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Resumo 

Este relatório apresenta as tecnologias que compõem o Framework para Antecipação da 

Usabilidade nas Fases Iniciais do Processo de Desenvolvimento de Software. 

1. Técnica MIT 1 

MIT 1 – Avaliação de Usabilidade em Casos de Uso 

Objetivo: Verificar a usabilidade em Casos de Uso 

Instruções: 1. Antes de começar a inspeção, observe as seguintes diretrizes: 

a. Caso o Caso de Uso possua alto nível de detalhamento (como mensagens 

de erro, textos informativos, advertências, nome de telas, nome de campos, 

nome de botões, nome de links, nome de opções, entre outros), comece a 

inspeção utilizando as heurísticas da MIT1 - Alto Detalhamento. 

b. Caso o Caso de Uso possua baixo nível de detalhamento (ou seja, não 

descreve as mensagens de erro, textos informativos, advertências, nome de 

telas, nome de campos, nome de botões, nome de links, nome de opções, 

entre outros), comece a inspeção utilizando as heurísticas da MIT1 - Baixo 

Detalhamento. 

c. Caso o Caso de Uso possua nível médio de detalhamento (com apenas 

alguns dos itens citados acima), utilize as heurísticas da MIT1 - Alto 

Detalhamento. 

2. Para cada Caso de Uso a ser inspecionado observe e anote em qual FP1, FA2, FE3 

ou RN4 você identifica um problema de usabilidade seguindo as heurísticas abaixo: 

MIT1 - Alto Detalhamento 
1AA. Visibilidade do Status do Sistema 

1AA1 Verifique se há algum texto no FP, FA e FE que informa em que parte do sistema o 

usuário se encontra; 

1AA2 Verifique se há algum texto no FP, FA e FE que informa ao usuário o que foi 

realizado após uma persistência de dados. Por exemplo: quando há alteração ou 
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exclusão de algo, uma mensagem de texto é apresentada. 

1AB. Concordância entre o sistema e o mundo real 

1AB1 Verifique se os nomes de campos, telas, botões, links, mensagens de erros e textos 

informativos no FP, FA, FE e RN apresentam conceitos familiares aos usuários, ou 

seja, segue as convenções do mundo real; 

1AB2 Verifique se as opções ou campos informados pelo sistema no FP, FA e FE estão 

apresentados em uma ordem natural e lógica segundo os conceitos do domínio do 

problema. 

1AC. Controle e liberdade ao usuário 

1AC1 Verifique se o usuário, através do FA e FE, pode desfazer ou refazer algo que 

envolva persistência de dados no sistema. Por exemplo: pode excluir ou alterar dados 

inseridos. 

1AD. Consistência e padrões 

1AD1 Verifique se todos os campos, telas, botões e links possuem nomes que indicam 

funcionalidades diferentes no FP, FA, FE e RN, ou seja, não tenham nomes 

diferentes, mas com a mesma funcionalidade; 

1AD2 Verifique se as mensagens de erro são apresentadas de forma consistente com os 

padrões apresentados no FP,5FA,6e FE;7 

1AD3 Verifique se os nomes de campos, telas, botões e links no FP, FA, FE e RN8 

apresentam um único sentido, sem ambiguidades. 

1AE. Prevenção de Erros 

1AE1 Verifique se há alguma advertência do sistema que alerta o usuário através de 

mensagens ou textos informativos de que o que ele está fazendo pode ser 

inapropriado naquele momento no FP, FA, FE; 

1AE2 Verifique se todas as opções, botões e links disponíveis possuem nomes que definem 

claramente que resultados ou estados serão atingidos no FP, FA, FE e RN. 

1AE3 Verifique se os dados ou opções obrigatórias FP, FA, FE e RN estão claramente 

definidos; 

1AF. Reconhecer ao invés de lembrar 

1AF1 Verifique se os nomes das opções, campos, telas e links são informados de forma que 

o usuário não tenha que se lembrar quais são eles no FP, FA, FE e RN. 

