uma lista de agendamentos e as opções de 

“Consultar”, “Novo”, “Cancelar Agendamento” e “Editar” 

[R1, A1, A2]; 

12. ... 

Fluxo alternativo .... 

Fluxos de exceção: E1 – Campos obrigatório para agendamento 

1. O sistema verifica que os campos obrigatórios do cadastro de 

agendamento não foram preenchidos e exibe uma mensagem 

MSG002. 

Regras de Negócio .... 

Pós-condição Agendamento do veículo realizado com sucesso e data e 

hora alocado no sistema. 
 

Correspondente à 

TX13 

TI13. Eu não sei 

qual os campos da 

tela do caso de uso 

são obrigatórios 
 

 

Sugestão:  

Criar um identificador no caso de uso ou em outro artefato para destacar qual dos campos 

são obrigatórios preencher. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 12. ... 
13. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

14. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

15. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva (lista de 

colaboradores – 15 caracteres) *,  

Nome dos passageiros que estarão no veículo (caixa de texto – 

20 caracteres),  

Endereço de origem e destino (caixa de texto – 70 caracteres) *,  



ReComP - TAI 

Tipo Especificação: Caso de uso  Perfil: Testadores 

Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

Hora da saída e retorno (caixa de texto – 5 caracteres – hh:mm) 

*; 

 

Correspondente à 

TX14 

TI14. Eu não sei 

como é para 

desenvolver a tela do 

caso de uso 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar elementos que devem 

compor a tela do caso de uso.  

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 9. O sistema apresenta o menu principal da aplicação; 

10. O usuário seleciona a opção “Agendamento”; 

11. O sistema apresenta uma tela (TL1) com filtros de 

pesquisa, uma lista de agendamentos e as opções de 

“Consultar”, “Novo”, “Cancelar Agendamento” e “Editar” 

[R1, A1, A2]; 

12. ... 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados 

são solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva,  

Nome dos passageiros que estarão no veículo,  

Endereço de origem e destino,  

Hora da saída e retorno; 
 

Correspondente à 

TX15 

TI15. Eu não sei 

qual o tipo dos 

campos da tela do 

caso de uso 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar quais os tipos dos 

campos que devem compor a tela do caso de uso. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 7. ... 

8. O usuário seleciona a opção “Novo”; 

9. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

10. ... 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva (lista de 

colaboradores),  

Nome dos passageiros que estarão no veículo (caixa de texto),  

Endereço de origem e destino (caixa de texto),  

Hora da saída e retorno (caixa de texto); 
 

Correspondente à 

TX16 

TI16. Eu não sei 

qual o tamanho dos 

campos da tela do 

caso de uso 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar qual o tamanho dos 

campos que devem compor a tela do caso de uso. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 8. ... 

9. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

10. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 



ReComP - TAI 

Tipo Especificação: Caso de uso  Perfil: Testadores 

Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

11. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva (lista de 

colaboradores – 15 caracteres),  

Nome dos passageiros que estarão no veículo (caixa de texto – 

20 caracteres),  

Endereço de origem e destino (caixa de texto – 30 caracteres),  

Hora da saída e retorno (caixa de texto – 5 caracteres); 
 

Correspondente à 

TX17 

TI17. Eu não sei 

qual o padrão 

(máscara) dos 

campos da tela do 

caso de uso 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar qual o padrão 

(máscara) dos campos que devem compor a tela do caso de uso. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 8. ... 

9. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

10. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

11. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva (lista de 

colaboradores – 15 caracteres),  

Nome dos passageiros que estarão no veículo (caixa de texto – 

20 caracteres),  

Endereço de origem e destino (caixa de texto – 30 caracteres),  

Hora da saída e retorno (caixa de texto – 5 caracteres – hh:mm); 
 

Correspondente à 

TX18 

TI18. Eu não sei 

qual os campos que 

devem ser 

habilitados ou 

desabilitados na tela 

do caso de uso 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar o modo habilitado ou 

desabilitado dos campos que devem compor a tela do caso de uso. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 12. ... 
13. O sistema apresenta uma tela com formulário (TL2) para 

preencher as informações do agendamento com as opções 

“Salvar” e “Cancelar” [A4, IT1]; 

14. O usuário preenche os campos e seleciona a opção “Salvar” 

[E1, E2, R2]; 

15. O sistema salva os dados e apresenta uma mensagem 

MSG001 [R3]; 

Fluxo alternativo .... 

Informações de 

tela 

TL2 - Para o agendamento do veículo os seguintes dados são 

solicitados:  

Nome do colaborador que está solicitando a reserva (lista de 

colaboradores – 15 caracteres - habilitado),  



ReComP - TAI 

Tipo Especificação: Caso de uso  Perfil: Testadores 

Problema Sugestão para melhoria do Caso de Uso 

Nome dos passageiros que estarão no veículo (caixa de texto – 

20 caracteres - habilitado),  

Endereço de origem e destino (caixa de texto – 30 caracteres - 

habilitado),  

Hora da saída e retorno (caixa de texto – 5 caracteres – hh:mm - 

habilitado); 
 

Correspondente à 

TX19 

TI19. Para ser todo 

desenvolvido, o caso 

de uso necessita de 

várias telas, mas eu 

não sei como ir de 

uma tela para outra. 

 

Sugestão:  

Criar um campo no caso de uso ou em outro artefato para identificar a navegação entre as 

telas ou diálogos no fluxo do caso de uso. 

 

Exemplo: 

Pré-condição ... 

