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Resumo: Este relatório apresenta como ocorre a integração de user stories com cenários, 

formando o BDD, além do cenário, questionários e artefatos utilizados no estudo 

experimental que teve como objetivo verificar o uso de user stories na elaboração de MVP 

e como base para construção de mockups. 

 

1 Integração de user stories e cenários 

A integração entre a utilização de user stories e cenários compõe o método BDD. 

Ceverino and Nascimento (2016) mostra em seu trabalho que as funcionalidades são 

associadas a uma ou mais user story e cada user story possui vários cenários possíveis, 

que são descritos através do comportamento dos usuários. A figura 1 mostra como 

ocorre a integração de user stories e cenários: 

 Como podemos verificar, a primeira parte é composta pela user story, enquanto a 

parte final é composta pelo cenário. O objetivo do BDD é descrever como o sistema 

implementa uma funcionalidade e como é o comportamento dentro de um contexto. Na 

figura 2 podemos verificar um exemplo instanciado do método BDD, disponível no site 

do criador do método, Dan North (2006). 
 Figura 1: modelo de BDD    Figura 2: Exemplo de BDD  

 

  

Título: Descrição da story 

Como 

um Papel 

Eu quero funcionalidade 

Para que benefício 

    

Cenário título 

Dado contexto 

E contexto 

Quando evento 

Então resultado 

Título: Retirar dinheiro no caixa 

eletrônico 

Como 

um titular de uma conta 

Eu quero sacar dinheiro no caixa 

eletrônico 

Para que não tenha que esperar na fila 

do caixa convencional 

    

Cenário Cartão desativado 

Dado que o cartão está desativado 

Quando o cliente requisitar o saque 

Então 

o caixa eletrônico deve exibir 

mensagem de alerta de erro 

mailto:tayana%7d@icomp.ufam.edu.br
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2 Cenário utilizado no estudo  

O cenário a seguir foi utilizado como base para que os participantes fizessem as 

user stories. 

 
Tabela 1: Cenário utilizado no estudo 

Integrantes da equipe: 

Artefato de especificação 

Tipo de especificação:  BDD 

Hora inicial: Hora Final: 

Cenário 

Os coordenadores de TCC do IComp, cansados da desorganização de alguns 

orientadores e orientandos, desejam um sistema que ajude no gerenciamento do 

andamento do TCC.  

O coordenador de TCC de cada curso deve ser capaz de cadastrar os orientadores 

disponíveis (nome, área de atuação e link do Lattes), cadastrar alunos que estão 

matriculados na disciplina (matrícula, nome, curso), cadastrar cronograma de atividades 

(descrição das atividades e as datas de entrega), além de disponibilizar programação do 

Workshop de TCCs (selecionar defesas marcadas pelos orientadores e gerar pdf).  

Os alunos irão formalizar a orientação (escolher a área do trabalho e escolher orientador 

da área que aceitou orientá-lo), cadastrar o tema do TCC, além de poder trocar 

mensagens com o orientador via chat. Além disso, devem ser capaz de realizar as 

entregas de tarefas e atividades pelo sistema e visualizar o calendário de atividades e de 

workshop de TCC. 

Ao orientador cabe cadastrar temas de interesse para orientação (nome do tema de 

interesse e definir se aceita ou não sugestões), cadastrar o plano de trabalho com as 

metas definidas (data, meta), cadastrar as tarefas do aluno (nome, descrição, data de 

entrega) e visualizar as tarefas dos alunos (selecionar o aluno, selecionar a tarefa e 

visualizar o anexo), cadastrar as notas das atividades do orientando (escolher 

orientando, escolher atividade e informar nota), e por fim, cadastrar a defesa (escolher 

aluno que irá defender, título da monografia, nome dos membros da banca de avaliação, 

local, data e hora da defesa). O sistema não permite cadastrar mais de uma defesa de 

TCC no mesmo horário e local.  

Além disso, o sistema deve alertar a proximidade de entregas, possibilitar a marcação 

de reuniões entre orientadores e orientandos, bem como os tópicos a serem discutidos, 

as metas a serem cumpridas e atividades menores a serem entregues nas reuniões. 

(Não é necessário especificar o BDD desta funcionalidade) 
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3 Questionários utilizados 

Os questionários apresentados a seguir foram utilizados no pós-estudo para 

obtenção de feedback que possibilitou a análise dos resultados. Os questionários 

utilizados neste estudo experimental foram:  

a) Para analisar a atividade de elaboração da user story (Tabela 2) 

b) Para analisar a atividade de elaboração do MVP (Tabela 3) 

c) Para analisare elaboração dos Mockups (Tabela 4) 

d) Para analisar a atividade de elaboração da atividade em geral (Tabela 5) 

e) O questionário de aceitação de tecnologia - TAM (Tabela 6). 