1AG. Flexibilidade e eficiência de uso 

1AG1 Verifique se há nomes de links, nome de telas ou nome de campos abreviados para 

usuários mais experientes no FP, FA, FE e RN; 

1AG2 Verifique se há como passos serem realizados de forma mais rápida e eficiente para 

usuários mais experientes no FP, FA, FE e RN; 

1AG3 Verifique se o sistema permite que o usuário realize o que ele deseja com facilidade 

através dos passos do FA e FE; 

1AG4 Verifique se o sistema permite ao usuário formas de acesso às tarefas principais no 
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FA e FE. Por exemplo: estando no FA ou FE o usuário consegue voltar ao FP quando 

for viável; 

1AG5 Verifique se as formas de acesso oferecidas pelo sistema no FA e FE diminuem o 

esforço de ações físicas dos usuários. 

1AH. Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 

1AH1 Verifique se as mensagens de erros utilizam linguagem simples de ser entendida 

pelos usuários, ou seja, de acordo com o perfil do usuário no FP, FA e FE. Por 

exemplo: mensagens de erro que não tenha códigos; 

A1H2 Verifique se todas as mensagens de erros não culpam ou intimidam o usuário no FP, 

FA, FE; 

A1H3 Verifique se as mensagens de erro ajudam o usuário a corrigir o erro no FP, FA e FE. 

Por exemplo: mensagens com indicação de recuperação; 

A1H4 Verifique se o sistema mostra como acessar as soluções alternativas que são 

apresentadas em algumas mensagens de erro no FP, FA e FE. 

1AI. Proporcionar funções que são úteis para o usuário 

1AI1 Verifique se todo campo, opção, tela, botão ou link que seja essencial está presente 

no FP,9FA,10FE e11RN.12 

1AI2  Verifique se tudo que está presente no FP, FA, FE e RN é útil. 

  

MIT1 - Baixo Detalhamento 
1BA. Visibilidade do Status do Sistema 

1BA1 Verifique no FP, FA, FE se há alguma informação em que parte do sistema o usuário 

se encontra; 

1BA2 Verifique se no FP, FA e FE há alguma informação para o usuário do que foi 

realizado após uma persistência de dados.  

1BB. Concordância entre o sistema e o mundo real 

 

1BB1 

Verifique se as opções ou campos informados pelo sistema no FP, FA e FE estão 

apresentados em uma ordem natural e lógica segundo os conceitos do domínio do 

problema. 

1BC. Controle e liberdade ao usuário 

1BC1 Verifique se o usuário, através do FA e FE, pode desfazer ou refazer algo que 

envolva persistência de dados no sistema. Por exemplo: pode excluir ou alterar dados 

inseridos. 

1BE. Prevenção de Erros 

1BE1 Verifique se os dados ou opções obrigatórias estão claramente definidos; 

1BG. Flexibilidade e eficiência de uso 

1BG1 Verifique se há como passos serem realizados de forma mais rápida e eficiente para 

usuários mais experientes no FP, FA, FE e RN; 
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1BG2 Verifique se o sistema permite que o usuário realize o que ele deseja com facilidade 

através dos passos do FA e FE; 

1BG3 Verifique se o sistema permite ao usuário formas de acesso às tarefas principais no 

FA e FE. Por exemplo: estando no FA ou FE o usuário consegue voltar ao FP quando 

for viável; 

1BG4 Verifique se as formas de acesso oferecidas pelo sistema no FA e FE diminuem o 

esforço de ações físicas dos usuários. 

1BI. Proporcionar funções que são úteis para o usuário 

1BI1 Verifique se todo campo, opção, tela, botão ou link que seja essencial para o usuário 

está presente no FP, FA, FE e RN; 

1BI2 Verifique se tudo que está presente no FP, FA, FE e RN é útil. 



 

2. Técnica MIT 2 

MIT 2 – Avaliação de Usabilidade dos Mockups 

Objetivo: Verificar a usabilidade dos Mockups 

Instruções: 1. Antes de começar a inspeção, observe as seguintes diretrizes: 

a. Caso o Mockup apresente as mensagens do sistema (mensagens de erro, 

textos informativos, advertências) comece a inspeção utilizando as 

heurísticas da MIT2 - Alto Detalhamento. 

b. Caso o Mockup NÃO apresente as mensagens do sistema, comece a 

inspeção utilizando as heurísticas da MIT2 - Baixo Detalhamento. 

