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Política de Desenvolvimento de Software Colaborativo

CONSIDERANDO que a UTFPR desenvolve diversos softwares com o intuito demelhorar a qualidade dos serviços, simplificar a gestão, reduzir os gastos e atender àsnecessidades das Pró-Reitorias e demais demandantes dos serviços prestados;
Considerando a grande demanda de sistemas informatizados para atender as áreas daUTFPR na execução diária de suas atividades, advindas do crescimento acelerado dainstituição;
CONSIDERANDO a necessidade de se maximizar a eficiência dos investimentos emsoftwares e evitar gastos desnecessários;
CONSIDERANDO a necessidade de se valorizarem as vocações para desenvolvimentode softwares existentes nos Câmpus da UTFPR;
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de um modelo conceitual dedesenvolvimento colaborativo de software que gere ganho de escala e torne maiseficientes os processos de produção de software.

Proposta para Política de Desenvolvimento Colaborativo
Dispõe sobre a gestão de modelo conceitualde desenvolvimento colaborativo de softwareentre a DIRGTI e equipes de TI, no âmbito daUTFPR.

Art. 1º A presente Política de Desenvolvimento Colaborativo de Software da UTFPRestabelece princípios, diretrizes, padrões, procedimentos, responsabilidades ecompetências para gestão de modelo de desenvolvimento colaborativo de software,envolvendo a equipe de TI da UTFPR, conforme legislação vigente; normas eprocedimentos internos; e, critérios técnicos estabelecidos pela DIRGTI.

Capítulo I
Dos Objetivos

Art. 2º São objetivos da Política de Desenvolvimento Colaborativo de Software da
UTFPR:
I - aumentar a capacidade de produção de software por meio de procedimentos dedesenvolvimento colaborativo de soluções de TI;
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II - melhorar a qualidade das soluções de software produzidas;
III - otimizar o uso dos recursos de TI;
IV - disciplinar as iniciativas voltadas para o desenvolvimento de software, evitando açõesconcorrentes para a solução de mesma necessidade;
V - fomentar a elaboração e aperfeiçoamento de técnicas de gerência e de métodos dedesenvolvimento de software, arquiteturas de referência e ambientes colaborativos quecontribuam para a implantação do desenvolvimento colaborativo de software;
VI - estabelecer uma comunidade de técnicos especialistas em desenvolvimentocolaborativo, tratando de aspectos relacionados à coordenação, cooperação, execução ecomunicação da produção de software;
VII - estimular o uso de arquiteturas de software adequadas ao desenvolvimentocolaborativo, com o intuito de reduzir a complexidade, permitir alocar tarefas de formadistribuída e o desenvolvimento em paralelo simplificado;
VIII – estimular a participação da comunidade acadêmica como colaboradores nodesenvolvimento de soluções de software.

Capítulo II
Dos Conceitos e Definições

Art. 3º Para os efeitos desta política e de suas regulamentações, adotam-se as seguintesdefinições:
I - Desenvolvimento colaborativo: ato de vários membros de equipes dedesenvolvimento de softwares, que podem estar separadas geograficamente ou não,com interesses em comum e que dedicam parte de seu tempo para especificar, analisar,projetar, programar, testar, implantar, manter e evoluir algum software. Isso engloba:

a) o desenvolvimento de novas soluções de software;
b) a sustentação dos softwares existentes;
c) a adaptação e manutenção de soluções de software desenvolvidos pela
UTFPR;