 

 

Tabela 2: Questionário sobre user story 

Nome: Equipe: 

Responda as questões considerando a atividade de elaboração da especificação 

user story 

1 – Você teve dificuldades ao especificar no formato user story? Quais? 

  

2 – Quais são as vantagens do user story? Justifique. 

  

3 – Quais são as desvantagens ou problemas da user story? Justifique. 

  

4 - Você acredita que somente a user story é capaz de comunicar os requisitos para 

todos os integrantes da equipe de desenvolvimento? Justifique. 

  

5 – Se você tivesse que fazer outra especificação, gostaria fazer user story? Justifique. 
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Tabela 3: Questionário sobre MVP 

Nome: Equipe: 

Responda as questões considerando a atividade de elaboração do MVP 

1 - Você teve dificuldade em extrair informações da especificação user story para 

elaboração do MVP? Teve algum aspecto que não estava especificado que fez falta na 

construção do MVP? Quais? 

  

2 – Você acredita que a user story é útil para identificar os requisitos do MVP? 

Justifique. 

  

3 – Você acha que a especificação user story foi suficiente para elaborar o MVP? 

Justifique. 

  

4 – Se você tivesse que fazer outro MVP novamente, gostaria de receber uma 

especificação user story? Por quê? 
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Tabela 4: Questionário sobre Mockups 

Nome: Equipe: 

Responda as questões considerando a atividade de elaboração dos Mockups 

1 - Você teve dificuldade em fazer o mockup do MVP? Teve algum aspecto do MVP ou 

da user story que dificultou a construção do mockup? Quais? 

  

2 – Se você tivesse que fazer outro mockup de MVP novamente, acredita que a 

especificação user story ajudaria? Por quê? 

  

3 - Você acredita que os mockups criados a partir da user story são tão bons quanto 

aqueles gerados a partir de outra especificação? Justifique. 
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Tabela 5: Questionário geral 

Nome: Equipe: 

Responda as questões considerando a atividade de elaboração da atividade em 

geral 

1 – A especificação user story detalhou bem as informações para a construção do MVP? 

Por quê? 

  

2 – Houve retrabalho ou outro problema ao utilizar a especificação user story? Quais? 

  

3 – Se você pudesse modificar a especificação user story, o que você mudaria para 

evitar o retrabalho ou problemas descritos no item 2? 
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Tabela 6: Questionário TAM 

TAM - Technology Acceptance Model 
 

1. Em relação à sua percepção sobre a facilidade de uso da user story, 

qual o seu grau de concordância em relação às seguintes afirmações: 

      

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Amplamente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Amplamente 

Discordo 

Totalmente 

F1. Minha interação com a user story foi clara e compreensível.              

F2. Interagir com a user story não exige muito do meu esforço mental.       

F3. Considero a user story fácil para especificar requisitos.       

F4. Eu acredito que é fácil de conseguir que a user story faça o que quero.       

 

2. Em relação à sua percepção sobre a utilidade da user story, qual o seu 

grau de concordância em relação às afirmações abaixo: 

      

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Amplamente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Amplamente 

Discordo 

Totalmente 

U1

. 

Usando a user story, melhorou o meu desempenho na construção de 

MVPs. 

             

U2

. 

Usando a user story, aumentou minha produtividade na construção de 

MVPs. 

      

U3

. 

Usando a user story, me permitiu detectar os requisitos do MVP mais 

rapidamente. 

      

U4

. 
Eu acredito que a user story é útil. 
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3. Em relação a um possível uso futuro da user story, qual o seu grau de 

concordância em relação às afirmações abaixo: 

      

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Amplamente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Amplamente 

Discordo 

Totalmente 

I1. 
Eu prevejo que vou usar user story no futuro para auxiliar a construção de 

MVPs. 

             

I2. 
Eu preferiria usar a user story para auxiliar a construção de MVPs ao 

invés de fazê-lo de forma tradicional. 
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4 Artefatos do estudo 

Os artefatos utilizados no estudo para auxiliar a elaboração do MVP e dos mockups 

foram:  

a) A visão do produto auxiliou a identificar o MVP do software (Figura 3). 

b) O sequenciador de funcionalidades ajudou a identificar as funcionalidades que 

iriam no MVP e quais iriam nos incrementos seguintes (Figura 4). 

c) Para ajudar a identificação de erros nos mockups, o artefato de inspeção 

(Figura 5). 

 

Figura 3: Visão geral do produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visão do Produto 

Para_________________________________________ 

Cujo____________________________________________ 

O______________________________________________ 

É um___________________________________________ 

Que___________________________________________ 

Diferente de____________________________________ 

O nosso produto_________________________________ 
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Figura 4: Sequenciador de atividades MVP + incrementos 

 

 

Figura 5: Inspeção de mockups 
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