Fluxo Principal 11. ... 
12. O sistema apresenta uma tela com filtros de pesquisa, uma 

lista de agendamentos e as opções de “Consultar”, “Novo”, 

“Cancelar Agendamento” e “Editar” [R1, A1, A2, TL1]; 

13. O usuário seleciona a opção “Novo”; 

14. O sistema apresenta uma tela com formulário para preencher 

as informações do agendamento com as opções “Salvar” e 

“Cancelar” [A4, TL2]; 

15. ... 
 

 

 

3. ReComP – User Story – Desenvolvedor 

 

a) TAX_US_Desenvolvedor 

ReComP - TAX 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Desenvolvedor 

1 – Quanto as user stories utilizadas para o desenvolvimento de sua atividade.  

Campos de descrição de user stories 

Você tem dificuldade em 

identificar as informações 

abaixo na especificação? 

Essa informação é 

necessária para 

você? 

Sim 

Em 

alguns 

casos 

Não Sim Não 

Com relação ao conteúdo da use story para o desenvolvimento do sistema.  

TX1. Requisito do cliente       

TX2. Requisitos não-funcionais       

TX3. Dependência entre user stories       

TX4. Condições iniciais antes da user story ser executada       

TX5. Papel/quem é o responsável por executar a funcionalidade 

 

     

TX6. Objetivo da user story       

TX7. Motivo do desenvolvimento da funcionalidade       

TX8. Caminhos alternativos (escolhas que o usuário poderá fazer 

na execução de uma funcionalidade)  

     



ReComP - TAX 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Desenvolvedor 

1 – Quanto as user stories utilizadas para o desenvolvimento de sua atividade.  

Campos de descrição de user stories 

Você tem dificuldade em 

identificar as informações 

abaixo na especificação? 

Essa informação é 

necessária para 

você? 

Sim 

Em 

alguns 

casos 

Não Sim Não 

TX9. Caminhos de tratamento de erro ou resolução de problemas 

que impedem o andamento do fluxo da user story?  

     

TX10. Regras de negócio (restrições/premissas) necessárias       

TX11. Informações de mensagens que devem ser apresentadas ao 

usuário  

     

TX12. Obrigatoriedade de preenchimento dos campos da tela 

(campos obrigatórios)  

     

Com relação a apresentação (Layout de interface) para o desenvolvimento do sistema. 

TX13. Informações de layout de tela (nome de botões, nomes de 

campos, etc...)  

     

Com relação a navegação para o desenvolvimento do sistema. 

TX14. Regras de navegação entre telas        

 

2 – Falta alguma informação na documentação (que lhe ajudaria em suas atividades)?  

 

 

 

 

3 – Alguma informação acima é apresentada em outro artefato? Qual artefato?  

 

 

 

 

 

 

b) TAI_ US _Desenvolvedor 

ReComP - TAI 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Desenvolvedor 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

Correspondente à TX1 

TI1. Eu não consigo 

identificar qual o requisito 

do cliente que a user story 

está relacionada. 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o requisito relacionado à user story. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

Correspondente à TX2 

TI2. Eu não consigo 

identificar os requisitos não 

funcionais relacionados na 

descrição da user story 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o(s) requisito(s) não-funcional(ais) relacionado(s) 

à user story. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar de produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 



ReComP - TAI 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Desenvolvedor 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

Correspondente à TX3 

TI3. Tem user stories 

relacionadas, mas eu não sei 

quais são. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as user stories relacionadas e criar a 

rastreabilidade entre elas. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

Correspondente à TX4 

TI4. A user story precisa de 

uma condição anterior para 

ser executada, mas não sei 

qual é. 

 

Sugestão:  

Criar um campo de pré-condição para execução da user story. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

Correspondente à TX5 

TI5. Eu não consigo 

identificar o papel/quem é o 

responsável por executar a 

funcionalidade descrita na 

user story 

Sugestão:  

Utilizar o campo “Como” para identificar o papel que irá executar a funcionalidade 

da user story. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na 

minha loja 
 

Correspondente à TX6 

TI6. Eu não consigo 

identificar o objetivo do 

desenvolvimento da user 

story 

Sugestão:  

Utilizar o campo “Eu quero” para identificar o objetivo do desenvolvimento da 

funcionalidade descrita na user story. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 



ReComP - TAI 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Desenvolvedor 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

Correspondente à TX7 

TI7. Eu não consigo 

identificar o motivo do 

desenvolvimento da user 

story 

Sugestão:  

Utilizar o campo “Para que” para identificar o motivo do desenvolvimento da 

funcionalidade descrita na user story. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

Correspondente à TX8 

TI8. Eu não consigo 

identificar quais os caminhos 

alternativos (escolhas que o 

usuário poderá fazer na 

execução de uma 

funcionalidade) da user story 

 

Sugestão:  

Criar nos critérios de aceitação cenários alternativos ao descrito na user story, para 

descrever caminhos alternativos (escolhas que o usuário poderá fazer na execução 

de uma funcionalidade) para os usuários que devem ser desenvolvidos. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 
 

Cenários alternativos 

CA1 - Caso o usuário cancele a operação, o motivo do cancelamento deve ser 

salvo no sistema e a mensagem MSG1 deve ser exibida. 

CA2 – Caso o usuário deseje remover um produto do pedido, ele deve selecionar 

o produto e acionar a opção de excluir. 

 
 

Correspondente à TX9 

TI9. Eu não consigo 

identificar quais os caminhos 

de tratamento de erro ou 

como resolver situações que 

impedem o andamento do 

fluxo da user story  
 

Sugestão:  

Criar nos critérios de aceitação cenários de exceção ao descrito na user story, para 

descrever caminhos para resolver eventuais problemas que podem ocorrer na 

execução da user story. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 
 

Cenários Exceção 

CE1 - Caso a quantidade de produtos solicitada exceda a quantidade de estoque, 

o sistema apresenta a mensagem MSG2 (RN1). 
 