II - Catálogo de Softwares de Desenvolvimento Colaborativo: catálogo com asdemandas apresentadas pelas áreas finalísticas da UTFPR em que estarão relacionadostodos os sistemas de uso comum da instituição que serão objetos do desenvolvimentocolaborativo. Os projetos/demandas serão inseridos no Catálogo de Softwares deDesenvolvimento Colaborativo após:a) Homologação pelos patrocinadores do Sistema;
b) Priorização realizada pelo Comitê Gestor de TI;
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III - Equipe de desenvolvimento colaborativo: conjunto de profissionais que trabalhamem um projeto de software, cujos membros pertencem ao quadro de servidores eestudantes da UTFPR. Os estagiários da UTFPR podem participar da equipe, desde quesupervisionados por servidor de TI envolvido no projeto;
IV - Patrocinadores de Sistemas: Setores das áreas finalísticas da instituição,responsáveis pela definição das funcionalidades dos sistemas. Cada sistema (e algunsmódulos) tem um ou mais patrocinador(es), os quais definem um ou maisRepresentante(s) para o sistema. Cabe ao representante, dentre outras funções,especificar formalmente a regra de negócio que fundamenta a demanda eaprovar/homologar a entrega/resultado da solicitação;
V - Comitê Gestor de TI: de natureza, consultiva e propositiva, de caráter permanente,tem por finalidade: promover o alinhamento das ações de TI às diretrizes estratégicas daUTFPR; promover e apoiar a priorização de projetos de tecnologia da informação paradar suporte às necessidades estratégicas de planejamento da UTFPR; e, identificar eimplementar oportunidades de melhorias em virtude de mudanças de circunstânciastecnológicas ou de gestão, e; de novas demandas operacionais;
VI - DESIS (Departamento de Sistemas de Informação): responsável pelo provimento esustentação dos sistemas institucionais que auxiliam nas atividades de gestão acadêmicae administrativa da UTFPR;
VII - Gestão remota: habilidade de gerenciar atividades de equipes de projetogeograficamente distribuídas e atuantes no desenvolvimento colaborativo;
VIII - Manutenções Evolutivas: demandas de evolução de sistemas de informação sãode responsabilidade da equipe de sustentação. Estas demandas quando de tamanho oucomplexidade maior poderão ser tratadas como projetos de software. Manutençõescorretiva/adaptativa (quanto a alterações de regras de negócio pela área, alteração denormas pela instituição e/ou alteração de leis), preventiva/perfectivas (quanto àadequação de tecnologia e integração com demais sistemas) e evolutiva (quanto àtecnologia e usabilidade) são exemplos de evoluções de sistemas de informação;
IX - Projeto de software: proposta de sistema/aplicação informatizado(a)disponibilizado(a) pela Área de Tecnologia da Informação para atender alguma(s)necessidade(s) do órgão, que pode ser classificado(a) como:

 Novo Sistema (Desenvolvimento): quando um novo software ou sistema de informação édesenvolvido integralmente ou reconstruído a partir de um legado;
 Customização e Implantação: a partir de novas necessidades de negócio, podem serencontrados sistemas de informação já desenvolvido para estas necessidades,dispensando a construção de um novo. Nestes casos o projeto pode ser a customização eimplantação do sistema dentro da estrutura e arquitetura da instituição, utilizando umcódigo-fonte que foi, em todo ou em parte desenvolvido, adquirido, cedido ou repassado àinstituição;

X – Sistemas institucionais: sistema que atende a comunidade (servidor, estudante ouegresso) de maneira geral e permanente, cuja sustentação seja de responsabilidade daDIRGTI, tenha sido desenvolvido conforme as diretrizes de desenvolvimento de softwaree homologado pelo DESIS;
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XI - Sustentação de sistemas de TI: “conjunto de atividades necessárias para amanutenção continuada de um software cujo principal resultado é manter adisponibilidade, estabilidade e desempenho do software em produção, dentro dos níveisde serviços estabelecidos pelo órgão ou entidade”. (Art. 7º, Portaria Nº 4, SLTI). A gestãoda manutenção continuada compreende: o processo de desenvolvimento queacompanha todo o ciclo de vida do software, por meio das manutenções corretiva,preventiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas.

