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Participantes

 Ana Paula, Alan, Carlos, Damires, Leonardo, Lucas, Márcia, Silvia

Objetivo Principal

 Avaliar a fase de construction e closing do projeto piloto (VENSSO).

Ponto Status Decisão Prazo Responsáveis

Teste de 
aceitação

Iniciado Especificar teste de 
aceitação para realizar 
com a cliente

22/06 Damires e 
Márcia

Relatório de 
Testes 

Iniciado Clélio – tem algum 
relatório feito?

22/06 Clélio

Relatório de 
auditoria

Iniciado Euclides - atualizou o 
relatório?

22/06 Euclides

Modelo de 
Classes 

Em 
atualização 

Atualizar o modelo de 
classes para ficar 
compatível com código

23/06 Márcia

Atualizar 
cronograma

Iniciado Atualizar cronograma 
para a fase de 
construction e closing

23/06 Damires, 
Andrade

Diretrizes de 
Programação

pendente Obter padrão da SUN; 
depois ampliaremos o 
documento 

27/06 Leonardo

Data da 
Reunião

21/06/2005

Início/Fim 14 às 16 horas

Local Sala 2 do antigo CESAR
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Métricas Iniciado Ver esforço para 
customizar a ferramenta 
que pode ser usada para 
contagem de linhas de 
código, pois esta roda na 
versão 1.4 de Java e não 
na 1.5

27/06 Alan

Lista de Tarefas 
de Código

Fechado O template está pronto;

Colocar no site; no news 

27/06 Alan

Unidade de 
implantação e 
componentes

Iniciado Disponibilizar o build e 
componentes (zip) 
através do site

 27/06 Alan, Lucas e 
Carlos

Relatório de 
fechamento do 
piloto

Iniciado Fechar o modelo de 
desenvolvimento e 
organizar o relatório de 
fechamento do piloto

27/06 Damires, 
Andrade, Ana 
Paula e Sílvia

Migração do site 
para o novo

Iniciado Terminar migração do 
site do vensso 

27/06 Alan, Lucas e 
Carlos

Realizar 
levantamento 
dos documentos

Iniciado Realizar levantamento 
de documentos para 
deixar no repositório 
tudo atualizado.

27/06 Ana Paula e 
Sílvia

Sourceforge x 
Tigris

Iniciado Definido: site do vensso 
permanece no 
sourceforge; repositório 
permanece no tigris.
Listas a serem usadas: 
as 3 do sourceforge
- quem ainda não se 
inscreveu, Alan vai 
mandar as listas 
novamente

27/06 Todos

LAPS Iniciado Estamos fechando uma 
parceria com o grupo 
LAPS 
(www.cin.ufpe.br/~laps)

Montar um resumo sobre 
quais módulos podemos 
utilizar para avaliar.
- usabilidade
- arquitetura...

28/06
Ana Paula
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Estatuto iniciado Montar documento que 
inclua políticas e regras 
para participação da 
comunidade.

28/06 Ana Paula e Alan

Ferramenta de 
medição de 
tempo

Fechado Cada um vai instalar a 
“sua” ferramenta e 
começar a utilizar 
efetivamente no 
primeiro dia da 
feasibility

28/06 Todos

Propaganda Iniciado Pensar na propaganda 
via flash

28/06 Sílvia, Carlos

Estratégia para 
projeto do 
vensso

Iniciado Planejar como 
estabelecer o escopo do 
projeto do vensso para 
essa fase; como 
aproveitar trabalho dos 
alunos da UPE. 

28/06 Todos