ReComP - TAI 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Desenvolvedor 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

Correspondente à TX10 

TI10. Eu não consigo 

identificar as regras de 

negócio (restrições/ 

premissas) necessárias para o 

funcionamento da user story 

Sugestão:  

Criar nos critérios de aceitação um campo para identificar as regras de negócio que 

devem ser desenvolvidas na user story.  

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 
 

Cenários Exceção 

CE1 - Caso a quantidade de produtos solicitada exceda a quantidade de estoque, 

o sistema apresenta a mensagem MSG2 (RN1). 

 

Regras de negócio: 

RN1 - A quantidade de pedido de produtos não pode ser superior a 100 unidades. 
 

Correspondente à TX11 

TI11. Eu não sei quais as 

descrições das mensagens 

que devem ser apresentadas 

para o usuário. 

 

Sugestão:  

Criar nos critérios de aceitação um campo para identificar as mensagens que devem 

ser desenvolvidas na user story.  

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar de produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 
 

Cenários Exceção: 

CE1 - Caso a quantidade de produtos solicitada exceda a quantidade de estoque, 

o sistema apresenta a mensagem MSG2 (RN1). 

 

Mensagens: 

MSG1 - Pedido cancelado com sucesso. 

MSG2 – A quantidade de produtos permitidos por pedido é de 100 unidades. 

Você excedeu a quantidade! 

MSG3 – Produto removido do pedido. 
 

Correspondente à TX12 

TI12. Eu não sei quais os 

campos obrigatórios  

 

 

Sugestão:  

Criar nos critérios de aceitação um campo para identificar elementos que devem 

compor a tela da user story.  

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 



ReComP - TAI 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Desenvolvedor 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

Critérios de aceitação: 
 

Campos para realizar pedido: 

Botão realizar pedido no menu principal 

Formulário: 

Produto (habilitado – campo para seleção) 

Quantidade do pedido (habilitado – campo numérico) 

Valor unitário (desabilitado – campo de informação) 

Valor total por produto (desabilitado – campo de informação) 

Valor total do pedido (desabilitado – campo de informação) 

Todos os campos são obrigatórios 

Opção de excluir o produto da lista de pedidos 

Botão Salvar Pedido   

Botão Cancelar  
 

Correspondente à TX13 

TI13. Eu não sei como é para 

desenvolver a tela da user 

story 

 

 

Sugestão:  

Criar nos critérios de aceitação um campo para identificar elementos que devem 

compor a tela da user story.  

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 
 

Campos para realizar pedido: 

Botão realizar pedido no menu principal 

Formulário: 

Produto (habilitado – campo para seleção) 

Quantidade do pedido (habilitado – campo numérico) 

Valor unitário (desabilitado – campo de informação) 

Valor total por produto (desabilitado – campo de informação) 

Valor total do pedido (desabilitado – campo de informação) 

Todos os campos são obrigatórios 

Opção de excluir o produto da lista de pedidos 

Botão Salvar Pedido   

Botão Cancelar  
 

Correspondente à TX14 

TI14. Para ser toda 

desenvolvida, a user story 

necessita de várias telas, 

mas eu não sei como ir de 

uma tela para outra. 

 

Sugestão:  

Criar nos critérios de aceitação um campo para identificar a navegação entre os 

cenários da user story, ou utilizar protótipos para apresentar as navegações. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 
 

Navegação: 

NAV1 -  Ao salvar o pedido, o sistema apresenta a tela da user story US- 

Visualizar resumo do pedido. 
 



 

 

4. ReComP – User Story - Testador 

 

a) TAX_US_Testador 

ReComP - TAX 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Testador 

1 – Quanto as user stories utilizadas para o desenvolvimento de sua atividade.  

Campos de descrição de user stories 

Você tem dificuldade em 

identificar as informações 

abaixo na especificação? 

Essa informação é 

necessária para 

você? 

Sim 
Em alguns 

casos 
Não 

Sim Não 

Com relação ao conteúdo da use story para a criação dos casos de teste do sistema.  

TX1. Requisito do cliente        

TX2. Requisitos não-funcionais       

TX3. Dependência entre user stories       

TX4. Condições iniciais antes da user story ser executada 

 

     

TX5. Papel/quem é o responsável por executar a 

funcionalidade  

     

TX6. Objetivo da user story       

TX7. Motivo do desenvolvimento da funcionalidade       

TX8. Caminhos alternativos (escolhas que o usuário poderá 

fazer na execução de uma funcionalidade)   

     

TX9. Caminhos de tratamento de erro ou resolução de 

problemas que impedem o andamento do fluxo da user 

story?  

     

TX10. Regras de negócio (restrições/premissas) necessárias 

  

     

TX11. Informações de mensagens que devem ser 

apresentadas ao usuário  

     

Tx12. Obrigatoriedade de preenchimento dos campos da 

tela  (campos obrigatórios)  

     

Com relação a apresentação (Layout de interface) para a criação dos casos de teste do sistema. 

TX13. Informações de layout de tela (nome de botões, 

nomes de campos, etc...)   

     

TX14. Tipos dos campos do layout de tela ("combo box", 

"lista", "caixa de seleção", “tabela”, etc)  

     

TX15. Tamanho dos campos do layout de tela       

TX16. Padrão que deve ser preenchido os campos da tela 

(máscaras de campos)  

     

TX17. Campos que devem aparecer habilitado ou 

desabilitado  

     

Com relação a navegação para a criação dos casos de teste do sistema. 

TX18. Regras de navegação entre telas        

 

2 – Falta alguma informação na documentação (que lhe ajudaria em suas atividades)?  

 

 

 

 



3 – Alguma informação acima é apresentada em outro artefato? Qual artefato?  