Capítulo III
Das Referências Legais, Normativas e Técnicas

Art 4º Esta política observa a legislação e normas específicas em vigor, destacando-se:
I. Boas práticas, vedações e orientações para contratação de serviços dedesenvolvimento e manutenção de software (Fábrica de Software) – 2018Secretaria de Tecnologia da Informação, Departamento de Governança eSistemas de Informação - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
II. eMAG Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico - Versão 3.1 –Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - Ministério doPlanejamento, Orçamento e Gestão - Brasília: MP, SLTI, 2014;
III. Guia de Projetos de Software com práticas de métodos ágeis - SISP: versão1.0 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística eTecnologia da Informação, Brasília: MP, 2015;
IV. Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 – Políticas para segurança dainformação;
V. NBR ISO/IEC 12207 - Tecnologia de informação - Processos de ciclo de vidade software; ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas; Outubro, 1998;
VI. Orientações para Elaboração / Ajuste de Especificações Técnicas de Ativosde Ti – Versão 3 - Secretaria de Tecnologia da Informação - Departamento deInfraestrutura e Serviços de Tecnologia da Informação - Ministério doPlanejamento, Orçamento e Gestão;
VII. Política de Segurança da Informação da UTFPR, aprovado pelo ConselhoUniversitário (COUNI – Deliberação 09/2014);
VIII. Portaria Nº 20, de 14 de junho de 2016 - Secretaria de Tecnologia daInformação - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Dispõesobre orientações para contratação de soluções de Tecnologia da Informação noâmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dáoutras providências;
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IX. Portaria Nº 4, de 6 de março de 2017 - Secretaria de Tecnologia da Informação- Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Dispõe sobrerecomendações técnicas para mensuração de software ou de resultados deserviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software no âmbitodo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP,e dá outras providências;
X. Processo de Software – SISP – Guia do Processo de software – SISP,Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística eTecnologia da Informação, Brasília: MP, 2012;
XI. Regulamento de Gestão e de Utilização de Recursos de Tecnologia daInformação da UTFPR, aprovado pelo Conselho Universitário (COUNI –Deliberação 11/2013).

Capítulo IV
Das Premissas

Art. 5º A Política de Desenvolvimento Colaborativo de Software da UTFPR alinha-se aosprincípios da economicidade, da razoabilidade, da publicidade, da participação e às‘estratégias da UTFPR e tem como premissas:
I - fortalecer a padronização de procedimentos por meio de soluções de software e apossibilidade de integração de produtos de TI;
II - apoio por parte da Reitoria e Diretoria de Câmpus da UTFPR ao surgimento deiniciativas de desenvolvimento colaborativo de software em substituição às iniciativasisoladas e concorrentes de diferentes soluções de TI para atender necessidadessemelhantes ou idênticas em cada Câmpus;
III - disposição de padronizar e automatizar procedimentos no âmbito da UTFPR;
IV - interesse da equipe de TI distribuída nos Câmpus da UTFPR em participar deiniciativas colaborativas de desenvolvimento e sustentação de software para solução denecessidades comuns e padronizadas;
V - compartilhamento do conhecimento técnico especializado das equipes existentes nosCâmpus da UTFPR para o desenvolvimento de soluções de TI;
VI - percepção de que o compartilhamento de soluções gera ganho de escalabilidade ede produtividade no desenvolvimento e sustentação de software para a UTFPR;
VII - padronização de métodos de desenvolvimento de software, arquiteturas e ambientescolaborativos que contribuam para a implantação do desenvolvimento colaborativo desoftware na UTFPR.
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Capítulo V
Da Estrutura e Competências

Art. 6º A estrutura do Programa de Desenvolvimento Colaborativo de software da UTFPRterá a seguinte composição:
I. Departamento de Sistemas de Informação – DESIS
II. Equipe de Desenvolvimento de Trabalho Colaborativo
III. Patrocinador de sistemas

Art. 7º Compete ao DESIS:
I - propor a institucionalização do Programa de Desenvolvimento Colaborativo de softwareda UTFPR que propiciará o planejamento, a execução, o monitoramento e o controle dasiniciativas derivadas desta política, bem como a prestação de contas periódicas aoComitê Gestor de TI e aos patrocinadores dos sistemas;
II - coordenar as atividades do desenvolvimento e da sustentação compartilhada desoftware no âmbito da UTFPR, bem como, a atualização e sustentação do Programa deDesenvolvimento Colaborativo;
III - Indicar e atualizar, por meio de portaria, a Equipe de Desenvolvimento Colaborativo;
IV - submeter à deliberação do Comitê Gestor de TI as proposições identificadas comonecessidades da UTFPR e que possam ser supridas por meio de soluções de TIdesenvolvidas de modo colaborativo para comporem o Catálogo de Desenvolvimento deSoftwares;
V - dar publicidade das ações em curso inerentes ao desenvolvimento colaborativo.

