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1.  Introdução 
 

O presente documento tem como objetivo descrever as principais técnicas, linguagens, processos e 

práticas para desenvolvimento de Sistemas Computacionais pela Seção 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), ou por terceiros, e que venham a ser 

introduzidos no âmbito do ICMC.

 Todos os pontos aqui abordados são classificados segundo as palavras chaves:

• Mandatório: deve se

novos desenvolvidos. Quando a classificação não for explicitamente citada, ela deverá ser 

considerada como Mandatório;

• Recomendado: de caráter não obrigatório a utilização/implementação/apr

devem ser previstos no desenvolvimento, pois podem ser requisitos futuros ou ser 

transformado em Mandatório em uma próxima revisão;

• Opcional: de caráter não obrigatório a utilização/implementação/apresentação, mas que 

devem ser previstos

transformado em Recomendados ou Mandatórios em uma próxima revisão.

Todos os softwares legados, ou seja, que já tenham sido desenvolvidos e estejam recebendo 

manutenção pela STI/ICMC devem ser e

neste documento. 

Este documento não revoga ou substituí normas ou portarias internas gerais da USP. Assim, elas 

devem ser seguidas. 
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O presente documento tem como objetivo descrever as principais técnicas, linguagens, processos e 

práticas para desenvolvimento de Sistemas Computacionais pela Seção Técnica de Informática (STI) do 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), ou por terceiros, e que venham a ser 

introduzidos no âmbito do ICMC. 

Todos os pontos aqui abordados são classificados segundo as palavras chaves:

: deve ser utilizado/implementado/apresentado obrigatoriamente nos sistemas 

novos desenvolvidos. Quando a classificação não for explicitamente citada, ela deverá ser 

considerada como Mandatório; 

: de caráter não obrigatório a utilização/implementação/apr

devem ser previstos no desenvolvimento, pois podem ser requisitos futuros ou ser 

transformado em Mandatório em uma próxima revisão; 

: de caráter não obrigatório a utilização/implementação/apresentação, mas que 

devem ser previstos no desenvolvimento, pois podem ser requisitos futuros ou ser 

transformado em Recomendados ou Mandatórios em uma próxima revisão.

Todos os softwares legados, ou seja, que já tenham sido desenvolvidos e estejam recebendo 

manutenção pela STI/ICMC devem ser enquadrados/adaptados para os pontos classificados e sinalizados 

Este documento não revoga ou substituí normas ou portarias internas gerais da USP. Assim, elas 
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O presente documento tem como objetivo descrever as principais técnicas, linguagens, processos e 

Técnica de Informática (STI) do 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), ou por terceiros, e que venham a ser 

Todos os pontos aqui abordados são classificados segundo as palavras chaves: 

r utilizado/implementado/apresentado obrigatoriamente nos sistemas 

novos desenvolvidos. Quando a classificação não for explicitamente citada, ela deverá ser 

: de caráter não obrigatório a utilização/implementação/apresentação, mas que 

devem ser previstos no desenvolvimento, pois podem ser requisitos futuros ou ser 

: de caráter não obrigatório a utilização/implementação/apresentação, mas que 

no desenvolvimento, pois podem ser requisitos futuros ou ser 

transformado em Recomendados ou Mandatórios em uma próxima revisão. 

Todos os softwares legados, ou seja, que já tenham sido desenvolvidos e estejam recebendo 

nquadrados/adaptados para os pontos classificados e sinalizados 

Este documento não revoga ou substituí normas ou portarias internas gerais da USP. Assim, elas 
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2. Processo 
 

Esta seção tem como objetivo descrever e clas
práticas, que a STI do ICMC define para o Desenvolvimento de Software.
 

2.a Redmine 
 
 A Seção Técnica de Informática do ICMC disponibiliza um serviço de gestão de projetos Redmine 
através do endereço: https://devel.icmc.usp.br
 É Mandatório que seja realizado o registro dos projetos na plataforma, bem como de todas as 
necessidades, correções (tarefas), códigos fontes, procedimentos etc.
 É Mandatório que seja rea
É Mandatório que seja certificado que todos os projetos sob sua responsabilidade estão configurados como 
privado.  
 Caso algum projeto tenha a necessidade de não ser configurado como pr
como público deverá haver uma tarefa específica registrada no Redmine do projeto em questão que 
documente tal decisão através de anexos, ofícios, despachos ou outra documentação da STI ou órgão 
equivalente. 
 É Mandatório que as permissões de acesso ao projeto estejam configuradas como especificados na 
Tabela 1. 
 

 

Papel 

Gerente 

Desenvolvedor 

Informante 

Tester 

Produção 

 
 É Mandatório que todos os integrantes do projeto tenham uma conta no Redmine.
 É Mandatório que o título do projeto seja suficiente para identificá
demais projetos. 

 

 
Seção Técnica de Informática 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  |  Universidade de São Paulo  |
carlense, 400 ∙ Centro ∙ São Carlos/SP ∙ CEP 13566-590 ∙ Brasil ∙ www.icmc.usp.

Esta seção tem como objetivo descrever e classificar, em linhas gerais, as ferramentas, processos e 
práticas, que a STI do ICMC define para o Desenvolvimento de Software. 