2. Para cada Mockups a ser inspecionado observe e anote qual problema de 

usabilidade você encontrou seguindo as heurísticas a seguir: 

MIT2 - Alto Detalhamento 
2AA. Visibilidade do Status do Sistema 

2AA1 Verifique se há informações textuais ou nome nos Mockups que informa em que parte 

do sistema o usuário se encontra. 

2AA2 Verifique se há algum texto informativo ou mensagem que informa ao usuário o que 

foi realizado após uma persistência de dados (alteração, exclusão, etc).  

2AB. Concordância entre o sistema e o mundo real 

2AB1 Verifique se os símbolos, palavras, frases, nome de botões, links, mensagens de erros 

e textos informativos estão expressas em uma representação facilmente compreendida 

pelo usuário, ou seja, possuem uma linguagem familiar; 

2AB2 Verifique se as opções do sistema estão apresentadas em uma ordem natural e lógica 

segundo os conceitos do domínio do problema. 

2AC. Controle e liberdade ao usuário 

2AC1 Verifique se o usuário tem as opções de desfazer ou refazer algo que ele tenha 

escolhido; 

2AC2 Verifique se o usuário tem a opção de cancelar o que está realizando, ou se há opções 

similares que permitam ao usuário utilizar saídas em caso de escolhas erradas ou para 

sair de um estado ou local não esperado. 

2AD. Consistência e padrões 

2AD1 Verifique se a terminologia (nomenclatura), gráficos e símbolos estão consistentes 

com o sistema representado; 

2AD2 Verifique se há padrões adotados em relação a layout, formatação e controles. Por 

exemplo, botão “Salvar” no canto superior direito em um Mockup e em outro no 

canto inferior direito; 

2AD3 Verifique se todos os botões/links possuem nomes/ícones que indicam 

funcionalidades diferentes, ou seja, não há botões/links com nomes/ícones diferentes, 

mas com a mesma funcionalidade; 

2AD4 Verifique se as mensagens de erro são apresentadas de forma consistente com os 

padrões. 

2AE. Prevenção de Erros 

2AE1 Verifique se os dados obrigatórios na entrada de dados estão claramente definidos; 



 

2AE2 Verifique se há alguma indicação do formato correto para uma entrada de dados 

específica; 

2AE3 Verifique se há alguma advertência do sistema que alerta o usuário através de 

mensagens ou textos informativos de que o que ele está fazendo pode ser 

inapropriado naquele momento; 

2AE4 Verifique se todas as opções, botões e links disponíveis possuem nomes que definem 

claramente que resultados ou estados serão atingidos. 

2AF. Reconhecer ao invés de lembrar 

2AF1 Verifique se os nomes das opções, campos, botões e links são informados e se os 

ícones/figuras minimizam o esforço físico e cognitivo do usuário de se lembrar; 

2AF2 Verifique se é fácil reconhecer/visualizar a opção que deve ser usada para atingir o 

objetivo desejado; 

2AG. Flexibilidade e eficiência de uso 

2AG1 Verifique se a disposição dos elementos aumenta a eficiência de uso, minimizando o 

esforço de ações físicas; 

2AG2 Verifique se há apoio a tarefas específicas frequentemente repetidas; 

2AG3 Verifique se há diferentes formas de acesso às tarefas principais, ou seja, 

possibilidade de utilização de aceleradores ou atalhos; 

2AG4 Verifique se há facilidade para entrada de dados, sejam eles simples ou complexos 

estruturalmente; 

2AG5 Verifique se há mecanismos de busca de informação que auxiliem a entrada de dados 

obrigatória; 

2AG6 Verifique se há como as funcionalidades do sistema serem realizadas de forma mais 

rápida e eficiente para usuários mais experientes. 

2AH. Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 

2AH1 Verifique se as mensagens de erros estão claramente visíveis para o usuário; 

2AH2 Verifique se as mensagens de erros utilizam linguagem simples de ser entendida 

pelos usuários, ou seja, de acordo com o perfil do usuário.  