Art 8º Compete ao DESIS em conjunto com a Equipe de Desenvolvimento Colaborativo:
I - propor a atualização do Programa de Desenvolvimento Colaborativo de software daUTFPR;
II - identificar os sistemas, entre os existentes, que podem ter seu processo desustentação realizado de forma colaborativa, de uso geral, propondo inseri-los noCatálogo de Softwares de Desenvolvimento;
III - identificar necessidades de aquisição, contratação e de capacitação para aimplantação do desenvolvimento colaborativo de software;
IV – elaborar estudos e propor modelos de gestão, comunicação e de operação quesuportem o desenvolvimento colaborativo de software, estabelecendo, no mínimo,processos de trabalho, arquiteturas computacionais, padrões de desenvolvimento,métodos para avaliação da sincronização das equipes, pontos de controle, avaliação deconformidade de procedimentos, padrões, técnicas e ferramentas de trabalho dasequipes;
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V - promover ações de capacitação de recursos humanos em desenvolvimentocolaborativo de soluções de TI;
Art. 9º Compete à Equipe de Desenvolvimento Colaborativo de Software da UTFPR:
I - Executar as demandas de desenvolvimento colaborativo conforme aprovado noComitê Gestor de TI;
II - Em conjunto com o DEINFRA, poderá implantar e sustentar a infraestruturacomputacional nos câmpus, utilizando o suporte necessário ao processo dedesenvolvimento colaborativo;
III - Prover treinamento e suporte aos usuários dos sistemas e produtos desenvolvidos eexecutados, bem como a sustentação pertinente;
IV – Indicar e atualizar membros da equipe de TI para comporem a Equipe deDesenvolvimento Colaborativo;
V – Pesquisar, junto ao mercado e em outras instituições públicas, soluções de TI paranecessidades ou demandas semelhantes ou idênticas;
Art. 10 Compete aos membros da Equipe de Desenvolvimento Colaborativo de Softwareda UTFPR:
I - Seguir as políticas, normas e regulamentos da legislação vigente em geral, e emespecial atenção, aos que regem a organização e gerenciamento de recursos de TI esegurança da informação postulados pela UTFPR;
II - Seguir os modelos, padrões e políticas de gestão, de comunicação, dedesenvolvimento e de operação que suportam o desenvolvimento de software da UTFPR;
III - zelar pela conformidade dos produtos gerados ao estabelecido nesta política, bemcomo nas normas complementares dela derivadas;
IV - zelar pelo cumprimento dos prazos e demais acordos firmados;
V - prestar informações sobre os trabalhos em curso para a DIRGTI e diretorias decâmpus.
Art. 11 O Patrocinador de sistemas e a área implicada devem padronizar processos eregulamentar o assunto naquilo que for pertinente para evitar divergência de regras denegócio no mesmo processo. Cabe ao representante, dentre outras funções, especificarformalmente a regra de negócio que fundamenta a demanda e aprovar/homologar aentrega/resultado da solicitação.

Capítulo VI
Do Tratamento das demandas

Art.12 Toda solicitação de melhoria ou modificações referentes aos softwaresinstitucionais ou projeto de software institucional que possa ser executada de forma
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colaborativa deve ser encaminhada para o respectivo Representante, definido peloPatrocinador do referido sistema, para análise de viabilização e padronização doprocesso.

Art. 13 As áreas finalísticas, bem como a área de tecnologia da informação da UTFPRpoderão estabelecer critérios específicos de criação de projetos de software, de acordocom as necessidades e demandas da instituição; e, capacidade de atendimento da TI,para que, tais projetos, sejam submetidos ao Comitê Gestor de TI.

Art. 14 Nas execuções de projetos de desenvolvimento colaborativo de software osdireitos de propriedade intelectual e direitos autorais sobre os diversos artefatos eprodutos produzidos ao longo do trabalho, incluindo a documentação, o código-fonte deaplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertencerão à UTFPR,justificando os casos em que isso não ocorrer.

Capítulo VII
Da Institucionalização

Art. 15. Esta política após aprovada pelo Comitê Gestor de TI entrará em vigor na data desua publicação.