 

 

 

 

b) TAI_US_Testador 

ReComP - TAX 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Testador 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

Correspondente à TX1 

TI1. Eu não consigo 

identificar qual o requisito 

do cliente que a user story 

está relacionada. 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o requisito relacionado à user story. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

Correspondente à TX2 

TI2. Eu não consigo 

identificar os requisitos 

não funcionais 

relacionados na descrição 

da user story 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o(s) requisito(s) não-funcional(ais) 

relacionado(s) à user story. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar de produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

Correspondente à TX3 

TI3. Tem user stories 

relacionadas, mas eu não 

sei quais são. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as user stories relacionadas e criar a 

rastreabilidade entre elas. 

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

Correspondente à TX4 

TI4. A user story precisa 

de uma condição anterior 

para ser executada, mas 

não sei qual é. 

 

Sugestão:  

Criar um campo de pré-condição para execução da user story. 

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

Correspondente à TX5 

TI5. Eu não consigo 

identificar o papel/quem é 

o responsável por executar 

a funcionalidade descrita 

na user story 

Sugestão:  

Utilizar o campo “Como” para identificar o papel que irá executar a 

funcionalidade da user story. 

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 



ReComP - TAX 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Testador 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na 

minha loja 
 

Correspondente à TX6 

TI6. Eu não consigo 

identificar o objetivo do 

desenvolvimento da user 

story 

Sugestão:  

Utilizar o campo “Eu quero” para identificar o objetivo do desenvolvimento 

da funcionalidade descrita na user story. 

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

Correspondente à TX7 

TI7. Eu não consigo 

identificar o motivo do 

desenvolvimento da user 

story 

Sugestão:  

Utilizar o campo “Para que” para identificar o motivo do desenvolvimento 

da funcionalidade descrita na user story. 

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 
 

Correspondente à TX8 

TI8. Eu não consigo 

identificar quais os 

caminhos alternativos 

(escolhas que o usuário 

poderá fazer na execução 

de uma funcionalidade) da 

user story 

 

Sugestão:  

Criar cenários alternativos ao descrito na user story, para descrever 

caminhos alternativos (escolhas que o usuário poderá fazer na execução de 

uma funcionalidade) para os usuários que devem ser desenvolvidos. 

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 

 

Cenários alternativos 

CA1 - Caso o usuário cancele a operação, o motivo do cancelamento deve ser 

salvo no sistema e a mensagem MSG1 deve ser exibida. 

CA2 – Caso o usuário deseje remover um produto do pedido, ele deve selecionar 

o produto e acionar a opção de excluir. 

 
 



ReComP - TAX 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Testador 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

Correspondente à TX9 

TI9. Eu não consigo 

identificar quais os 

caminhos de tratamento 

de erro ou como resolver 

situações que impedem o 

andamento do fluxo da 

user story  
 

Sugestão:  

Criar cenários de exceção ao descrito na user story, para descrever caminhos 

para resolver eventuais problemas que podem ocorrer na execução da user 

story. 

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 

 

Cenários Exceção 

CE1 - Caso a quantidade de produtos solicitada exceda a quantidade de estoque, 

o sistema apresenta a mensagem MSG2 (RN1). 
 

Correspondente à TX10 

TI10. Eu não consigo 

identificar as regras de 

negócio (restrições/ 
premissas) necessárias 

para o funcionamento da 

user story 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as regras de negócio que devem ser 

desenvolvidas na user story.  

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 

 

Cenários Exceção 

CE1 - Caso a quantidade de produtos solicitada exceda a quantidade de estoque, 

o sistema apresenta a mensagem MSG2 (RN1). 

 

Regras de negócio: 

RN1 - A quantidade de pedido de produtos não pode ser superior a 100 unidades. 
 

Correspondente à TX11 

TI11. Eu não sei quais as 

descrições das mensagens 

que devem ser 

apresentadas para o 

usuário. 
 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as mensagens que devem ser desenvolvidas 

na user story.  

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar de produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido 

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 

 

Cenários Exceção: 

CE1 - Caso a quantidade de produtos solicitada exceda a quantidade de estoque, 

o sistema apresenta a mensagem MSG2 (RN1). 



ReComP - TAX 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Testador 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

 

Mensagens: 

MSG1 -  Pedido cancelado com sucesso. 

MSG2 – A quantidade de produtos permitidos por pedido é de 100 unidades. 

Você excedeu a quantidade! 

MSG3 – Produto removido do pedido. 
 

Correspondente à TX12 

TI12. Eu não sei quais os 

campos obrigatórios  

 

 

Sugestão:  

Criar nos critérios de aceitação um campo para identificar elementos que devem 

compor a tela da user story.  

Exemplo: 

Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 
 

Campos para realizar pedido: 

Botão realizar pedido no menu principal 

Formulário: 

Produto (habilitado – campo para seleção) 

Quantidade do pedido (habilitado – campo numérico) 

Valor unitário (desabilitado – campo de informação) 

Valor total por produto (desabilitado – campo de informação) 

Valor total do pedido (desabilitado – campo de informação) 

Todos os campos são obrigatórios 

Opção de excluir o produto da lista de pedidos 

Botão Salvar Pedido   

Botão Cancelar  
 

Correspondente à TX13 

TI13. Eu não sei como é 

para desenvolver a tela da 

user story 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar elementos que devem compor a tela da user 

story.  

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 

 

Campos para realizar pedido: 

Botão realizar pedido no menu principal 

Formulário: 

Produto (habilitado – campo para seleção) 

Quantidade do pedido (habilitado – campo numérico) 

Valor unitário (desabilitado – campo de informação) 

Valor total por produto (desabilitado – campo de informação) 



ReComP - TAX 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Testador 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

Valor total do pedido (desabilitado – campo de informação) 

Opção de excluir o produto da lista de pedidos 

Botão Salvar Pedido   

Botão Cancelar  
 

Correspondente à TX14 

TI14. Eu não sei qual o tipo 

dos campos da tela da user 

story 
 
Tipos dos campos do layout 

de tela ("combo box", "lista", 

"caixa de seleção", “tabela”, 

etc) 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar os tipos dos elementos que devem compor a 

tela da user story.  