A Seção Técnica de Informática do ICMC disponibiliza um serviço de gestão de projetos Redmine 
https://devel.icmc.usp.br. 

que seja realizado o registro dos projetos na plataforma, bem como de todas as 
necessidades, correções (tarefas), códigos fontes, procedimentos etc. 

que seja realizado o cadastro de pelo menos um responsável (Gerente) pelo projeto.
que seja certificado que todos os projetos sob sua responsabilidade estão configurados como 

Caso algum projeto tenha a necessidade de não ser configurado como pr
haver uma tarefa específica registrada no Redmine do projeto em questão que 

documente tal decisão através de anexos, ofícios, despachos ou outra documentação da STI ou órgão 

permissões de acesso ao projeto estejam configuradas como especificados na 

TABELA 1 – PAPÉIS NO REDMINE 

Atribuições Observações

Responsável geral pelo 
projeto 

Responsável pelo 
desenvolvimento do código 

e alimentação dos 
repositórios 

Responsável por fornecer 
requisitos e testar o sistema 

Responsável por realizar 
testes de funcionalidades 

Responsável por colocar em 
produção o sistema, as 

mudanças solicitadas etc 

FONTE: DO AUTOR 

que todos os integrantes do projeto tenham uma conta no Redmine.
que o título do projeto seja suficiente para identificá-lo univocamente dentre os 
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sificar, em linhas gerais, as ferramentas, processos e 

A Seção Técnica de Informática do ICMC disponibiliza um serviço de gestão de projetos Redmine 

que seja realizado o registro dos projetos na plataforma, bem como de todas as 

lizado o cadastro de pelo menos um responsável (Gerente) pelo projeto. 
que seja certificado que todos os projetos sob sua responsabilidade estão configurados como 

Caso algum projeto tenha a necessidade de não ser configurado como privado, ou seja, configurado 
haver uma tarefa específica registrada no Redmine do projeto em questão que 

documente tal decisão através de anexos, ofícios, despachos ou outra documentação da STI ou órgão 

permissões de acesso ao projeto estejam configuradas como especificados na 

Observações 

 

 

 

 

 

que todos os integrantes do projeto tenham uma conta no Redmine. 
lo univocamente dentre os 
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É Mandatório que a descrição do projeto contenha um tex
do sistema que contenha. 

É Mandatório que o Identificador do Projeto represente o nome do Projeto.
É Mandatório que todos os tipos de tarefas sejam incluídos no projeto.
É Recomendado que a Página do Projeto seja o 
É Recomendado que o projeto seja filho de um outro projeto pré

ao novo projeto em questão. 
É Recomendado que seja realizada a ativação de todos os módulos disponíveis na plataforma para 

o novo projeto. 
 

FIGURA 1: E

 

2.b GIT 
 
 A Seção Técnica de Informática do ICMC disponibiliza integrado com o 
Controle de Versão GIT1. 

É Mandatório que os projetos tenham seus controles de versão gerenciados pelo GIT 
disponibilizado pela plataforma Redmine

                                                           
1
 Maiores informações em: https://git
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que a descrição do projeto contenha um texto informando as características básicas 

que o Identificador do Projeto represente o nome do Projeto.
que todos os tipos de tarefas sejam incluídos no projeto. 

que a Página do Projeto seja o mesmo que o identificador. 
que o projeto seja filho de um outro projeto pré-existente correspondente direto 

que seja realizada a ativação de todos os módulos disponíveis na plataforma para 

EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO DE NOVO PROJETO DO REDMINE

FONTE: DO AUTOR 

A Seção Técnica de Informática do ICMC disponibiliza integrado com o 

que os projetos tenham seus controles de versão gerenciados pelo GIT 
Redmine do ICMC. 

                   
Maiores informações em: https://git-scm.com/ 
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to informando as características básicas 

que o Identificador do Projeto represente o nome do Projeto. 

mesmo que o identificador.  
existente correspondente direto 

que seja realizada a ativação de todos os módulos disponíveis na plataforma para 

EDMINE 

 

A Seção Técnica de Informática do ICMC disponibiliza integrado com o Redmine o Sistema de 

que os projetos tenham seus controles de versão gerenciados pelo GIT 
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É Mandatório que os desenvolvedores definem uma senha local no sistema Redmine para prover 
autenticação no repositório GIT. 

É Mandatório que o Identificador do repositório seja o mesmo do Projeto.
É Mandatório que o caminho para o repositório seja “/opt/git/XXXXX”, onde “XXXXX” é o 

Identificador do projeto/repositório.
É Mandatório que esteja ativada a opção “Relatar última alteração para a

 
FIGURA 2: EXEMPLO DE CONFIGURAÇ

 
 

2.c Controle de Versão 
 
 O Controle de Versão de todo Sistema abordado neste documento deve ser mandatoriamente 
efetuado utilizando-se o GIT integrado com o 
possam trabalhar em um mesmo projeto intercambeando o mínimo possível d
conflitos de código. 
 É Mandatório que o versionamento de todos os itens que fazem parte do Sistema, seja arquivos 
fontes, configurações adicionais do sistema, modelos de banco de dados, documentação, bibliotecas 
adicionais, testes unitários etc. 
 

2.c.i Commits e Updates 
 
 O versionador GIT permite o desenvolvimento descentralizado e assim possibilita a utilização de 
commits locais e globais. 
 Considera-se os commits

desenvolvimento sem submeter ao repositório mestre do projeto (GIT/
 Considera-se os commits

submetido ao repositório mestr
pronto para entrar em produção. Esta operação também será recebida pelos outros desenvolvedores que 
estiverem trabalhando no mesmo projeto.
 É Mandatório que sejam realizados 
comentários destes commits devem conter indicação do que se trata a modificação.
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que os desenvolvedores definem uma senha local no sistema Redmine para prover 
 

que o Identificador do repositório seja o mesmo do Projeto.
que o caminho para o repositório seja “/opt/git/XXXXX”, onde “XXXXX” é o 

Identificador do projeto/repositório. 
que esteja ativada a opção “Relatar última alteração para a

