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Ementa
Histórico da análise de sistemas e da análise de requisitos de software. Conceitos de análise de sistemas e de análise de requisitos.
Localização da Análise de sistemas e de requisitos no Ciclo de vida do software. Técnicas de investigação e levantamento de dados. Técnicas
de derivação dos resultados da análise de sistemas em requisitos de informação. Modelos e ferramentas para análise de requisitos de software.
Análise de requisitos do ponto de vista das normas da qualidade. Aplicações práticas das ferramentas e técnicas. Técnicas de apresentação
dos resultados das análises.

1.

Objetivo geral
Estatisticamente, aproximadamente 50% de todos os problemas encontrados nos sistemas de informação são gerados por problemas causados
na fase de análise de sistemas e definição dos requisitos de software. Assim, ao final dessa disciplina, espera-se que os alunos, através dos
conhecimentos obtidos, possam incrementar a qualidade dos sistemas de informação com os quais vierem a se envolver, reduzindo essas
estatísticas de erros cometidos (i) pela falta de compreensão das necessidades e expectativas dos seus usuários e clientes e (ii) por erros de
comunicação desses requisitos à fase de projeto do software.

1.

Objetivo específico
Até ao final do semestre, os alunos deverão estar habilitados a:
- descrever o significado e a importância da informação nos sistemas sociais,
- identificar os principais tipos genéricos de sistemas numa organização social,
- conhecer melhor o fenômeno da comunicação humana,
- identificar os principais aspectos relacionados ao controle e à decisão, em sistemas de informação gerenciais,
- descrever os sistemas de coleta, comunicação (com seus diversos modelos) e mixagem de informação,
- compreender os princípios do aprendizado para análise de sistemas,
- identificar os aspectos relevantes dos sistemas de informação, que possibilitam a derivação de softwares que atendam as expectativas dos
usuários e clientes,
- descrever os principais aspectos das normas de qualidade, no que se referem ao processo de análise
- descrever as principais fases do ciclo de desenvolvimento de um software e
- aplicar uma metodologia para a análise de sistemas de informação gerenciais.

1.

Conteúdo programático
Conceitos Gerais
Breve revisão da Teoria Geral dos Sistemas, análise de sistemas e seu propósito,
análise de requisitos e seu propósito, visão esquemática da essência dos subsistemas
convencionais de gerenciamento e de apoio à decisão, os sistemas de informação: conceitos
e esquemas relacionados à comunicação e ao processamento (mixagem) de dados. Modelos
(conceito, tipos, modelos determinísticos e estocásticos, exemplos em análise de sistemas)

1.

O ciclo de vida dos sistemas
O esquema tradicional, o esquema de fábrica de software (com a localização da
responsabilidade sobre erros, defeitos e falhas), o esquema do processo unificado (Unified
Process) conforme os modelo da UML (Unified Modeling Language - Linguagem de Modelagem
Unificada).

2.

Métodos tradicionais de análise de sistemas
Análise estruturada, Análise essencial, Engenharia da informação, Análise baseada em
protótipos, Análise baseada em objetos.

3.

Um método para análise de sistemas
Definição do consumidor objetivo, os requisitos do ponto de vista da organização e da
análise de requisitos, o esquema geral do método, as hipóteses dos usuários (o princípio
do teste de requisitos), respostas "estruturadas": registros contábeis e fiscais, Resposta
para apoio à decisão, Respostas para o controle, Técnicas para o levantamento dos dados.
Aplicação do método em um caso real. Registro através de modelos da UML (Casos de Uso).
Norma ISO 9126.

4.

Metodologia
Aulas expositivo-dialogadas, com uso de quadro e caneta, projetor multimídia, microcomputador e P.Point.
- atividades em campo: coleta e análise de dados de sistemas reais, aplicando os métodos vistos em sala de aula). Será um trabalho,
desenvolvido individualmente;
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- pesquisas bibliográficas com entrega de resumos e sínteses. Serão solicitados até três trabalhos, em equipe ou individual.

Sistema de avaliação
Da absorção dos conteúdos pelos alunos:
- pela presença e efetividade na participação em sala de aula, através das apresentações orais dos trabalhos desenvolvidos e pertinência nas
interferências ao longo das exposições do professor. Esse item terá um peso total de 50% sobre a nota final do aluno,
- pela apresentação escrita dos resultados das análises dos dados coletados em campo. Esse item terá um peso total de 50% sobre a nota final
do aluno, sendo 45% pela coerência dos dados e 5% pela forma da apresentação escrita,
- provas feitas sobre os conteúdos ministrados, sempre que não for possível identificar o nível de aprendizado do conteúdo através dos dois
itens anteriores.
Das aulas:
Além da avaliação promovida pela própria instituição, os alunos terão a oportunidade de se expressar acerca dos conteúdos, da forma de
ministrar as aulas e do comportamento do professor através de uma avaliação no último encontro em sala de aula.

1.

Bibliografia básica
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Campus, 2000.
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1.

Bibliografia complementar
DAVIS, William S. Análise e projeto de sistemas: uma abordagem estruturada . Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c1987. 378 p.
(Aplicações de computadores) ISBN 8521604947 (broch.).
DEMARCO, Tom. Análise estruturada e especificação de sistema. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 333 p. : ISBN 8570015445
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