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 

 

Campos para realizar pedido: 

Botão realizar pedido no menu principal 

Formulário: 

Produto (lista de produtos - habilitado – campo para seleção) 

Quantidade do pedido (caixa de texto - habilitado – campo numérico) 

Valor unitário (caixa de texto - desabilitado – campo de informação) 

Valor total por produto (caixa de texto - desabilitado – campo de 

informação) 

Valor total do pedido (caixa de texto - desabilitado – campo de 

informação) 

Opção de excluir o produto da lista de pedidos 

Botão Salvar Pedido   

Botão Cancelar  
 

Correspondente à TX15 

TI15. Eu não sei qual o 

tamanho dos campos da tela 

da user story 
 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar qual o tamanho dos campos que devem 

compor a tela da user story. 

 

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 

 

Campos para realizar pedido: 

Botão realizar pedido no menu principal 

Formulário: 

Produto (lista de produtos - habilitado – campo para seleção -  20 

caracteres) 

Quantidade do pedido (caixa de texto - habilitado – campo numérico - 4 

caracteres) 

Valor unitário (caixa de texto - desabilitado – campo de informação - 6 

caracteres) 



ReComP - TAX 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Testador 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

Valor total por produto (caixa de texto - desabilitado – campo de 

informação - 6 caracteres) 

Valor total do pedido (caixa de texto - desabilitado – campo de 

informação - 6 caracteres) 

Opção de excluir o produto da lista de pedidos 

Botão Salvar Pedido   

Botão Cancelar  
 

Correspondente à TX16 

TI16. Eu não sei qual o 

padrão (máscara) dos 

campos da tela da user story 

 
  

Sugestão:  

Criar um campo para identificar qual o padrão (máscara) dos campos que 

devem compor a tela da user story. 

 

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 

 

Campos para realizar pedido: 

Botão realizar pedido no menu principal 

Formulário: 

Produto (lista de produtos - habilitado – campo para seleção -  20 

caracteres) 

Quantidade do pedido (caixa de texto - habilitado – campo numérico - 4 

caracteres) 

Valor unitário (caixa de texto - desabilitado – campo de informação - 6 

caracteres– 000,00) 

Valor total por produto (caixa de texto - desabilitado – campo de 

informação - 6 caracteres– 000,00) 

Valor total do pedido (caixa de texto - desabilitado – campo de 

informação - 6 caracteres – 000,00) 

Opção de excluir o produto da lista de pedidos 

Botão Salvar Pedido   

Botão Cancelar  
 



ReComP - TAX 

Tipo Especificação: User Story  Perfil: Testador 

Problema Sugestão para melhoria da USER STORY 

Correspondente à TX17 

TI17. Eu não sei qual os 

campos que devem ser 

habilitados ou desabilitados 

na tela da user story 
 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o modo habilitado ou desabilitado dos campos 

que devem compor a tela da user story 

 

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 

 

Campos para realizar pedido: 

Botão realizar pedido no menu principal 

Formulário: 

Produto (lista de produtos - habilitado – campo para seleção -  20 

caracteres) 

Quantidade do pedido (caixa de texto - habilitado – campo numérico - 4 

caracteres) 

Valor unitário (caixa de texto - desabilitado – campo de informação - 6 

caracteres – 000,00) 

Valor total por produto (caixa de texto - desabilitado – campo de 

informação - 6 caracteres– 000,00) 

Valor total do pedido (caixa de texto - desabilitado – campo de 

informação - 6 caracteres – 000,00) 

Opção de excluir o produto da lista de pedidos 

Botão Salvar Pedido   

Botão Cancelar  
 

Correspondente à TX18 

TI18. Para ser toda 

desenvolvida, a user story 

necessita de várias telas, 

mas eu não sei como ir de 

uma tela para outra. 
 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar a navegação entre os cenários da user story, 

ou utilizar protótipos para apresentar as navegações. 

Exemplo: 
Requisito: Realizar pedido 

Requisito não-funcional: RNF001 

User story relacionada: Cadastrar produtos 

Pré-condição: ser revendedor com status ativo 

Como revendedor de produtos da Amora 

Eu quero adicionar produtos em meu pedido  

Para que possa comprar produtos da Amora para revender na minha loja 

 

Critérios de aceitação: 

 

Navegação: 

NAV1 -  Ao salvar o pedido, o sistema apresenta a tela da user story US- 

Visualizar resumo do pedido. 
 

 

 

 

 

 



5. ReComP – Protótipo - Desenvolvedor 

 

a) TAX_Prot_Desenvolvedor 

 

ReComP - TAX 

Tipo Especificação: Protótipo  Perfil: Desenvolvedor 

1 - Quanto aos Protótipos utilizados para o desenvolvimento de sua atividade. 

Campos de Protótipo 

Você TEM 

DIFICULDADE EM 

IDENTIFICAR as 

informações abaixo na 

especificação? 

Essa informação É 

NECESSÁRIA para você 

desempenhar atividades 

de Desenvolvedor? 

 Sim 
Em alguns 

casos 
Não Sim Não 

Com relação ao conteúdo do protótipo para a criação das funcionalidades do sistema. 