XEMPLO DE CONFIGURAÇÃO DE REPOSITÓRIO PRINCIPAL GIT NO REDMINE 

FONTE: DO AUTOR 

O Controle de Versão de todo Sistema abordado neste documento deve ser mandatoriamente 
se o GIT integrado com o Redmine. Isto permite que desenvolvedores diferentes 

possam trabalhar em um mesmo projeto intercambeando o mínimo possível d

que o versionamento de todos os itens que fazem parte do Sistema, seja arquivos 
fontes, configurações adicionais do sistema, modelos de banco de dados, documentação, bibliotecas 

O versionador GIT permite o desenvolvimento descentralizado e assim possibilita a utilização de 

commits locais aqueles que o desenvolvedor realiza em seu ambiente de 
desenvolvimento sem submeter ao repositório mestre do projeto (GIT/Redmine).

commits globais aqueles que o desenvolvedor realiza em seu ambiente e que é 
submetido ao repositório mestre do projeto (GIT/Redmine) e que sinaliza que o código está testado e 
pronto para entrar em produção. Esta operação também será recebida pelos outros desenvolvedores que 
estiverem trabalhando no mesmo projeto. 

que sejam realizados commits locais pequenos, ou seja, com poucas modificações. Os 
devem conter indicação do que se trata a modificação.
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que os desenvolvedores definem uma senha local no sistema Redmine para prover 

que o Identificador do repositório seja o mesmo do Projeto. 
que o caminho para o repositório seja “/opt/git/XXXXX”, onde “XXXXX” é o 

que esteja ativada a opção “Relatar última alteração para arquivos e diretórios”. 

EDMINE ICMC 

 

O Controle de Versão de todo Sistema abordado neste documento deve ser mandatoriamente 
. Isto permite que desenvolvedores diferentes 

possam trabalhar em um mesmo projeto intercambeando o mínimo possível de arquivos e evitando 

que o versionamento de todos os itens que fazem parte do Sistema, seja arquivos 
fontes, configurações adicionais do sistema, modelos de banco de dados, documentação, bibliotecas 

O versionador GIT permite o desenvolvimento descentralizado e assim possibilita a utilização de 

aqueles que o desenvolvedor realiza em seu ambiente de 
). 

aqueles que o desenvolvedor realiza em seu ambiente e que é 
) e que sinaliza que o código está testado e 

pronto para entrar em produção. Esta operação também será recebida pelos outros desenvolvedores que 

ais pequenos, ou seja, com poucas modificações. Os 
devem conter indicação do que se trata a modificação. 
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 É Recomendado que os comentários dos 
no projeto específico do Redmine

 É Mandatório que os Commits

específico do Redmine e relacionado com a Hashtag (#) do número da tarefa.
 Por exemplo:  

• Tarefa 1555: “Não cadastra usuários”

• Commit’s Locais: 
o Estudo do bug relatado em  #1555 (...)
o Tentativa de correção do bug relatado em  #1555 (...)
o Outra tentativa de correção do bug relatado em  #1555 (...)
o Adição de comentário da correção do bug relatado em  #1555 (...)

• Commit Global: 
o Correção do bug relatado em  #1555

Isto é necessário porque o 
cruzada do comentário do Commit

Isto permite uma melhor gestão e rastreabilidade das mudanças do código.
É Mandatório que o desenvolvedor realize “

durante o desenvolvimento do sistema para receber as atualizações de código que outros desenvolvedor
possam ter submetidos ao repositório principal.

É Mandatório que o desenvolvedor configure seu ambiente para registrar suas alterações 
vinculando-as a seu usuário, por exemplo:

• git config --global user.name “

• git config --global user.ema
 

2.c.ii Pacotes e Arquivos Mínimos
 
 É Mandatório que todos os projetos armazenados no Repositório GIT/Redmine do ICMC devem 
conter alguns arquivos/diretórios essenciais:

• Pasta de Códigos Fontes “src”

necessários para execução, como bibliotecas etc;
o Deve ser nomeada de acordo com o nome do repositório, no exemplo: “projeto

documentacao”

• Pasta “docs”: Contendo todas as documentações externas ao 
usuário, diagramas, documentos de requisitos;

o Arquivo LEIAME.TXT

instalação, execução ou operação do sistema, bem como a descrição da instalação das 
bibliotecas exter

• Pasta “bd”: Contendo toda a documentação referente à modelagem do sistema, como o 
dicionário de dados, instruções SQL, códigos de atualizações e backups da base de dados.

 

2.d Controle de Mudanças 
 
 É Mandatório que toda mudança no código tenha uma tarefa correspondente no 
que o motive/justifique/descreva.
 Como explicitado em 2.c.i, os 
utilização da Hashtag com o número da tarefa.
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que os comentários dos commits locais estejam vinculados a um número de tarefa 
ne e relacionado com a Hashtag (#) do número da tarefa.
Commits Globais estejam vinculados a pelo menos uma tarefa no projeto 

e relacionado com a Hashtag (#) do número da tarefa. 

cadastra usuários” 

Estudo do bug relatado em  #1555 (...) 
Tentativa de correção do bug relatado em  #1555 (...) 
Outra tentativa de correção do bug relatado em  #1555 (...) 
Adição de comentário da correção do bug relatado em  #1555 (...)

