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DOCUMENTO DE REQUISITOS 
USUÁRIOS FUNCIONALIDADES REGRAS DO NEGÓCIO PRÉ-REQUISITO AÇÕES PÓS-REQUISITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação de 
estágio 

Gerenciar as opções de 
estágio 

Os tipos de estágio 
disponíveis dizem respeito 
a matriz curricular vigente 

Conhecer a matriz 
curricular 

Informar os tipos de 
estágio 

Disponibilizar dados em 
editais 

Gerenciar Plano de 
Ensino 

Uma matriz pode conter 
um plano de ensino por 
ano 

Conhecer a matriz 
curricular 

Informar dados do 
plano de ensino 

Liberar gestão de opção de 
estágio 

Gerenciar Matriz 
Curricular 

    

Controlar a escolha do 
tipo de estágio de cada 
orientando 

 Conhecer a lista de alunos 
matriculados 

Relacionar 
orientando com 
tipo de estágio 

Disponibilizar dados em 
editais 

Gerenciar as parcerias 
firmadas entre 
orientandos e 
orientadores 

Atender a distribuição 
anual informada pela 
coordenação do curso 

Conhecer a lista de alunos 
matriculados e professores 
com disponibilidade de 
carga horária  

Relacionar 
orientando, 
orientador e local 
de estágio 

Disponibilizar dados em 
editais 

Disponibilizar material 
referente ao estágio 

 Material a ser 
disponibilizado 

Permitir o acesso 
dos orientandos aos 
material 
disponibilizado 

Disponibilizar o download 
dos materiais 

Editar e emitir editais 
informacionais 

  Permitir o acesso 
dos orientandos aos 
editais 

Disponibilizar o download 
dos editais 

O envio de e-mails de 
convocação de reuniões 

 Conhecer a lista de pessoas 
a convocar 

Postar a mensagem Solicitar aviso de 
recebimento 

Efetuar o cálculo da nota 
na apresentação dos 
resultados parciais  

As notas devem obedecer 
ao intervalo de zero a cem 

Conhecer a lista de alunos, 
conhecer a nota atribuída à 
atividade parcial 

Relacionar o aluno 
à nota 

Disponibilizar dados em 
editais 

Efetuar as atividades de 
cálculo de nota nos 
momentos das 
apresentações dos 
resultados finais dos 
trabalhos 

As notas devem obedecer 
ao intervalo de zero a cem 

Conhecer a lista de alunos, 
conhecer a nota atribuída à 
atividade final 

Relacionar o aluno 
à nota 

Disponibilizar dados em 
editais 

Expressar as atividades As atividades não podem Conhecer as atividades e os Relacionar as Disponibilizar dados em 



do estágio na 
periodicidade prevista na 
matriz curricular vigente 

ser diferentes das 
relacionadas no plano de 
ensino 

pesos atividades e os 
pesos 

editais 

Aplicar as punições 
previstas no plano de 
ensino da matriz 
curricular vigente 

Para cada dia de atraso a 
punição será de 1.0. 

Conhecer a lista de alunos, 
Conhecer as penalidades de 
cada atividade 

Computar os dias 
de atraso e aplicar 
punição 

Disponibilizar dados em 
editais 

 
 
 
 
Orientador 

Enviar instruções e/ou 
material relacionado ao 
assunto abordado pelo 
orientando 

 Conhecer material a ser 
enviado 
Conhecer alunos orientados 

Relacionar o material 
a alunos orientados 

Emitir comprovante de envio 

Envio e editoração de 
alterações solicitadas nos 
materiais entregues pelo 
orientando 

 Conhecer material a ser 
recebido 
Conhecer alunos orientados 

Encaminhas as 
alterações para o 
orientando 

Emitir comprovante de envio 

Atribuição de nota para as 
atividades periódicas 

As notas são obrigatórias e 
devem obedecer ao intervalo 
de zero a cem 

Conhecer alunos orientados 
Conhecer atividades 
realizadas no período 

Atribuir a nota ao 
aluno orientado 

 

 
 
 
 
 
 
Aluno 

Acompanhamento de 
desempenho 

 Fornecer identificação Apresentar todas as 
notas obtidas pelo 
orientando a partir da 
identificação 

 

Desenvolvimento de 
relatórios periódicos 

Os relatórios periódicos não 
podem ser referentes à 
atividades realizadas no 
bimestre anterior 

Fornecer identificação 
Fornecer atividades realizadas 
no período 

Vincular as atividades 
fornecidas de acordo 
com a identificação 

Emitir comprovante de envio 

Gerenciar/visualizar as 
atividades e datas de 
entrega dos conteúdos 
previstos no calendário de 
estágio 

  Consultar calendário 
de estágio 

 

Acompanhar todas as 
etapas que foram cumpridas 
e as pendências 

 Conhecer calendário de 
estágio 
Conhecer data atual 

Apresentar as 
atividades cumpridas 
até o período 
informado e possíveis 
pendências 

Emitir comprovante 

 


