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Resumo (máximo 2.000 caracteres) 

Evolução é um tema de grande importância na Engenharia de Software e os requisitos de software 

possuem papel central neste âmbito. No contexto de GORE (Goal-Oriented Requirements Engineering), 

muitas abordagens e ferramentas já foram propostas, no entanto falta-lhes um arcabouço semântico para 

lidar com problemas conceituais, como, por exemplo, sobrecarga, excesso, redundância e incompletude 

de construtos. Esses problemas levam a não compreensão e mal uso das linguagem GORE, além de 

comprometer sua expressividade. Este projeto tem por objetivo utilizar ontologias como ferramentas 

conceituais no domínio da Engenharia de Requisitos de Software, particularmente no contexto da 

Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos (GORE) e com foco em questões relacionadas à 

Evolução de Software. Dentre os resultados esperados, destacam-se: interoperabilidade semântica entre 

linguagens GORE e abordagens para desenvolvimento de sistemas adaptativos, proposta de linguagem 

GORE unificada, métodos e ferramentas para gerência de configuração e evolução de software, bem 

como para o desenvolvimento de sistemas adaptativos, além das ontologias de núcleo e de domínio 

associadas. Acredita-se que esses resultados terão forte impacto em futuras pesquisas nos domínios 

analisados. 

Este projeto foi contemplado pela Chamada MCTIC/CNPq No 28/2018 – Universal – Faixa A sob 

o número 433844/2018-3 e tem seus resultados divulgados no site http://nemo.inf.ufes.br/projects/ROSE 

(ROSE – Requirements, Ontologies and Software Evolution). 

 

http://nemo.inf.ufes.br/projects/ROSE
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Objetivos (máximo 2.000 caracteres) 

O objetivo geral deste projeto é utilizar ontologias como ferramentas conceituais no domínio da 

Engenharia de Requisitos de Software, particularmente no contexto da Engenharia de Requisitos 

Orientada a Objetivos e com foco em questões relacionadas à Evolução de Software. Este objetivo geral 

pode ser desmembrado nos seguintes objetivos específicos: 

O1. Realizar análise ontológica das principais linguagens de modelagem de requisitos orientadas a 

objetivos, visando propor uma linguagem unificada, ontologicamente bem fundamentada, para 

Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos; 

O2. Desenvolver métodos e ferramentas baseados em ontologias para auxiliar na integração de 

artefatos produzidos durante todo o ciclo de vida de um software, visando propor abordagens de gerência 

de configuração e evolução de software centradas neste arcabouço semântico; 

O3. Desenvolver métodos e ferramentas baseados em ontologias para o desenvolvimento de 

sistemas adaptativos centrados em requisitos, como um aspecto particular no domínio de evolução de 

software, i.e., softwares que se adaptam/evoluem de maneira (semi-)autônoma. 

 Resultados esperados (máximo 2.000 caracteres) 

São resultados esperados deste projeto, agrupados por objetivos (conforme esquema de numeração 

anterior): 

R1.1. Nova versão da ontologia GORO (Goal-Oriented Requirements Ontology), integrada à rede 

de ontologias SEON (Software Engineering Ontology Network); 

R1.2. Análise ontológica das linguagens i* e iStar 2.0, com recomendações de como lidar com 

eventuais problemas conceituais encontrados, como, por exemplo, sobrecarga, excesso, redundância e 

incompletude de construtos; 

R1.3. Proposta de linguagem GORE unificada, com base no arcabouço semântico provido pelos 

resultados anteriores; 

R1.4. Ferramenta de interoperabilidade entre diferentes linguagens GORE, com base nos 

resultados anteriores; 

R2.1. Mapeamento ou revisão sistemática do domínio de rastreabilidade de requisitos de software 

no contexto do processo de Gerência de Configuração de Software; 

R2.2. Ontologia do domínio de rastreabilidade de requisitos de software no contexto do processo 

de Gerência de Configuração de Software; 

R2.3. Ferramenta que permita associar relatórios de anomalias em softwares em tempo de 

execução com requisitos de alto nível de abstração; 

R3.1. Nova versão da ontologia RASO (Requirements for Adaptive Systems Ontology), integrada 

à rede de ontologias SEON (Software Engineering Ontology Network); 

R3.2. Abordagem para definição de métricas para avaliação de sistema adaptativos basada em 

ontologias; 

R3.3. Nova versão do framework Zanshin baseada no arcabouço semântico provido pelos 

resultados anteriores; 

R3.4. Nova versão do Unagi, ferramenta de apoio ao método Zanshin. 
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Do ponto de vista técnico-científico e de inovação, o presente projeto possui grande potencial de 

impacto por meio de publicações em diferentes veículos científicos, bem como produção de monografias 

de graduação e pós-graduação. São esperados: ao menos 5 publicações de trabalhos completos em 

periódicos internacionais; ao menos 8 publicações de trabalhos completos em anais de eventos 

internacionais; ao menos 4 publicações de trabalhos completos em anais de eventos nacionais; ao menos 2 

projetos de Doutorado iniciados; ao menos 4 dissertações de Mestrado defendidas; ao menos 3 projetos de 

graduação concluídos. 
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