Correção do bug relatado em  #1555 
Isto é necessário porque o Redmine da STI/ICMC está integrado com o GIT e faz a referência 

Commit com a tarefa relacionada utilizando para isto a 
uma melhor gestão e rastreabilidade das mudanças do código. 

que o desenvolvedor realize “checkouts”, “pull”, “push” e “
durante o desenvolvimento do sistema para receber as atualizações de código que outros desenvolvedor
possam ter submetidos ao repositório principal. 

que o desenvolvedor configure seu ambiente para registrar suas alterações 
as a seu usuário, por exemplo: 

global user.name “Fulano da Silva” 

global user.email fulano@icmc.usp.br 

ínimos 

que todos os projetos armazenados no Repositório GIT/Redmine do ICMC devem 
conter alguns arquivos/diretórios essenciais: 

Pasta de Códigos Fontes “src”: Pasta contendo os fontes da aplicação e todos os arquivos 
necessários para execução, como bibliotecas etc; 

Deve ser nomeada de acordo com o nome do repositório, no exemplo: “projeto
documentacao” 

: Contendo todas as documentações externas ao sistema, como: Manuais de 
usuário, diagramas, documentos de requisitos; 

Arquivo LEIAME.TXT: contendo informações básicas de configurações necessárias para 
instalação, execução ou operação do sistema, bem como a descrição da instalação das 
bibliotecas externas ao projeto, se for o caso. 

: Contendo toda a documentação referente à modelagem do sistema, como o 
dicionário de dados, instruções SQL, códigos de atualizações e backups da base de dados.

que toda mudança no código tenha uma tarefa correspondente no 
que o motive/justifique/descreva. 

Como explicitado em 2.c.i, os Commits devem referenciar mandatoriamente esta tarefa com a 
com o número da tarefa. 
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locais estejam vinculados a um número de tarefa 
e relacionado com a Hashtag (#) do número da tarefa. 

Globais estejam vinculados a pelo menos uma tarefa no projeto 

 
Adição de comentário da correção do bug relatado em  #1555 (...) 

da STI/ICMC está integrado com o GIT e faz a referência 
com a tarefa relacionada utilizando para isto a Hashtag (#) em questão. 

” e “commits” frequentemente 
durante o desenvolvimento do sistema para receber as atualizações de código que outros desenvolvedores 

que o desenvolvedor configure seu ambiente para registrar suas alterações 

que todos os projetos armazenados no Repositório GIT/Redmine do ICMC devem 

: Pasta contendo os fontes da aplicação e todos os arquivos 

Deve ser nomeada de acordo com o nome do repositório, no exemplo: “projeto-

sistema, como: Manuais de 

: contendo informações básicas de configurações necessárias para 
instalação, execução ou operação do sistema, bem como a descrição da instalação das 

: Contendo toda a documentação referente à modelagem do sistema, como o 
dicionário de dados, instruções SQL, códigos de atualizações e backups da base de dados. 

que toda mudança no código tenha uma tarefa correspondente no Redmine/ICMC 

devem referenciar mandatoriamente esta tarefa com a 
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2.d.i Versões e Releases 
 
 É Mandatório o registro de Versões Intermediárias (Tags
tenha sido disponibilizado para colocação em produção, ou seja, sempre que um 
desenvolvimento tenha sido mesclado com o 
 Estas tags devem respeitar mandatoriamente:

• Tags “Lightweight” (leves): utilizada para indicar uma versão de software para controle de 
mudanças menores; 

• Tags “Annotated” (Anotadas): utilizada para indicar uma versão de software em produção.
 

As tags devem mandatoriamente ter a seguinte nomenclatura “vX.Y.Z”, sendo que:

• v: letra “v” em minúsculo indicando uma versão;

• X: número inteiro positivo começando do zero e incrementado de uma unidade sempre que um 
conjunto de mudanças signiticativas
estejam em produção;

• .: caractere “.” caso a tag X tenha alguma versão filha

• Y: número inteiro positivo começando do zero e incrementado de uma unidade indicando 
mudanças menores, agrupamento de correçõe
funcionalidades menores, agrupamento de evoluções etc;

• .: caractere “.” caso a tag Y tenha alguma versão filha

• Z: número inteiro positivo começando do um e incrementado de uma unidade indicando 
mudanças menores. Usado m
funcionalidades menores, evoluções simples etc.

 
É Recomendado a utilização do sufixo “

do um e incrementado em uma unidade para agrupar mudanças que s
produção na nova versão “X”. 

Em GIT a utilização de tags é local, assim é Mandatório que as tags sejam sincronizadas com o 
repositório GTI/Redmine/ICMC do projeto com o comando “git push origin [nome_da_tag]”.

Exemplo cronológico de tags submetidas:

• v0 (tag anotada) 

• v0.1 (tag leve) 

• v0.2 (tag leve) 

• v0.3 (tag leve) 

• v0.3.1 (tag leve) 

• v0.3.2 (tag leve) 

• v0.3.4 (tag leve) 

• v1-rc1 (tag leve) 

• v1-rc2 (tag leve) 

• v1 (tag anotada) 
 

2.d.ii Branchs 
 
 É Mandatório que os projetos possuam apenas um branch principal chamado “master”. Este Branch 
deve mandatoriamente conter a versão de código que está em produção.

                                                           
2
 https://git-scm.com/book/en/v2/Git
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o registro de Versões Intermediárias (Tags2) do software sempre que o software 
tenha sido disponibilizado para colocação em produção, ou seja, sempre que um 
desenvolvimento tenha sido mesclado com o Branch principal (master).  

