
Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

ome do Projeto:

)OC;Unlerlta(;aOde sistema é um conjunto de textos, gráficos e desenhos elaborados com o propósito de reunir
UI<'''V','' necessárias ao entendimento de um sistema por usuários, gestores, analistas, desenvolvedores e
interessados ..A escolha da amplitude e do formato da documentação produzida deve levar em

os seguintes pontos: relação custo-benefício para produzir a documentação, procedimentos para
antê-Ia atualizada, público alvo, ferramentas e técnicas para documentação. O modelo de documentação

lhido deve ser adequado ao nível de maturidade do desenvolvimento de softWare da organização e focado
propósito a ser alcançado.

esse sentido, a CDS revisou o procedimento para documentação de requisitos para torná-lo mais aplicável a
realidade; e também está documentando os sistemas críticos (SIGEP-módulo principal, ADI, AD2, CNDT,

SDOC e SISAS) à medida que a coordenadoria recebe demandas para esses sistemas.
1I"'.~'''UJll.o escopo do projeto foi aumentado a fim de contemplar a revisão e a institucionalização do
lonJCe:C1IlUelntopara documentação de requisitos. Além disso, o cronograma do projeto precisava ser estendido

virtude do atraso em algumas atividades, ocasionado pela priorização de outras demandas executadas na
. Esses dois desta de

e em conformidade com esse
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