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Contextualização

• Modelos “Convencionais” de Ciclo de Vida de Software

Modelo Cascata Modelo Iterativo e Incremental



Contextualização (cont.)

• Métodos Ágeis de Desenvolvimento

Fonte: Neurobox



Processo PRODEST de Desenvolvimento de Software 
(PPS)

• Situação atual

Processo 
fundamentalmente 

reativo

• Cada caso é um caso

• Modelo Cascata

Demanda e 
atendimento são ad 

hoc

• Deficiência ou ausência de mecanismo de priorização de 
demandas

• Fila ou pilha?

• O problema está com o PRODEST!

Competição por 
recursos dos 

projetos

• Manutenções corretivas têm prioridade

• Melhorias “rapidinhas” também

Foco no prazo de 
entrega

• Planejamento tradicional



Processo PRODEST de Desenvolvimento de Software 
(PPS) (cont.)

• Proposta do PPS

Processo definido e 
padronizado

• Quem define o “como fazer” é o PRODEST

• Divisão clara de responsabilidades

• Modelo iterativo e incremental

• Método ágil de gestão (não puro)

Atendimento 
planejado

• Sistemática de priorização

• Fila de prioridades

• O PRODEST participa do problema

Blindagem dos 
recursos dos 

projetos
• Equipes distintas para projetos e manutenções

Foco na capacidade 
produtiva 
disponível

• Planejamento de capacidade



O Processo na Prática



7 pontos fortes do PPS



1-Prova Social: Pessoas observam 
outras a procura de pistas de 

como agir







2 – Comunidade: Agimos como 
as pessoas da nossa comunidade 
devem ou acha que devem agir. 





3 - Quebrar padrões: Reuniões 
constantes de andamento do 

projeto







4 - Simplicidade: os problemas 
são identificados e tratados 

desde o início do projeto





5 – Especificidade: Dividir para 
conquistar





6 - Interação: atividade ou trabalho 
compartilhado, em que existem 
trocas e influências recíprocas

• As iterações promovem a interação

• Feedback constante





7 – Colaboração: Comunicação + 
Coordenação + Cooperação



PBI - Product Backlog Itens



Nossas tarefas

• SPRINT Planning: Seleciona as estórias a serem implementadas;

• Define conjunto de tarefas para cada estória;



Burndown



Alocação da equipe
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