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Wiki: Planejamento Macro dos Fluxos
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Casos de Uso UFRN

Regras de Negócio UFPB baseadas no SCA

Especificação dos UC UFRN

Análise de Requisitos UFRN x UFPB

https://www.nti.ufpb.br/wiki/index.php/CSI:Sistemas:SIG:SIGAA:<MÓDULO>:PlanejamentoMacro



Wiki: Regras de Negócio UFPB baseadas 
no SCA
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https://www.nti.ufpb.br/wiki/index.php/CSI:Sistemas:SIG:SIGAA:<MÓDULO>:RegrasUFPB#RNid

#RNid

Regras 
sobre
Campos
da Tela

Resolução UFPB



Wiki: Análise de Requisitos UFRN x UFPB

• Atenção!!!

• Observar que pode haver na documentação sobre as regras 
de negócio da UFPB dados de campos das telas do SIGAA que 
deverão ser modificados e povoados de acordo com a UFPB.

• Desta forma, deverá haver um caso de teste para cada campo 
específico, cujo resultado esperado irá contemplar os dados 
esperados.
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Wiki: Análise de Requisitos UFRN x UFPB

• Atenção!!!

• Verificar se nesta página de regras de negócio da UFPB se há 
algum layout de tela do SIGAA modificado, onde serão 
retirados campos de tela ou seus nomes modificados.

• Neste caso, deve-se haver casos de teste para cada campo 
retirado ou modificado.
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Wiki: Análise de Requisitos UFRN x UFPB
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https://www.nti.ufpb.br/wiki/index.php/CSI:Sistemas:SIG:SIGAA:<MÓDULO>:
MapeamentoDeNegocio:AnaliseRequisitosUFRNeUFPB:<ASSUNTO>

1. Regras de Negócio das 

Especificações da UFRN.

1 2 3 4

2. Regra de Negócio da 
UFPB contida no sistema 
SCA (atual).

3. Determina se a regra 
da UFRN é Equivalente 
ou “Não Equivalente” à 
UFPB.

4. Parecer do cliente, 
informando se está Em 
Aprovação, Aceita, 
Modificada ou se Não 
Aceita as Regras “Não 
Equivalentes”.



Wiki: Análise de Requisitos UFRN x UFPB

• Atenção!!!

• Quando à coluna “2” tiver a situação “Não Equivalente UFPB”, 
significa que a regra não está presente no sistema atual da 
UFPB (o SCA). Mas, se o cliente Aceitou (coluna 4), então 
aquela regra deverá ser considerada normalmente. Caso 
contrário ver os próximos slides. 
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Wiki: Análise de Requisitos UFRN x UFPB

• Atenção!!!

• Quando à coluna “4” tiver a situação “Em aprovação”, 
significa que a regra provavelmente será aceita pelo cliente, já 
que há no sistema atual da UFPB (o SCA) uma regra 
equivalente. Logo, o caso de teste deve considerar que a 
regra está Aceita.
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Wiki: Análise de Requisitos UFRN x UFPB

• Atenção!!!

• Quando à coluna “4” tiver a situação “Não Aceita”, deve-se 
criar um caso de teste específico para verificar que a regra da 
UFRN não fará parte do sistema.
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Wiki: Análise de Requisitos UFRN x UFPB

• Atenção!!!

• Quando à coluna “4” tiver a situação “Modificada”, deve-se 
criar um caso de teste específico para verificar que a regra da 
UFRN foi modificada de acordo com o que está descrito.
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LucidChart - Criar o Diagrama de 
Atividades
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Título do Fluxo

Perfil do usuário

Nome do Caso de Uso (destaque na cor)

Nome da Tela (cor branca)

Botões da Tela

Estado Final (Pode haver mais de 1)

Estado Inicial (Apenas 1)

Atenção: Ao criar um novo 
diagrama, selecionar a opção: 
UML > Diagrama de Atividade.

Observar padrão das setas e cor do 
fluxo principal em azul.



TestLink - Especificar Requisitos
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Anexar  o PDF e 
PNG do Diagrama 
de Atividades

Conjunto de 
requisitos da 
UFPB e UFRN. 
Observar o 

padrão dos 

títulos.



TestLink - Especificar Requisitos
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Colocar o link para 
cada #Rnid da UFPB

Observar o padrão do título e do ID.



TestLink - Especificar Requisitos
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Colocar o link para 
a página da Wiki
com a análise de 
requisitos da regras 
da UFPB x UFRN.



TestLink - Especificar Requisitos
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Colocar o link para 
a Especificação e 
para o Manual do 
Caso de Uso da 
UFRN



TestLink – Especificação de Testes 
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Caso de teste: Passos e 
Resultado Esperado.

Observar padrão do título 
do caso de teste. Colocar o Perfil do Usuário 

e as Pré-Condições 
quando houver.

Adicionar os 
requisitos.



6. Deverá haver casos de testes genéricos de 
acordo com cada caso de uso. (Ortografia, 
Layout, etc)

TestLink – Especificação de Testes 
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1. Deverá haver pelo menos 1 caso de teste 
para cada caminho previsto no diagrama de 
atividades e para cada perfil de usuário.

4. Deverá haver 1 ou mais casos de teste 
para cada regra de negócio.

3. Deverá haver pelo menos 1 caso de teste 
para cada campo novo ou modificado.

5. Deverá haver pelo menos 1 caso de teste 
para cada regra de negócio modificada ou 
não aceita.

2. Deverá haver um conjunto de casos de 
teste para cada caso de uso do fluxo.



TestLink – Especificação de Testes 
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Colocar a pré-condição, quando necessário!

Especificar o perfil, quando necessário.

Nos passos, colocar a “Localização” da 
página a ser testada.

Adicionar os requisitos, apenas os que forem 
relacionados com o este caso de teste.



TestLink – Especificação de Testes 
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Descrever o título sempre com o objetivo do 
teste seguido do perfil do usuário. Além 
disso, pode haver o ID da Regra de Negócio.

Informar a RN da documentação, 
juntamente com um link.

Colocar o resultado esperado do caso de 
teste.



TestLink – Especificação de Testes 
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Descrever o título sempre com o objetivo do 
teste seguido do perfil do usuário. Além 
disso, pode haver o ID da Regra de Negócio.

Se necessário, pode citar a resolução da 
UFPB com o respectivo link.

Informar todos os dados necessários a 
serem verificados nos campos em 
destaque.



TestLink – Especificação de Testes 
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Caso de teste genérico, no título tem que ser 
colocado o nome do caso de uso.

Passos e resultado esperados genéricos.

Adicionar os requisitos daquele caso de uso.

Informar o perfil do usuário do caso de uso.



Dúvidas?

• Acessar a página da wiki da equipe de teste do STI:
– https://www.nti.ufpb.br/wiki/index.php/CSI:CQ:Plano_de_Teste
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