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Abstract. This article presents a plan that proposes to align GAIA’s Software
Development Processes to the quality reference model MPS.BR of software, the
MR-MPS-SW. Through processes and model comparisions and analysis, this
proposed work aims to create an initial research so future improviments in the
processes may happen.

Resumo. Este artigo apresenta o plano para um trabalho que propõe o ali-
nhamento dos Processos de Desenvolvimento de Software da GAIA ao modelo
de referência de qualidade MPS.BR de software, o MR-MPS-SW. Através de
análises e comparações dos processos e do modelo, esse estudo proposto visa a
criação de uma pesquisa inicial para ajudar que futuras melhorias nos proces-
sos possam ocorrer.

1. Introdução
Devido ao constante avanço do uso e consequentemente criação de software, torna se
necessário às empresas a adequação e padronização sobre seus processos de desenvolvi-
mento. Para garantir a qualidade também é necessário o uso de modelos de referência,
que possam quantificar a qualidade dos processos.

Identificando a importância desse cenário, a GAIA possui atualmente seu próprio
Processo de Desenvolvimento de Software e um Processo de Desenvolvimento de Ob-
jetos de Aprendizagem. Para que possı́veis futuras melhorias aos 2 processos ocorram,
é necessário realizar um alinhamento dos mesmos à um modelo de qualidade adequado,
como o MPS.BR.

O MPS.BR é um programa que promove melhorias ao processo de software brasi-
leiro. Dentro dele há o MR-MPS-SW, Modelo de Referência MPS de Software, que é um
modelo baseado em normas nacionais e internacionais (NBR ISO/IEC 12207 e ISO/IEC
33020).

A Seção 2 apresenta a fundamentação téorica no qual o trabalho se baseia, na
Seção 3 é apresentado seu objetivo, na Seção 4 há os procedimentos metodológicos, na
Seção 5 o cronograma de execução e por fim na Seção 6 as contribuições e resultados
esperados deste trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Essa Seção apresenta uma fundamentação teórica sobre o MPS.BR com foco no MR-
MPS-SW, sobre o Processo de Desenvolvimento de Software GAIA e o Processo de De-
senvolvimento de Objetos de Aprendizagem GAIA.



2.1. MPS.BR

O MPS.BR é um programa criado em 2003 pela Associação para Promoção da Excelência
do Software Brasileiro (SOFTEX) que visa mobilizar a longo prazo acerca das questões
relacionadas a Melhoria de Software e Serviços brasileiros. [1]

2.1.1. MR-MPS-SW

Um dos modelos do MPS.BR é o MR-MPS-SW, que é o Modelo de Referência MPS
para Software. Este modelo tem como base técnica a NBR ISO/IEC 12207 e a Norma
Internacional ISO/IEC 33020.

O MR-MPS-SW define nı́veis de maturidade de G a A, onde cada nı́vel é uma
combinação entre alguns processos e sua capacidade. A capacidade de um processo é
representada com um conjunto de atributos do processo (APs) que ele possui. Os proces-
sos e os APs são acumulativos pelos nı́veis de maturidade. Na tabela 1 é possı́vel ver a
relação dos nı́veis de maturidade, processos e APs. [1]

Nı́vel Processos Atributos de Processo
A AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2,

AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1,
AP 4.2 , AP 5.1 e AP 5.2

B Gerência de Projetos (evolução) AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2,
AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1 e
AP 4.2

C Gerência de Riscos, Desenvolvimento para
Reutilização e Gerência de Decisões

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2,
AP 3.1 e AP 3.2

D Verificação, Validação, Projeto e Construção do
Produto, Integração do Produto e Desenvolvi-
mento de Requisitos

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2,
AP 3.1 e AP 3.2

E Gerência de Projetos, Gerência de Reutilização,
Gerência de Recursos Humanos, Definição do
Processo Organizacional e Avaliação e Melhoria
do Processo Organizacional

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2,
AP 3.1 e AP 3.2

F Medição, Garantia da Qualidade, Gerência de
Portfólio de Projetos, Gerência de Configuração
e Aquisição

AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2

G Gerência de Requisitos e Gerência de Projetos AP 1.1 e AP 2.1

Tabela 1. Nı́veis de maturidade do MR-MPS-SW

2.2. Processo de Desenvolvimento de Software GAIA

O Processo de Desenvolvimento de Software (PDS) GAIA é uma das metologias de pro-
cesso de desenvolvimento de software. O processo envolve 6 etapas: análise inicial,
análise e planejamento, execução e implementação, validação e testes, realizar entrega e
finalizar projeto. Além dessas fases, atuam em paralelo duas componentes para formar o
processo geral, que são a gerência de portfólio e o manter requisitos.



Na Figura 1 o PDS GAIA pode ser melhor visualizado. O processo começa pela
análise inicial que estabelecerá o escopo e a viabilidade. Em seguida será a análise e
planejamento, que levanta, revisa e valida os requisitos. Além disso, essa etapa elabora
cronogramas, define tarefas e estabelece prazos.