TX1. Requisito funcional do cliente       

TX2. Requisitos não-funcionais       

TX3. Objetivo da funcionalidade       

TX4. Papel/quem é o responsável por executar a 

funcionalidade  
     

TX5. Cenários alternativos (escolhas que o usuário 

poderá fazer na execução de uma funcionalidade – 

Fluxo alternativo  

     

TX6. Cenários de tratamento de erro ou resolução de 

problemas (Fluxo de exceção) que impedem o 

andamento do fluxo  

     

TX7. Regras de negócio 

(restrições/premissas) necessárias  
     

TX8. Valores que devem ser preenchidos nos campos 

de tela ("combo box", "lista", "caixa de seleção", 

“tabela”, etc)  

     

TX9. Informações de mensagens que devem ser 

apresentadas ao usuário  
     

TX10. Obrigatoriedade de preenchimento dos campos 

da tela (campos obrigatórios)  
     

TX11. Condições finais depois da funcionalidade ser 

executada (pós-condição)  
     



Com relação a apresentação (Layout de interface) para a criação das funcionalidades do sistema. 

TX12. Informações de layout de tela (nome de 

botões, nomes de campos, etc...)  
     

TX13. Tipos dos campos do layout de tela ("combo 

box", "lista", "caixa de seleção", “tabela”, etc)   
     

TX14. Tamanho dos campos do layout de tela       

TX15. Padrão que deve ser preenchido os campos da 

tela (máscaras de campos)  
     

TX16. Campos que devem aparecer habilitado ou 

desabilitado  
     

Com relação a navegação para a criação das funcionalidades do sistema. 

TX17. Regras de navegação entre telas       

 

 

2 - Alguma informação acima é apresentada em outro artefato? Qual artefato? 

 

3 - Falta alguma informação na documentação (que lhe ajudaria em suas atividades)? 

 

 

 

 

b) TAI_Prot_Desenvolvedor 

 

 

ReComP - TAI 

Tipo Especificação: Protótipo  Perfil: Desenvolvedor 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI1. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

requisito 

funcional do 

cliente que o 

protótipo está 

relacionado. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o(s) requisito(s) funcional(ais) relacionado(s) no 

protótipo. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI2. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

requisito não-

funcional do 

cliente que o 

protótipo está 

relacionado. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o requisito não-funcional relacionado ao protótipo. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI3. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

objetivo da 

funcionalidade 

para o cliente. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o objetivo da funcionalidade no protótipo. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito funcional: Solicitação de Agendamento de Veículos 

Requisito não-funcional: o tempo de resposta máximo de uma operação 

no sistema para um usuário deve ser de 5 segundos 

 

Objetivo da funcionalidade: Auxiliar o cliente no agendamento de nova 

consulta 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI4. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

Papel/quem é o 

responsável por 

executar a 

funcionalidade. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o papel que irá executar a funcionalidade no 

protótipo. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI5. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

cenário 

alternativo no 

protótipo 

Sugestão:  

Criar um campo nos critérios de aceitação para identificar o(s) cenário(s) alternativo(s) 

da funcionalidade representada no protótipo. 

 

Exemplo: 

 

Critérios de aceitação 

Cenários alternativos: 

A1 – Selecionar opção Cancelar 

Agendamento 

1. O usuário seleciona um item da 

lista e a opção “Cancelar 

Agendamento”; 

    2. O sistema vai para a tela de 

“Cancelar Agendamento”; 

 

 

TI6. Eu não 

consigo 

identificar quais 

os caminhos de 

tratamento de 

erro no 

protótipo 

Sugestão:  

Criar um campo nos critérios de aceitação para identificar o(s) cenário(s) de 

exceção(ões) da funcionalidade representada no protótipo. 

 

Exemplo: 

 

 
 

Critérios de aceitação 

Cenário de exceção: 

E1 – Campos obrigatório para 

agendamento 

 1. O sistema verifica que os campos 

obrigatórios do cadastro de 

agendamento não foram preenchidos 

e exibe uma mensagem MSG002. 

 

Responsável por executar a funcionalidade: Médico 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI7. Eu não 

consigo 

identificar as 

regras de 

negócio 

(restrições/ 

premissas) 

necessárias para 

o funcionamento 

do protótipo 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as regras de negócio que devem ser desenvolvidas no 

protótipo.  

 

Exemplo: 

 
 

TI8. Eu não sei 

qual os valores 

que devem ser 

pré-

preenchidos nos 

campos de tela  

Sugestão:  

Criar um campo nos critérios de aceitação identificando os valores que devem ser 

preenchidos no campo na tela.  

 

Exemplo: 

 

Critérios de aceitação 

 

Valores pré-preenchidos:  

Nome do funcionário: lista de 

funcionários ativos da empresa. 

 

 

 

TI9. Eu não sei 

quais as 

descrições das 

mensagens que 

devem ser 

apresentadas 

para o usuário. 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as mensagens que devem ser desenvolvidas no 

protótipo ou criar um campo nos critérios de aceitação identificando as mensagens. 

  

Exemplo: 

 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

 

Critérios de 

aceitação 

Mensagens:  

MSG001: 

“Operação 

realizada com 

sucesso!”  

MSG002: “É 

necessário 

preencher os 

campos 

obrigatório”. 

 

 

 
 

TI10.  Eu não 

sei qual os 

campos da tela 

do caso de uso 

são obrigatórios 

Sugestão:  

Criar um identificador no protótipo para destacar qual dos campos são obrigatórios 

preencher ou criar um campo nos critérios de aceitação identificando os campos 

obrigatórios. 

 

Exemplo: 

 

Critérios de aceitação 

Campos obrigatórios: 

todos os campos são 

obrigatórios. 

 

 

TI11. O 

protótipo precisa 

de condições 

finais depois de 

ser executado, 

mas não sei qual 

é. 

