
 

 

 
 
DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Nº 102 

Mestrado em Engenharia de Computação 

 

Aluno:  Thiago Cabral de Luna Neto 
  

Título: Enriquecendo as Histórias de Usuários com a 

Abordagem i* 
Orientadora: Profa. Dra. Fernanda Maria Ribeiro de Alencar  

 

Data-hora: 12/setembro/2014  (14:00 h) 
Local: Escola Politécnica de Pernambuco – SALA  I-4     

 

 



 

 

Resumo da Dissertação: 
 

Uma etapa crítica da engenharia de requisitos é a elicitação, fase complexa da definição de requisitos e de todo 
processo de desenvolvimento de software, uma vez que é base para todas as etapas posteriores. Para elicitar 
os requisitos do software as equipes de desenvolvimento ágil utilizam abstrações em forma de histórias de 
usuário, o foco central da atividade de desenvolvimento e dessa pesquisa. As histórias de usuário são usadas 
para estabelecer um entendimento comum dos requisitos do software utilizando uma abordagem mais flexível. 
Porém, sabe-se que por ser escrita em linguagem natural pelo próprio cliente, leva a ter muitas vezes 
interpretações errôneas, deixando as histórias pobres e, consequentemente, tornando-as falhas e incompletas, 
impactando diretamente na qualidade do produto final. A abordagem i* é uma rica ontologia orientada a metas 
que trata das relações de dependências entre atores, considerando-se as metas, intenções e razões individuais 
relativas ao entendimento dos requisitos em níveis mais próximos ao domínio do problema. O i* vem sendo 
bastante utilizado nos dias atuais pela comunidade científica mundial. A modelagem de metas, em i*, tem sido 
utilizada para a elicitação de requisitos, com vistas a descrever o comportamento organizacional. Essa 
abordagem tem por objetivo articular a noção de intencionalidade distribuída, tendo o foco nos stakeholders 
(atores) e em seus relacionamentos de dependência, a fim de descrever os requisitos do sistema pretendido. 
Assim, este trabalho objetiva desenvolver e propor o mapeamento dos modelos da abordagem i* em elementos 
das histórias de usuários das metodologias ágeis, com o intuito de enriquecer os requisitos contidos nessas 
histórias. Dessa forma,  contribui-se para a melhoria dos projetos de desenvolvimento ágil de software, 
sobretudo quanto ao processo de elicitação de requisitos. Essa pesquisa foi dividida em três etapas: (1) Revisão 
Sistemática da Literatura, cujo objetivo foi identificar estudos relevantes sobre o estado da arte dos requisitos 
nos métodos ágeis; (2) identificação das vulnerabilidades existentes nos que diz respeito à metodologia 
aplicada e por fim (3) Elaboração e proposta de diretrizes de transformação de elementos de i* em elementos 
das histórias de usuários. Quanto a sua natureza, a pesquisa é tida como aplicada, pois visa gerar 
conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas ligados a elicitação dos requisitos nos 
métodos ágeis, fazendo uso da revisão bibliográfica. 
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