Estas tags devem respeitar mandatoriamente: 

” (leves): utilizada para indicar uma versão de software para controle de 
 

” (Anotadas): utilizada para indicar uma versão de software em produção.

s tags devem mandatoriamente ter a seguinte nomenclatura “vX.Y.Z”, sendo que:

v: letra “v” em minúsculo indicando uma versão; 

X: número inteiro positivo começando do zero e incrementado de uma unidade sempre que um 
conjunto de mudanças signiticativas e de grande importância tenham sido implementadas e 
estejam em produção; 

.: caractere “.” caso a tag X tenha alguma versão filha 

Y: número inteiro positivo começando do zero e incrementado de uma unidade indicando 
mudanças menores, agrupamento de correções de erros, agrupamento de adição de 
funcionalidades menores, agrupamento de evoluções etc; 

.: caractere “.” caso a tag Y tenha alguma versão filha 

Z: número inteiro positivo começando do um e incrementado de uma unidade indicando 
mudanças menores. Usado mandatoriamente para correções de erros, adição de 
funcionalidades menores, evoluções simples etc. 

a utilização do sufixo “-rcW”, onde “W” é um número inteiro positivo, começando 
do um e incrementado em uma unidade para agrupar mudanças que serão indicadas para entrada em 

Em GIT a utilização de tags é local, assim é Mandatório que as tags sejam sincronizadas com o 
repositório GTI/Redmine/ICMC do projeto com o comando “git push origin [nome_da_tag]”.

gico de tags submetidas: 

que os projetos possuam apenas um branch principal chamado “master”. Este Branch 
deve mandatoriamente conter a versão de código que está em produção. 

                   
scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Tagging 
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) do software sempre que o software 
tenha sido disponibilizado para colocação em produção, ou seja, sempre que um Branch de 

” (leves): utilizada para indicar uma versão de software para controle de 

” (Anotadas): utilizada para indicar uma versão de software em produção. 

s tags devem mandatoriamente ter a seguinte nomenclatura “vX.Y.Z”, sendo que: 

X: número inteiro positivo começando do zero e incrementado de uma unidade sempre que um 
e de grande importância tenham sido implementadas e 

Y: número inteiro positivo começando do zero e incrementado de uma unidade indicando 
s de erros, agrupamento de adição de 

Z: número inteiro positivo começando do um e incrementado de uma unidade indicando 
andatoriamente para correções de erros, adição de 

rcW”, onde “W” é um número inteiro positivo, começando 
erão indicadas para entrada em 

Em GIT a utilização de tags é local, assim é Mandatório que as tags sejam sincronizadas com o 
repositório GTI/Redmine/ICMC do projeto com o comando “git push origin [nome_da_tag]”. 

que os projetos possuam apenas um branch principal chamado “master”. Este Branch 
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 É Mandatório que os projetos possuam apenas um B
branch master. Deste branch desenvolvimento devem derivar os demais 
funcionalidades/correções, etc. 
 Este branch desenvolvimento será mesclado (
versão de produção após os testes de i
 É Mandatório que os demais 
 É Mandatório que todas as mudanças aplicadas no 
Isto inclui a criação dos arquivos iniciais.
 É Mandatório que cada tarefa a ser desenvolvida possua um 
tarXXXX, onde XXXX é o número da respectiva tarefa.
 Exemplo: tarefa 1666. Branch

 No Anexo A se encontra um exemplo de configuração ini
desenvolvimento, bem como da criação de um 
 Já no Anexo B se encontra um exemplo de desenvolvimento a partir de um 
seja ele master, desenvolvimento ou algum outro de tarefas, bem como ilustra a colocação em produção.
 A Figura 3 exemplifica a linha de desenvolvimento utilizado no âmbito deste manual.
 Nela verifica-se uma tarefa T0, a inicial, que irá gerar os 
citar que para um projeto novo, o 
conteúdo quando do carregamento de aplicações legadas.
 Observa-se também que o 
por exemplo, as tarefas T1 e T2. 
 Nestas tarefas efetivamente implementam os códigos que será adicionados ao projeto.
 Após a homologação, a linha de desenvolvimento será mesclada (
de gerar uma nova versão de produção.
 Na imagem também estão indicados os usos de tags para facilitar a organização das versões.
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que os projetos possuam apenas um Branch desenvolvimento. Este 
desenvolvimento devem derivar os demais branchs

 
desenvolvimento será mesclado (merge) com o branch master a fim de gerar uma nova 

versão de produção após os testes de integração bem sucedidos. 
que os demais branchs tenham o nome prefixado em “tar”.
que todas as mudanças aplicadas no branch master devem provir de 

Isto inclui a criação dos arquivos iniciais. 
que cada tarefa a ser desenvolvida possua um branch com a seguinte nomenclatura 

tarXXXX, onde XXXX é o número da respectiva tarefa. 
Branch que conterá o desenvolvimento tar1666. 

No Anexo A se encontra um exemplo de configuração inicial do repositório master, do repositório 
desenvolvimento, bem como da criação de um branch para desenvolvimento de determinada tarefa.

Já no Anexo B se encontra um exemplo de desenvolvimento a partir de um 
lvimento ou algum outro de tarefas, bem como ilustra a colocação em produção.

A Figura 3 exemplifica a linha de desenvolvimento utilizado no âmbito deste manual.
se uma tarefa T0, a inicial, que irá gerar os branch master e desenvolvimento.

citar que para um projeto novo, o branch master ficará praticamente vazio, porém ele poderá ter bastante 
conteúdo quando do carregamento de aplicações legadas. 

se também que o branch de desenvolvimento é o que hospeda as bifurcações novas,
 

Nestas tarefas efetivamente implementam os códigos que será adicionados ao projeto.
Após a homologação, a linha de desenvolvimento será mesclada (merge

de gerar uma nova versão de produção. 
Na imagem também estão indicados os usos de tags para facilitar a organização das versões.
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desenvolvimento. Este Branch deriva do 
branchs das tarefas que incluirão 

master a fim de gerar uma nova 

tenham o nome prefixado em “tar”. 
master devem provir de branchs filhos. 

com a seguinte nomenclatura 

cial do repositório master, do repositório 
para desenvolvimento de determinada tarefa. 

Já no Anexo B se encontra um exemplo de desenvolvimento a partir de um branch pré-configurado 
lvimento ou algum outro de tarefas, bem como ilustra a colocação em produção. 