2AH3 Verifique se todas as mensagens de erros não culpam ou intimidam o usuário; 

2AH4 Verifique se as mensagens de erro ajudam o usuário a corrigir o erro.  

2AH5 Verifique se o sistema mostra como acessar as soluções alternativas que são 

apresentadas em algumas nas mensagens de erro. 

MIT-2AI. Proporcionar funções que são úteis para o usuário 

2AI1 Verifique se toda funcionalidade do sistema, botão ou link essencial está presente; 

2AI2 Verifique se toda funcionalidade do sistema, botão ou link presente é útil. 

 

 

  



 

3. Técnica MIT 3 

MIT 3 – Avaliação de Usabilidade dos Diagramas de Atividades 

Objetivo: Verificar a usabilidade dos Diagramas de Atividades 

Instruções: 1. Para cada Diagrama de Atividades a ser inspecionado observe e anote qual 

problema de usabilidade você encontrou seguindo as heurísticas baixas: 

3B. Concordância entre o sistema e o mundo real 

3B1 Verifique se as atividades estão apresentadas em uma ordem natural e lógica segundo 

os conceitos do domínio do problema; 

3B2 Verifique se os nomes das atividades utilizam termos (palavras) que seguem as 

convenções do mundo real, ou seja, que englobam tanto as convenções do domínio 

do problema quanto às convenções de terminologia de aplicações semelhantes. 

MIT-3C. Controle e liberdade ao usuário 

3C1 Verifique se o usuário através de alguma atividade consegue alterar dados que ele 

inseriu através de outra atividade; 

3C2 Verifique se o usuário através de alguma atividade consegue excluir dados que ele 

inseriu através de outra atividade. 

3C3 Verifique se o usuário através de alguma atividade consegue cancelar, voltar ou 

desfazer algo. 

MIT-3D. Consistência e padrões 

3D1 Verifique se todas as atividades indicam funcionalidades diferentes, ou seja, não há 

atividades com nomes diferentes, mas com a mesma funcionalidade. 

MIT-3E. Prevenção de Erros 

3E1 Verifique se há alguma atividade em que o sistema previne algum tipo de erro. 

MIT-3F. Reconhecer ao invés de lembrar 

3F1 Verifique se é fácil reconhecer a atividade que deve ser usada para atingir o objetivo 

desejado. 

MIT-3G. Flexibilidade e eficiência de uso 

3G1 Verifique se o usuário possui diferentes formas de acesso às atividades principais; 

3G2 Verifique se o usuário pode navegar com facilidade pelas diferentes atividades, ou 

seja, as possibilidades de navegação para atingir um objetivo estão claras para o 

usuário. 

MIT-3H. Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 

3H1 Verifique através das atividades se o sistema ajuda o usuário a sair de uma situação 

de erro; 

3H2 Verifique através das atividades se o sistema ajuda a corrigir o erro. Por exemplo: 

atividades que indicam a recuperação do erro. 

MIT-3I. Proporcionar funções que são úteis para o usuário 

3I1 Verifique se todas as atividades são úteis; 

3I2 Verifique se todas as atividades úteis estão presentes. 

 

 

 

 



 

4. Técnica UDRT-AD 

PROCEDIMENTOS 

 Para aplicação da técnica, primeiramente devem ser realizadas uma leitura completa da descrição 

textual, de forma a entender o domínio do problema que é apresentado. 

 Após a leitura, tente construir o Diagrama de Atividade utilizando os seguintes passos: 

Identificação dos Atores, Identificação do nó de Início, Identificação das Atividades, 

Agrupamento das Atividades, Transição das Atividades, Identificação dos Nós de Fim; 

 Cada passo possui três itens que auxiliam na construção dos diagramas, que são: 

a. As Heurísticas para identificar os elementos do diagrama de atividade, a partir da 

descrição textual, e como transformá-lo em um elemento do diagrama;  

b. As Instruções para criar os elementos do diagrama; e, 

c. As Diretrizes de Usabilidade apoiam a incluir a usabilidade em cada parte do processo 

de construção do diagrama; 

 Em seguida, verifique a consistência do diagrama projetado através dos itens de verificação. 

