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 Descrição do Cenário: Sistema de Controle de Submissões

O sistema aceita submissões sobre diversos temas como Engenharia de Software, Banco de 

Dados, Hipermídia, sendo necessário, portanto manter um cadastro de todos os temas aceitos. 

Um autor pode realizar muitas submissões. Uma submissão pode constituir-se em um artigo, 

um minicurso ou palestra. As submissões só podem ser realizadas através da Internet. Ao acessar a 

página de submissão o autor pode logar-se, realizar uma submissão ou verificar a situação de 

trabalhos porventura já submetidos, no entanto, para poder utilizar os dois últimos serviços ele 

deverá antes executar o primeiro.  

Um autor deve registrar-se no sistema antes de poder se logar. Se já estiver registrado deverá 

então logar-se, informando seu nome-Iogin e senha. 

Toda submissão precisa ser avaliada por uma comissão de três avaliadores, responsável por 

analisá-la e fornecer notas. Um avaliador pode avaliar muitas submissões. As submissões são 

aprovadas de acordo com as maiores notas gerais. A nota geral de uma submissão será o 

resultado da média de todas as notas das avaliações de cada submissão. As n melhores notas de 

cada tema e tipo serão consideradas aprovadas. É necessário manter-se um cadastro de todos os 

avaliadores do congresso. 

É responsabilidade do coordenador do evento definir quais avaliadores avaliarão quais 

submissões. É também responsabilidade do coordenador notificar os autores sobre a aceitação 

ou não de suas submissões no evento. 

O coordenador pode emitir o relatório das avaliações sempre que quiser, no entanto, a 

partir do momento em que selecionar a opção notificar autores, estes serão avisados se suas 

submissões foram ou não aprovadas. 

Sendo ou não aprovada, uma submissão pode ou não receber comentários dos 

avaliadores, referentes a possíveis alterações necessárias antes da submissão ser publicada/ 

disponibilizada no congresso ou informações ao autor do porquê da não aprovação de seu 

trabalho pelo avaliador. 

Um autor pode consultar o estado de suas submissões, ou seja, se elas estão ainda sob 

avaliação, foram aprovadas ou reprovadas. Um autor pode também, se assim o desejar, verificar 

os possíveis comentários dos avaliadores a respeito de uma submissão específica. 

 Questões

1. A partir das informações acima, construa o diagrama de casos de uso para o sistema de 

controle de submissões. 

2. Identifique os casos de uso de maior risco do sistema. 

3. Realize a especificação complementa para os casos de uso de maior risco. 
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