Sugestão:  

Criar um campo nos critérios de aceitação sobre a pós-condição de execução da 

funcionalidade que o protótipo está representando. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de aceitação 

Pós-condição: Agendamento do 

veículo realizado com sucesso na 

data e hora alocado no sistema.  

 

 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI12 e TI13. Eu 

não sei como é o 

nome dos 

botões, nomes 

de campos, 

quais os 

componentes 

utilizar no 

desenvolvimento 

do sistema 

 

 

Sugestão:  

O protótipo deve possuir todos os campos e formatos de campos para identificar 

elementos que devem compor a tela. 

  

Exemplo: 

 

 
 

 

TI14. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

tamanho dos 

campos do 

layout de tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar a quantidade de caracteres que ser inserido em 

determinados campos da tela ou criar um campo nos critérios de aceitação 

identificando os tamanhos. 

 

Exemplo: 

 

 

Critérios de aceitação 

Tamanho de campos:  

Endereço origem: máximo de 70 

caracteres. 

 

 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI15. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

padrão de 

preenchimento 

(máscara) que 

os campos da 

tela precisam. 

Sugestão:  

Colocar no protótipo o padrão (máscara) dos campos que devem ser reenchido ou 

criar um campo nos critérios de aceitação identificando os padrões. 

 

Exemplo: 

 

Critérios de aceitação 

Máscaras:  

Hora da saída: 00:00. 

Data: 00/00/0000. 

 

 

 

TI16. Eu não sei 

qual os campos 

que devem ser 

habilitados ou 

desabilitados na 

tela  

Sugestão:  

Criar um campo para identificar a regra para habilitar ou desabilitar determinado 

campo na tela ou nos critérios de aceitação. 

 

Exemplo: 

 
Critérios de aceitação 

Habilitado/Desabilitado 

Botão “Editar agendamento”  

Desabilitado por default 

Habilitado quando selecionar um agendamento                

 

 

 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI17. O 

protótipo possui 

várias telas, mas 

eu não sei como 

ir de uma tela 

para outra. 

(navegação) 

 

Sugestão:  

Indicar com setas qual a direção de uma tela para outra para identificar a navegação 

entre as telas, diálogos e mensagens. Ou criar links entre as telas. 

 

Exemplo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

6. ReComP – Protótipo – Testador 

 

a) TAX_Prot_ Testador 

ReComP - TAX 

Tipo Especificação: Protótipo  Perfil: Testador 

1 - Quanto aos Protótipos utilizados para o desenvolvimento de sua atividade. 

Campos do protótipo 

Você tem dificuldade em 

identificar as informações 

abaixo na especificação? 

Essa informação é 

necessária para 

você? 

Sim 
Em alguns 

casos 
Não Sim Não 

Com relação ao conteúdo do protótipo para a criação dos casos de teste do sistema. 

TX1. Requisito funcional do cliente       

TX2. Requisitos não-funcionais       

TX3. Objetivo da funcionalidade       

TX4. Papel/quem é o responsável por executar a 

funcionalidade  
     

TX5. Cenários alternativos (escolhas que o usuário poderá 

fazer na execução de uma funcionalidade – Fluxo alternativo 

 

     

TX6. Cenários de tratamento de erro ou resolução de 

problemas (Fluxo de exceção) que impedem o andamento do 

fluxo  

     

TX7. Condições finais depois da funcionalidade ser executada 

(pós-condição)  
     

TX8. Dependências com outros protótipos       

TX9. Regras de negócio (restrições/premissas)       

TX10. Informações de mensagens que devem ser apresentadas 

ao usuário  
     

TX11. Obrigatoriedade de preenchimento dos campos da tela 

(campos obrigatórios)  
     

Com relação a apresentação (Layout de interface) para a criação dos casos de teste do sistema.  

TX12. Informações de layout de tela (nome de botões, nomes 

de campos, etc...)  
     

 

TX13. Tipos dos campos do layout de tela ("combo box", 

"lista", "caixa de seleção", “tabela”, etc)  

     



TX14. Padrão que deve ser preenchido os campos da tela 

(máscaras de campos)  

     

TX15. Campos que devem aparecer habilitado ou desabilitado  

 

     

TX16. Tamanho dos campos do layout de tela   

     

TX17. Valores que devem ser preenchidos nos campos de tela 

("combo box", "lista", "caixa de seleção", “tabela”, etc)  

     

Com relação a navegação para a criação dos casos de teste do sistema.  

TX18. Regras de navegação entre telas   

     

 

2 – Alguma informação acima é apresentada em outro artefato? Qual artefato? 

 

 

 

 

3 – Falta alguma informação na documentação (que lhe ajudaria em suas atividades)? 

 

 

 

 

 

b) TAI_Prot_ Testador 

ReComP - TAI 

Tipo Especificação: Protótipo  Perfil: Testadores 

Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI1. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

requisito 

funcional do 

cliente que o 

protótipo está 

relacionado. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o(s) requisito(s) funcional(ais) relacionado(s) no protótipo. 

 

Exemplo: 

 

 

 

Requisito funcional: Solicitação de Agendamento de Veículos 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI2. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

requisito não-

funcional do 

cliente que o 

protótipo está 

relacionado. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o requisito não-funcional relacionado ao protótipo. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI3. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

objetivo da 

funcionalidade 

para o cliente. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o objetivo da funcionalidade no protótipo. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI4. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

Papel/quem é o 

responsável por 

executar a 

funcionalidade. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar o papel que irá executar a funcionalidade no protótipo. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

Requisito não-funcional: o tempo de resposta máximo de uma operação 

no sistema para um usuário deve ser de 5 segundos 

 

Objetivo da funcionalidade: Auxiliar o cliente no agendamento de 

nova consulta 

Responsável por executar a funcionalidade: Médico 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI5. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

cenário 

alternativo no 

protótipo 

Sugestão:  

Criar um campo nos critérios de aceitação para identificar o(s) cenário(s) alternativo(s) da 

funcionalidade representada no protótipo. 