IDENTIFICAÇÃO DAS SWINLANES 

Heurística Elemento Instruções 

H1 – Atores envolvidos na Descrição 

Os atores podem ser identificados 

através das responsabilidades/ 

atividades que podem assumir na 

descrição. São os responsáveis pela 

execução de alguma atividade. 
Swimlane 

 Identifique os papéis dos atores e os 

transforme em swinlanes: 

O nome das swimlanes 

deve estar de acordo com o papel 

que cada ator irá realizar no 

sistema;  

Diretrizes de Usabilidade: 

 Cada swimlane deve estar descrita de forma correta e compreensível, de acordo com o domínio do 

problema: 

o Caso seja necessário, modifique o nome da swimlane para que o termo utilizado siga o padrão já utilizado 

em aplicações semelhantes e também atenda o domínio do problema; 

NÓ DE INICIO 

Heurística Elemento Instruções 

H2 – Nó de Início  

Os nós de início podem ser identificados 

através da primeira ação que um ator 

realiza para executar uma atividade. 

 

 

 

 

Nó de Inicio 

 Insira o nó de início na swinlane 

responsável pelo início das atividades; 

 O primeiro fluxo sairá do nó de início 

e irá até a primeira atividade 

identificada; 

Diretrizes de Usabilidade: 

 Os fluxos do nó de início devem seguir a ordem lógica apresentada no domínio do problema; 

IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Heurística Elemento Instruções 



 

H3 – Ações envolvidas na Descrição 

São as ações que o ator pode/deve 

realizar. As ações podem ser 

identificadas através de: (a) verbos que 

estão na 3º pessoa do singular (faz, 

realiza, executa) ou (b) verbos no 

infinitivo (fazer, realizar, executar); 

Atividade 

 

 

 Transforme cada ação identificada 

em uma atividade: 

o Reescreva o verbo das ações 

identificadas no infinitivo, por 

exemplo: realiza  realizar;  

o Agrupe o verbo ao seu 

complemento: realizar  

“realizar cadastro do aluno”; 

Diretrizes de Usabilidade: 

 Cada atividade deve estar compreensível e descrita corretamente, de acordo com o domínio do problema; 

 Cada atividade deve ser de fácil reconhecimento de qual seu objetivo no diagrama; 

 O nome das atividades deve estar de acordo com a descrição textual.  

o Caso seja necessário, modifique-a para que o termo utilizado siga o padrão já utilizado em aplicações 

semelhantes e também atenda o domínio do problema; 

 O nome das atividades devem representar funcionalidades diferentes que vão ser realizadas na aplicação, ou seja, 

não deve existir atividade que possuem nomes diferentes, mas com a mesma funcionalidade; 

AGRUPAMENTO DAS ATIVIDADES 

Heurística Elemento Instruções 

H4 – Alocação das atividades  

Cada atividade deve estar alocada ao 

seu swimlane responsável que deve 

realizá-la no diagrama.  
Alocação de Atividades 

 Insira cada atividade se encontra em 

seu swinlane responsável. 

 Verifique se cada swimlane possui as 

suas respectivas atividades pelas quais 

são responsáveis. 

Diretrizes de Usabilidade: 

 Caso exista alguma atividade em que seja necessário inserir, alterar ou excluir deve existir outra atividade que 

permita que o usuário possa voltar ou cancelar a ação realizada;  

 Caso, em alguma atividade, o usuário estiver em uma situação de erro, deve ser criada uma atividade que permita 

que ele consiga sair desta situação;  

 Caso o usuário esteja em uma situação de erro deve haver atividades que ajudam o usuário a corrigir o erro; 

 Caso, em alguma atividade, exista uma tomada decisão, deve haver atividades perguntando para o usuário se o 

mesmo deseja realizar a ação; 

TRANSIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Heurística Elemento Instruções 

H5 – Fluxo Sequencial 

São as atividades realizadas sem 

sequência, ou seja, primeiro realiza 

uma atividade e, em seguida outra. 

