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Este  minicurso  apresenta  a  certificação  RE@Agile  (IREB  –

International  Requirements  Engineering  Board),  que  procura

resolver o problema combinando ER e métodos ágeis. O objetivo

da RE@Agile é mostrar como os métodos e técnicas da ER podem

ser aplicadas no contexto ágil e como as técnicas da metodologia

ágil podem melhorar a prática de ER.

Objetivo:

Abordar os métodos e

técnicas da ER

- Saber interpretar e comunicar o desempenho organizacional.

Introdução da metodologia
“Ágile” e seus requisitos 

Mostrar como as técnicas

da metodologia ágil podem

melhorar a prática de ER

Relação do RE@Agile no
contexto de constate
evolução de software
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RE@Agile – Engenharia de Requisitos no Desenvolvimento Ágil de Software

Data-hora: 08 de novembro - 14:00 – 17:30h, Prédio CEMOI 2º Andar, Auditório CEMOI

Palestrante: Dra. Daniele El Jaick Bentes de Souza Chenu

Resumo: A engenharia de requisitos (ER) tem como objetivo muito mais do que apenas produzir

documentação de sistemas de software. ER consiste em uma abordagem sistemática e disciplinada

para a elicitação, análise e negociação, documentação, validação e gerenciamento requisitos ao

longo de todo o processo de desenvolvimento. A metodologia ágil é baseada na satisfação do cliente

e seus principais valores são: foco nos indivíduos e na interação entre eles; entregas freqüentes de

software em funcionamento; colaboração do cliente; e adaptação rápida a mudanças. Os métodos

ágeis  surgiram  na  tentativa  de  atender  a  demanda  de  mercado  por  softwares  de  qualidade  e

entregues no período de tempo mais curto possível. Atualmente, os negócios operam com requisitos

que mudam constantemente e rapidamente tornando praticamente impossível produzir um conjunto

estável  de requisitos. O software precisa evoluir  continuamente para refletir  as necessidades do

negócio. Requisitos são requisitos, inclusive no contexto ágil.  Requisitos constituem a base para

estimativas,  modelagem,  projeto,  codificação,  testes  e  manutenção do software.  Desta  forma,  a

qualidade  dos  requisitos  é  determinante  para  o  sucesso  ou  fracasso  do  processo  de

desenvolvimento, independente da metodologia utilizada. Entretanto, o processo tradicional de ER

geralmente consome muito tempo, fato que inviabiliza sua aplicação no contexto ágil. Neste cenário,

o  desafio  consiste  em  reduzir  a  lacuna  entre  o  processo  tradicional  de  ER  e  o  processo  de

desenvolvimento  ágil  de  software.  Este  minicurso  apresenta  a  certificação  RE@Agile  (IREB  –

International Requirements Engineering Board), que procura resolver o problema combinando ER e

métodos ágeis. O objetivo da RE@Agile é mostrar como os métodos e técnicas da ER podem ser

aplicadas no contexto ágil e como as técnicas da metodologia ágil podem melhorar a prática de ER.

Objetivo:

• Abordar os métodos e técnicas da ER:

• Introdução da metodologia “Ágile” e seus requisitos;

• Mostrar como as técnicas da metodologia ágil podem melhorar a prática de ER;

• Relação do RE@Agile no contexto de constate evolução de software.

Currículo: http://lattes.cnpq.br/5428540076613423
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