 

Exemplo: 

 

Critérios de aceitação 

Cenários alternativos: 

A1 – Selecionar opção Cancelar 

Agendamento 

1. O usuário seleciona um item da 

lista e a opção “Cancelar 

Agendamento”; 

    2. O sistema vai para a tela de 

“Cancelar Agendamento”; 

 

 

TI6. Eu não 

consigo 

identificar quais 

os caminhos de 

tratamento de 

erro no protótipo 

Sugestão:  

Criar um campo nos critérios de aceitação para identificar o(s) cenário(s) de exceção(ões) da 

funcionalidade representada no protótipo. 

 

Exemplo: 

 

Critérios de aceitação 

Cenário de exceção: 

E1 – Campos obrigatório para 

agendamento 

 1. O sistema verifica que os campos 

obrigatórios do cadastro de 

agendamento não foram preenchidos e 

exibe uma mensagem MSG002. 

 

 

 

TI7. O protótipo 

precisa de 

condições finais 

depois de ser 

executado, mas 

não sei qual é. 

Sugestão:  

Criar um campo nos critérios de aceitação sobre a pós-condição de execução da funcionalidade 

que o protótipo está representando. 

 

Exemplo: 

 

 

 

Critérios de aceitação 

Pós-condição: Agendamento do 

veículo realizado com sucesso na data e 

hora alocado no sistema.  

 

 

 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 
 

TI8. Eu não 

consigo 

identificar se tem 

protótipo 

relacionados. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar os protótipos relacionados e criar a rastreabilidade entre eles. 

 

Exemplo: 

 

Protótipo relacionado: Consultar agendamentos 

 

 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 
TI9. Eu não 

consigo 

identificar as 

regras de negócio 

(restrições/ 

premissas) 

necessárias para o 

funcionamento do 

protótipo 

Sugestão:  

Criar um campo no protótipo ou nos critérios de aceitação para identificar as regras de negócio 

que devem ser desenvolvidas. 

 

Exemplo: 

 

 

Critérios de aceitação 

Regras de negócio:  

R1 – A listagem deve 

ser apresentada na 

ordem da data dos 

cadastros mais recentes 

para os mais antigos; 

R2 – O agendamento do 

mesmo veículo não 

poderá ser efetuado para 

a mesma data e hora; 

 

  

TI10. Eu não sei 

quais as 

descrições das 

mensagens que 

devem ser 

apresentadas para 

o usuário. 

 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar as mensagens que devem ser desenvolvidas no protótipo ou 

criar um campo nos critérios de aceitação identificando as mensagens. 

  

Exemplo: 

 

 

Critérios de 

aceitação 

Mensagens:  

MSG001: 

“Operação realizada 

com sucesso!”  

MSG002: “É 

necessário preencher 

os campos 

obrigatório”. 

 

 

 
 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI11.  Eu não sei 

qual os campos 

da tela do caso de 

uso são 

obrigatórios 

Sugestão:  

Criar um identificador no protótipo para destacar qual dos campos são obrigatórios preencher 

ou criar um campo nos critérios de aceitação identificando os campos obrigatórios. 

 

Exemplo: 

 

 

Critérios de aceitação 

Campos obrigatórios: todos 

os campos são obrigatórios. 

 

 

TI12 e TI13. Eu 

não sei como é o 

nome dos botões, 

nomes de 

campos, quais os 

componentes 

utilizar no 

desenvolvimento 

do sistema 

 

 

Sugestão:  

O protótipo deve possuir todos os campos e formatos de campos para identificar elementos que 

devem compor a tela. 

  

Exemplo: 

 

 
 
 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI14. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

padrão de 

preenchimento 

(máscara) que os 

campos da tela 

precisam. 

Sugestão:  

Colocar no protótipo o padrão (máscara) dos campos que devem ser reenchido ou criar um 

campo nos critérios de aceitação identificando os padrões. 

 

Exemplo: 

 

Critérios de aceitação 

Máscaras:  

Hora da saída: 00:00. 

Data: 00/00/0000. 

 

 

 

TI15. Eu não sei 

qual os campos 

que devem ser 

habilitados ou 

desabilitados na 

tela  

Sugestão:  

Criar um campo para identificar a regra para habilitar ou desabilitar determinado campo na tela 

ou nos critérios de aceitação. 

 

Exemplo: 

 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 

TI16. Eu não 

consigo 

identificar qual o 

tamanho dos 

campos do layout 

de tela. 

Sugestão:  

Criar um campo para identificar a quantidade de caracteres que ser inserido em determinados 

campos da tela ou criar um campo nos critérios de aceitação identificando os tamanhos. 

 

Exemplo: 

 

 

Critérios de aceitação 

Tamanho de campos:  

Endereço origem: máximo de 70 

caracteres. 

 

 

TI17. Eu não sei 

qual os valores 

que devem ser 

pré-preenchidos 

nos campos de 

tela  

Sugestão:  

Criar um campo nos critérios de aceitação identificando os valores que devem ser preenchidos 

no campo na tela.  

 

Exemplo: 

 

Critérios de aceitação 

 

Valores pré-preenchidos:  

Nome do funcionário: lista de 

funcionários ativos da empresa. 

 

 

 

 

 

TI18. O protótipo 

possui várias 

telas, mas eu não 

sei como ir de 

uma tela para 

outra. 

(navegação) 

 

Sugestão:  

Indicar com setas qual a direção de uma tela para outra para identificar a navegação entre as 

telas, diálogos e mensagens. 

 

Exemplo: 



Problema Sugestão para melhoria do Protótipo 
 

 
 

 

 