Transição Sequencial 

 Direcione uma seta simples da 

primeira atividade à segunda 

atividade; 

 



 

Diretrizes de Usabilidade: 

 Os fluxos das atividades devem estar em uma ordem lógica e de acordo com o domínio do problema; 

Heurística Elemento Instruções 

H6 – Condições de Decisão 

São as atividades que permitem o ator 

escolher entre duas ou mais ações nas 

quais deseja realizar. 

 

Tomada de Decisão 

 Crie uma condição e direcione uma 

seta simples da decisão as atividades 

que devem ser escolhidas; 

 Crie Condições de Guarda para cada 

atividade que resulta da condição de 

decisão; 

Diretrizes de Usabilidade: 

 Os fluxos das atividades devem estar em uma ordem lógica e de acordo com o domínio do problema; 

 Os termos utilizados devem ser de fácil compreensão e entendimento; 

 Os nomes das condições de guarda devem ser de fácil reconhecimento pelos usuários; 

Heurística Elemento Instruções 

H7 – Ponto de Merge 

Identifique se há atividades nas quais, 

independente das outras atividades 

estarem sendo realizadas, em certo 

momento se agrupam e tem como saída 

somente uma atividade. 

Merge 

 Direcione os fluxos que devem se 

encontrar para o ponto de merge; 

 Direcione o fluxo de saída do ponto de 

merge para outra atividade ou outro 

elemento do diagrama; 

 

 

Diretrizes de Usabilidade: 

 Os fluxos das atividades devem estar em uma ordem lógica e de acordo com o domínio do problema; 

Heurística Elemento Instruções 

H8 – Atividades em Paralelo – 

Bifurcação e Sincronização 

Estas são as ações identificadas na 

descrição que podem acontecer 

paralelamente. Ou seja, quando duas ou 

mais atividades necessitem ser 

realizadas ao mesmo tempo. 

 

Bifurcação e Sincronização 

 Na Bifurcação insira uma linha na 

horizontal para que esta englobe todas 

as atividades que devem ser 

executadas em paralelo; 

o Direcione um fluxo sequencial 

da última atividade para esta 

linha horizontal desenhada; 

 Na Sincronização insira também 

uma linha na horizontal abaixo de 

todas as atividades que foram 

executadas em paralelo; 

o Direcione todos os fluxos das 

atividades em paralelo para esta 

linha horizontal; 

o Direcione um fluxo sequencial 

da sincronização para a próxima 

atividade; 

 

 



 

Diretrizes de Usabilidade: 

 Os fluxos das atividades devem estar em uma ordem lógica e de acordo com o domínio do problema;  

NÓ DE FIM 

Heurística Elemento Instruções 

H9 – Nós de Fim. 

É identificado somente quando o ator 

realiza a última ação no fluxo das 

atividades. 

 

 

 

 

Nó de Fim 

 Insira um nó de fim: 

o Caso alguma atividade necessita 

ser finalizada antes do término 

do fluxo; 

o Caso o fluxo chegou ao ponto 

final; 

Diretrizes de Usabilidade: 

 Os fluxos do nó de início devem seguir a ordem lógica apresentada no domínio do problema; 

 

Inspeção do Diagrama Projetado 

Descrição Itens de Verificação 

Esta inspeção deve ser realizada 

no final da construção, de forma a 

verificar se o diagrama criado 

com esta técnica está de acordo 

com a descrição textual utilizada; 

 

1. Verifique se as atividades utilizadas no diagrama estão de acordo com as 

atividades que estão sendo informadas na descrição textual.  

o Verifique se os nomes das swimlanes/atividades estão de acordo com a 

descrição e são de fácil reconhecimento e entendimento; 

o Verifique se está faltando alguma atividade que está presente na 

descrição e não está presente no diagrama; 

o Verifique se o diagrama apresenta atividades que estão fora do escopo 

da descrição; 

2. Verifique se os fluxos das atividades do diagrama estão de acordo com as 

atividades do diagrama: 

o Verifique se o fluxo das atividades foi modelado de acordo com o 

apresentado na descrição; 

o Verifique se as decisões estão sendo utilizadas no local correto; 

o Verifique se as condições de guarda estão inseridas de maneira correta; 

o Verifique se as atividades paralelas estão sendo utilizadas de forma 

concorrente e não sequencialmente; 