A Figura 3 exemplifica a linha de desenvolvimento utilizado no âmbito deste manual. 
master e desenvolvimento. Convém 

master ficará praticamente vazio, porém ele poderá ter bastante 

de desenvolvimento é o que hospeda as bifurcações novas, como 

Nestas tarefas efetivamente implementam os códigos que será adicionados ao projeto. 
merge) com a linha master a fim 

Na imagem também estão indicados os usos de tags para facilitar a organização das versões. 
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FIGURA 

 

2.d.iii Não conformidades 
 
 Todo software que não esteja aderente às informações contidas neste manual devem ser 
considerados não conformes. Isto significa que deve ser aberta nova tarefa sinalizando como Tarefa Pai a 
tarefa que se detectou a não conformidade, com a anexação de logs,
tal detecção e assim a correção deve ser providenciada.
 

2.e Documentação Externa
 
 É Mandatório que toda funcionalidade convertida em desenvolvimento tenha uma documentação 
correspondente. 
 É Mandatório que informações
anexas às tarefas respectivas do Redmine ICMC.

É Mandatório que cópias de emails com solicitações/autorizações/informações sejam anexadas 
(arquivos no formato PDF) nas respectivas tarefas d

É Recomendado que a cópia da documentação esteja na pasta docs do repositório, em 
subdiretórios com o nome da tarefa em questão. Por exemplo: documentação da tarefa de número 1677 
deve ser armazenada dentro do diretório “docs/1677/”.
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IGURA 3: EXEMPLO DE LINHA DE DESENVOLVIMENTO GIT 

FONTE: DO AUTOR 

Todo software que não esteja aderente às informações contidas neste manual devem ser 
considerados não conformes. Isto significa que deve ser aberta nova tarefa sinalizando como Tarefa Pai a 
tarefa que se detectou a não conformidade, com a anexação de logs, informações ou relatório que ateste 
tal detecção e assim a correção deve ser providenciada. 

2.e Documentação Externa 

que toda funcionalidade convertida em desenvolvimento tenha uma documentação 

que informações gerais sobre as solicitações/mudanças estejam nas descrições e/ou 
anexas às tarefas respectivas do Redmine ICMC. 

que cópias de emails com solicitações/autorizações/informações sejam anexadas 
(arquivos no formato PDF) nas respectivas tarefas do Redmine. 

que a cópia da documentação esteja na pasta docs do repositório, em 
subdiretórios com o nome da tarefa em questão. Por exemplo: documentação da tarefa de número 1677 
deve ser armazenada dentro do diretório “docs/1677/”. 
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Todo software que não esteja aderente às informações contidas neste manual devem ser 
considerados não conformes. Isto significa que deve ser aberta nova tarefa sinalizando como Tarefa Pai a 

informações ou relatório que ateste 

que toda funcionalidade convertida em desenvolvimento tenha uma documentação 

gerais sobre as solicitações/mudanças estejam nas descrições e/ou 

que cópias de emails com solicitações/autorizações/informações sejam anexadas 

que a cópia da documentação esteja na pasta docs do repositório, em 
subdiretórios com o nome da tarefa em questão. Por exemplo: documentação da tarefa de número 1677 
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2.f Sistemas Legados 
 
 É Mandatório que na primeira manutenção de qualquer sistema legado seja criado um projeto 
respectivo no Redmine do ICMC.
 É Mandatório que seja iniciado um versionamento (GIT) dos códigos fontes, conforme orienta este 
manual. 
 É Mandatório que qualquer nova mudança neste software siga as orientações contidas neste 
manual. 
 É Recomendado 
orientações/diretrizes/linguagens/arquiteturas contidas neste manual.
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que na primeira manutenção de qualquer sistema legado seja criado um projeto 
respectivo no Redmine do ICMC. 

que seja iniciado um versionamento (GIT) dos códigos fontes, conforme orienta este 

que qualquer nova mudança neste software siga as orientações contidas neste 

que as mudanças sejam efetuadas segundo as 
orientações/diretrizes/linguagens/arquiteturas contidas neste manual. 
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que na primeira manutenção de qualquer sistema legado seja criado um projeto 

que seja iniciado um versionamento (GIT) dos códigos fontes, conforme orienta este 

que qualquer nova mudança neste software siga as orientações contidas neste 

que as mudanças sejam efetuadas segundo as 
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3. Arquitetura das Aplicações
  

Esta parte do documento tem como objetivo descrever as arquiteturas das aplicações padrões da 
STI/ICMC desenvolvidas no âmbito deste manual.

 

3.a Diagrama 
 
 Na Figura 4 está ilustrada a arquitetura geral das aplicações da STI/ ICMC:
 

 
 Nela é possível verificar a integração básica entre os componentes. Ou seja, os clientes, utilizando 
seus navegadores ou aplicações com Webservices acessam recursos do ambiente da Cloud
requisições (HTTP/HTTPS/XML/SOAP/JSON/RSS) e recebem após o processamento adequado respostas 
(HTTP/HTTPS/XML/SOAP/JSON/RSS).
 

3.b Arquitetura de aplicações PHP para WEB
 
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito do ICMC utili
ou superior. 
 É Mandatório que as aplicações em PHP rode
superior. 
 É Mandatório que as aplicações utilizem um dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados 
Relacionais (SGBD) MySQL Community Server
superior. 

                                                           
3
 https://secure.php.net/ 

4
 http://httpd.apache.org/ 

5
 http://dev.mysql.com/downloads/mysql/

6
 http://www.postgresql.org/ 
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3. Arquitetura das Aplicações 

parte do documento tem como objetivo descrever as arquiteturas das aplicações padrões da 
STI/ICMC desenvolvidas no âmbito deste manual. 

