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Título: Título:  Um Método para Criação de Fragmentos de Requisitos para Reuso em Sistemas de Informação 

Profa. Dra. Maria Lencastre Pinheiro M. Cruz 

 
RESUMO: 
Com a necessidade de aumentar a produtividade no desenvolvimento de produtos, a Engenharia 

de Software tem investido esforços para facilitar a construção dos mesmos a partir do uso de 

experiência e documentação previamente desenvolvida, testada e utilizada, possibilitando obter 

mais qualidade nos novos produtos. O conceito de reuso em software consiste em utilizar 

artefatos de software já existentes durante o desenvolvimento de um novo sistema. O reuso pode ser aplicado a qualquer etapa do ciclo de vida 

do software, podendo-se fazer reuso de diversos artefatos, desde documentos de requisitos, especificações de sistemas, projetos arquiteturais, até 

ao reuso do próprio código fonte. Porém, para ser efetivo, o reuso de artefatos de software exige a criação e manutenção dos mesmos, além de 

ferramentas que facilitem todas as atividades envolvidas no processo. Nesta dissertação o foco é voltado para o suporte ao reuso na Engenharia 

de Requisitos, uma área essencial para o sucesso da Engenharia de Software, onde existe muito conhecimento e experiência prévios que podem 

ser reutilizados. Nesta área as abordagens de reuso que se tornaram mais populares envolvem especificações de caso de uso; isto se deve à ampla 

divulgação e uso destas especificações, tanto na academia quanto nas empresas de desenvolvimento de software. Porém, muitas outras 

estratégias disponíveis na literatura contemplam diferentes aspectos do reuso em nível de requisitos; muitas se mostram promissoras e efetivas, 

tais como a definição de classes de problemas (chamadas problem frames) e o uso de diagramas de features, vindos das linhas de produtos. A 

proposta de reuso desta dissertação apresenta uma nova abstração chamada de fragmentos de requisitos para sistemas de informação. O objetivo 

foi propor um conceito que considera como base o reuso de fragmentos de caso de uso, e que complementa o mesmo com um maior nível de 

abstração, visualização, e representação de variabilidade. Para isso foram integradas conceitos complementares de três abordagens de reuso 

(Fragmentos de Caso de Uso, Problem Frames e Linhas de Produto), assim a nova proposta considera desde o problema e seu contexto, sua 

variabilidade, até à especificação da sua solução de forma configurável. Este trabalho também define um método para auxiliar na criação e uso 

desta abstração, propondo uma forma de articulação dos diferentes artefatos envolvidos, visando possibilitar uma estratégia de refinamento dos 

mesmos, e a automatização da proposta de reuso. Para ilustrar a definição e uso de fragmentos de requisitos foi feito um exemplo, passo a passo. 

Como forma de complementar a compreensão prática do uso da proposta, foi feito um relato de uma experiência realizada em sala de aula, com a 

participação de alunos de mestrado, onde o foco foi no desenvolvimento de sistemas de jogos baseados no reuso  

de fragmentos de requisitos. A ferramenta FragSys foi desenvolvida para dar suporte à 

construção e reuso de um Catálogo de Fragmento de Requisitos para reuso, e também é descrita no documento. 
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