 

 

 

 

 



 

5. Exemplos de aplicação da técnica UDRT-AD 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DAS HEURÍSTICAS PARA CONSTRUÇÃO DOS 

DIAGRAMAS DE ATIVIDADES 

H1 – Atores envolvidos na Descrição 

Exemplo 1: Identificação de swimlanes para o diagrama 

 

   

H2 – Nó de Início 

Exemplo 2: Criação do nó inicial do diagrama 

 

 

 

 

H3 – Ações envolvidas na Descrição 

 Exemplo 3: Identificação das ações das atividades do diagrama. 

H4 – Alocação das atividades  

Exemplo 4: Alocação de cada atividade em seu swimlane responsável. 

 

José necessita realizar uma viagem para o Rio 

Grande e precisa fazer as reservas de um voo. Para 

isso, ele precisa executar a atividade A. Em 

seguida, a aplicação realiza a atividade B. 

 

CONVERSÃO 

José necessita realizar uma viagem para o Rio 

Grande e precisa fazer as reservas de um voo.  Para 

isso, ele precisa executar a atividade A. 

CONVERSÃO 

José necessita realizar uma viagem para o Rio 

Grande e precisa fazer as reservas de um voo.  Para 

isso, ele precisa executar a atividade A. Em 

seguida, a aplicação realiza a atividade B. 

CONVERSÃO 

José necessita realizar uma viagem para o Rio 

Grande e precisa fazer as reservas de um voo.  Para 

isso, ele precisa executar a atividade A. Em 

seguida, a aplicação realiza a atividade B. 

CONVERSÃO 



 

H5 – Fluxo Sequencial 

Exemplo 5: Identificação do fluxo sequencial das atividades do diagrama 

 

 

H6 – Condições de Decisão 

Exemplo 6: Exemplo de uma condição do diagrama 

H7 – Ponto de Merge 

Exemplo 7: Exemplo de um ponto de Merge no diagrama 

 

 

 

 

 

 

H8 – Atividades em Paralelo – Bifurcação e Sincronização 

Exemplo 8: Exemplo de atividades paralelas. 

 

 

 

 

 

José necessita realizar uma viagem para o Rio 

Grande e precisa fazer as reservas de um voo.  Para 

isso, ele precisa executar a atividade A. Em 

seguida, José escolhe entre realizar a atividade B 

ou faz a atividade C. 

CONVERSÃO 

 

CONVERSÃO 

José necessita realizar uma viagem para o Rio 

Grande e precisa fazer as reservas de um voo.  Para 

isso, ele precisa executar a atividade A. Enquanto 

José realiza a atividade B, a atividade C é 

executada pela aplicação. Após realizar estas 

duas atividades, José deve executar a Atividade 

D. 

CONVERSÃO 

José necessita realizar uma viagem para o Rio 

Grande e precisa fazer as reservas de um voo.  Para 

isso, ele precisa executar a atividade A. Em 

seguida, a aplicação realiza a atividade B. 

CONVERSÃO 

 

José necessita realizar uma viagem para o Rio Grande e 

precisa fazer as reservas de um voo.  Para isso, ele precisa 

executar a atividade A. Em seguida, José escolhe entre 
realizar a atividade B ou fazer a atividade C. No 

entanto, independente do caminho que José seguir, ele 

sempre realiza a Atividade D. 

CONVERSÃO 



 

H9 – Nós de Fim. 

Exemplo 9: Exemplo de criação do nó final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José necessita realizar uma viagem para o Rio 

Grande e precisa fazer as reservas de um voo.  Para 

isso, ele precisa executar a atividade A. Enquanto 

José realiza a atividade B, a atividade C é 

executada pela aplicação. Após realizar estas 

duas atividades, José deve executar a Atividade 

D para finalizar a atividade de realizar reserva. 

CONVERSÃO 



 

6. Técnica UDG 

Tela 1 

 



 

Tela 2 

 

 

 

 

 

 



 

Tela 3 

 

 



 

Tela 4 
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Tela 25 
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