Na Figura 4 está ilustrada a arquitetura geral das aplicações da STI/ ICMC:

FIGURA 4 - ARQUITETURA GERAL DAS APLICAÇÕES 

FONTE: DO AUTOR 

Nela é possível verificar a integração básica entre os componentes. Ou seja, os clientes, utilizando 
seus navegadores ou aplicações com Webservices acessam recursos do ambiente da Cloud
requisições (HTTP/HTTPS/XML/SOAP/JSON/RSS) e recebem após o processamento adequado respostas 
(HTTP/HTTPS/XML/SOAP/JSON/RSS). 

3.b Arquitetura de aplicações PHP para WEB 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito do ICMC utilizem da linguagem PHP

que as aplicações em PHP rodem em servidores Web Apache HTTP

que as aplicações utilizem um dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados 
Community Server5  versão 5.5 ou superior; ou PostgresSQL
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parte do documento tem como objetivo descrever as arquiteturas das aplicações padrões da 

Na Figura 4 está ilustrada a arquitetura geral das aplicações da STI/ ICMC: 

 

Nela é possível verificar a integração básica entre os componentes. Ou seja, os clientes, utilizando 
seus navegadores ou aplicações com Webservices acessam recursos do ambiente da Cloud ICMC através de 
requisições (HTTP/HTTPS/XML/SOAP/JSON/RSS) e recebem após o processamento adequado respostas 

zem da linguagem PHP3 5.5 

m em servidores Web Apache HTTP4 versão 2.4 ou 

que as aplicações utilizem um dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados 
versão 5.5 ou superior; ou PostgresSQL6  versão 9.3 ou 



Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  |  Universidade de São Paulo  |
Av. Trabalhador São-carlense, 400 

 É Mandatório que todos os tipos de acessos aos aplicativos desenvolvidos sejam efetuadas em 
ambientes com conexões HTTPS com Certificados Digitais válidos. Neste caso, o d
providenciar os certificados ou sinalizar a utilização dos Certificados HTTPS da STI/ICMC.
 É Recomendado que a aplicação possa ter o SGBD comutado dentre os dois citados, com apenas 
mudanças de arquivos de configurações da aplicação de
 É Mandatório que caso seja utilizado o SGBD MySQL que o acesso seja feito com conexões do tipo 
“MySQLi”. 
 

3.b.i Jquery / Ajax / JqueryUI
 
 É permitida a implementação de interações, plugins e funcionalidades que utilizam as bibliotecas:

• Jquery7: versão 1.11.3 ou superior

• JqueryUI8: versão 1.11.4 ou superior
 
É Recomendado que as interações entre telas sejam efetuadas via chamadas Ajax (Asynchronos 

Javascript and XML). 
É Mandatório que todas as entradas e chamadas Ajax sejam validadas antes de s

pelo servidor. 
É Mandatório que todos os códigos/includes/funções/bibliotecas estejam hospedadas localmente. 
Ou seja, não é permitido que sejam realizados includes de códigos de fora do escopo de 

hospedagem da aplicação, por exemplo:
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"</script>

 

3.b.ii Webservices 
 
 É Mandatório que os códigos desenvolvidos possam ser integrados com ferramentas automáticas, 
serviços existentes ou serviços de terceiros atravé
 

3.c Modelo de Construção de Aplicações
 
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas estejam no padrão 
 Considera-se o padrão MVC abordado por Ian Sommerville no livro Engenhar
edição (2004), conforme Figura 5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 http://jquery.com/ 

8
 http://jqueryui.com/ 

 

 
Seção Técnica de Informática 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  |  Universidade de São Paulo  |
carlense, 400 ∙ Centro ∙ São Carlos/SP ∙ CEP 13566-590 ∙ Brasil ∙ www.icmc.usp.

que todos os tipos de acessos aos aplicativos desenvolvidos sejam efetuadas em 
ambientes com conexões HTTPS com Certificados Digitais válidos. Neste caso, o d
providenciar os certificados ou sinalizar a utilização dos Certificados HTTPS da STI/ICMC.

que a aplicação possa ter o SGBD comutado dentre os dois citados, com apenas 
mudanças de arquivos de configurações da aplicação desenvolvida. 

que caso seja utilizado o SGBD MySQL que o acesso seja feito com conexões do tipo 

Jquery / Ajax / JqueryUI 

É permitida a implementação de interações, plugins e funcionalidades que utilizam as bibliotecas:

: versão 1.11.3 ou superior 

: versão 1.11.4 ou superior 

que as interações entre telas sejam efetuadas via chamadas Ajax (Asynchronos 

que todas as entradas e chamadas Ajax sejam validadas antes de s

que todos os códigos/includes/funções/bibliotecas estejam hospedadas localmente. 
Ou seja, não é permitido que sejam realizados includes de códigos de fora do escopo de 

hospedagem da aplicação, por exemplo: 
script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"</script>

que os códigos desenvolvidos possam ser integrados com ferramentas automáticas, 
serviços existentes ou serviços de terceiros através de consultas a Webservices quando necessário.

3.c Modelo de Construção de Aplicações 

que as aplicações desenvolvidas estejam no padrão Model View

se o padrão MVC abordado por Ian Sommerville no livro Engenhar
edição (2004), conforme Figura 5. 
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que todos os tipos de acessos aos aplicativos desenvolvidos sejam efetuadas em 
ambientes com conexões HTTPS com Certificados Digitais válidos. Neste caso, o desenvolvedor deverá 
providenciar os certificados ou sinalizar a utilização dos Certificados HTTPS da STI/ICMC. 

que a aplicação possa ter o SGBD comutado dentre os dois citados, com apenas 

que caso seja utilizado o SGBD MySQL que o acesso seja feito com conexões do tipo 

É permitida a implementação de interações, plugins e funcionalidades que utilizam as bibliotecas: 

que as interações entre telas sejam efetuadas via chamadas Ajax (Asynchronos 

que todas as entradas e chamadas Ajax sejam validadas antes de serem processadas 

que todos os códigos/includes/funções/bibliotecas estejam hospedadas localmente.  
Ou seja, não é permitido que sejam realizados includes de códigos de fora do escopo de 

script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"</script> 

que os códigos desenvolvidos possam ser integrados com ferramentas automáticas, 
s de consultas a Webservices quando necessário. 