Depois é feita a execução das tarefas e a implementação. Junto a isso, deve haver
a gerência de riscos e a garantia da qualidade. Logo após a execução, há as validações
e testes, que, como um ciclo, se volta à execução caso ocorra falhas. Paralelo a essas
etapas, existe o manter requisitos, que se ocupará de receber, analisar e definir o impacto
de alterações nos requisitos e atualizar os documentos necessários.

Com a validação e testes funcionando, é feita a entrega. A entrega con-
siste em executar teste de integração, analisar resultados, executar correções e realizar
reuniões de feedback. Depois ocorre a finalização, onde é feita a entrega final e uma
confraternização.[3]

Figura 1. PDS GAIA

2.3. Processo de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem GAIA
Além do processo de desenvolvimento de software, o Laboratório GAIA possui também o
Processo de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem (PDOA). Objetos de Apren-
dizagem (OAs) são no geral recursos pedagógicos existentes no formato digital, incluindo
softwares. Há várias diferenças entre o desenvolvimento de software convencional e de
objetos de aprendizagem, principalmente no que se refere ao conteúdo didático que é ela-
borado por pedagogos ou especialistas da área abordada. Por esses e outros motivos que
se faz necessário um processo de desenvolvimento que cubra os aspectos relativos aos
Objetos de Aprendizagem. [2]

O PDOA (Figura 2) se inicia pela fase de Análise, feita pelo professor, que identi-
fica e esclarece quais são os problemas, os objetivos e necessidades do público-alvo, além
de quaisquer caracterı́sticas relevantes. Em seguida há o Planejamento, que é responsável
por detalhar tudo que será realizado no projeto, incluindo cronogramas de atividades e



estimativas de prazos, entre outros tantos aspectos. Se o planejamento não for aprovado,
se volta à Análise.

Junto a essas etapas e as subsequentes, em paralelo, há também a fase de avaliação,
que é composta de 2 etapas. A avaliação formativa e a avaliação somativa. A formativa
está presente em cada etapa do processo, enquanto a somativa ocorre ao final de uma
instrução e fornece aos usuários a oportunidade de feedback.

Caso a fase do planejamento esteja ok, segue se para o Projeto. Nele se lida com
os objetivos da aprendizagem, métodos de avaliação, conteúdo, seleção de mı́dia entre
outros. Essa fase é feita por professores, especialistas no assunto e designers. Depois
há a fase de Desenvolvimento, onde um programador codificará tudo que foi definido no
Projeto. Logo em seguida há o Teste, realizado por várias pessoas, que tem como objetivo
revelar falhas no desenvolvimento. Caso falhas se verifiquem, é voltado à fase de Projeto,
para resolução do problema.

Com a aprovação na etapa de testes, vem a Implementação, que tem como objetivo
integrar o objeto de aprendizagem ao ambiente para o qual foi desenvolvido e para a
utilização de alunos e professores, para a coleta de feedbacks. Se reprovado em algum
aspecto, se volta à etapa de Análise. Caso aprovado, segue para a Publicação, que é
responsável por todos os trâmites necessários para a publicação do OA em um repositório
de objetos de aprendizagem. E após isso há a finalização de todo o processo. [4]

Figura 2. Processo de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem GAIA



3. Objetivos
O trabalho a ser realizado tem como objetivo principal alinhar o Processo de Desenvol-
vimento de Software e o Processo de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem da
GAIA Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade Estadual
de Londrina ao modelo de referência de qualidade MR-MPS-SW.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica sobre o modelo de qualidade MPS.BR,
Melhoria do Processo de Software Brasileiro, com o foco no Modelo de Referência MPS
para Software e um estudo dos dois Processos de Desenvolvimento da GAIA.

Em seguida serão elencados todos os itens que serão comparados nos Processos,
juntamente com a criação de padrões e formatos para a realização do alinhamento com o
modelo de maturidade. Com isso será possı́vel realizar as comparações de forma objetiva
e clara.

A última etapa consiste na análise dos resultados e a criação de considerações
acerca de todo o processo de alinhamento, de forma a possibilitar que o trabalho tenha
o que é necessário para que futuras elaborações sejam realizadas sobre os Processos de
Desenvolvimento do Laboratório GAIA.

5. Cronograma de Execução
O cronograma é composto pelas seguintes atividades:

1. Revisão Bibliográfica;
2. Estudo dos Processos de Desenvolvimento da GAIA;
3. Especificação dos itens para comparação;
4. Comparações e alinhamento;
5. Análise dos resultados e considerações;
6. Redação do TCC;

Tabela 2. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com a conclusão deste trabalho, espera-se a obtenção de uma visão geral de como os
processos de desenvolvimento do Laboratório GAIA estão em relação à sua qualidade,
considerando um modelo de referência brasileiro.

Pretende-se também servir como base para que possı́veis trabalhos relacionados
possam ser realizados. Além disso, o trabalho pode ajudar para que ocorram futuras
melhorias nos processos de desenvolvimento da GAIA.



7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de Junho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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