Model View e Controler (MVC). 
se o padrão MVC abordado por Ian Sommerville no livro Engenharia de Software sétima 
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3.d Frameworks PHP 
 
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual estejam estruturadas com 
base nos frameworks listados. 

É Mandatório que não sejam misturados Frameworks.
 

3.d.i CodeIgniter    
 
 É Mandatório que as aplicações que utilizem o framework PHP CodeIgniter
com a versão 3.0.2 ou superior. 
 É Mandatório que sejam seguidas as instruções, boas práticas e regras de nomenclatura 
especificadas pelo Framework em questão.
 

3.d.ii PEAR - PHP Extension and Application Repository
 
 É Mandatório que as aplicações que utilizem o framework PEAR 
Repository (PEAR)10 sejam desenvolvidas com a versão 1.10.1 ou superior.

É Mandatório que sejam seguidas as instruções, boas práticas e regras de nomenclatura 
especificadas pelo Framework em questão.
 

3.e Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)
 
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual utilizem os SGBS e versões 
definidas no item 3.b. 

                                                           
9
 https://codeigniter.com/ 

10
 https://pear.php.net/ 
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FIGURA 5: PADRÃO MVC 

FONTE: SOMMERVILLE, IAN (2004) 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual estejam estruturadas com 

que não sejam misturados Frameworks. 

que as aplicações que utilizem o framework PHP CodeIgniter
 

que sejam seguidas as instruções, boas práticas e regras de nomenclatura 
especificadas pelo Framework em questão. 

PHP Extension and Application Repository 

as aplicações que utilizem o framework PEAR - PHP 
sejam desenvolvidas com a versão 1.10.1 ou superior. 

que sejam seguidas as instruções, boas práticas e regras de nomenclatura 
amework em questão. 

3.e Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual utilizem os SGBS e versões 
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual estejam estruturadas com 

que as aplicações que utilizem o framework PHP CodeIgniter9 sejam desenvolvidas 

que sejam seguidas as instruções, boas práticas e regras de nomenclatura 

PHP Extension and Application 

que sejam seguidas as instruções, boas práticas e regras de nomenclatura 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual utilizem os SGBS e versões 
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É Mandatório que o acesso ao serviço de SGBD seja efetuado com usu
administradores. 

É Mandatório que as configurações de acesso ao SGBD sejam 
configuração da aplicação desenvolvida

É Mandatório que seja controlada a finalização/fechamento das conexões com o SGBD tão lo
não sejam mais necessárias no código. 

É Mandatório que a base de dados esteja configurada para aceitar caracteres codificados em UTF8.
É Mandatório que a base de dados esteja configurada para que o container suporte as 

propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade).
É Recomendado que as aplicações possam utilizar e conectar a instância de SGBD com usuários 

distintos, de acordo com a restrição de acesso aos dados.
É Recomendado que o serviço de SGBD esteja armazenado e ativ

aplicação que o acessará. 
É Recomendado que seja atribuída as permissões estritamente necessárias para a execução do 

código aos usuários de conexão ao SGBD. Por exemplo, não atribuir a possibilidade de criar/remover 
tabelas caso não seja necessário.
 

3.f Editores de texto/IDE
 
 É Mandatório que os códigos fontes sejam desenvolvidos utilizando
em UTF-8 sem BOM. 

É Mandatório que na utilização de qualquer editor do tipo 
(IDE), cujos arquivos de configuração do projeto vinculados ao aplicativo e que dependam dele para o 
desenvolvimento sejam salvas também no repositório GIT do projeto.

É Recomendado o desenvolvimento de aplicações utilizando o Notepad++
superior. 

É Recomendado o desenvolvimento utilizando o Netbeans
 

3.g Depuradores 
 
 É Mandatório que a depuração de códigos PHP seja realizada utilizando o depurador Xdebug
versão 2.3.3 ou superior. 

É Mandatório que a aplicação tenh
desativar informações relevantes de depuração.
 É Mandatório que em produção não sejam exibidas mensagens de depuração ao usuário.
 

3.h Navegadores 
 
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no 
testadas para serem utilizadas nos seguintes navegadores:

• Chrome14: versão 45 ou superior

                                                           
11

 https://notepad-plus-plus.org/ 
12

 https://netbeans.org/ 
13

 http://xdebug.org/ 
14

 https://www.google.com.br/chrome/browser/desktop/
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que o acesso ao serviço de SGBD seja efetuado com usu

que as configurações de acesso ao SGBD sejam parametrizadas em arquivos de 
configuração da aplicação desenvolvida. 

que seja controlada a finalização/fechamento das conexões com o SGBD tão lo
não sejam mais necessárias no código.  

que a base de dados esteja configurada para aceitar caracteres codificados em UTF8.
que a base de dados esteja configurada para que o container suporte as 

de, Consistência, Isolamento e Durabilidade). 
que as aplicações possam utilizar e conectar a instância de SGBD com usuários 

distintos, de acordo com a restrição de acesso aos dados. 
que o serviço de SGBD esteja armazenado e ativo em um host diferente da 

que seja atribuída as permissões estritamente necessárias para a execução do 
código aos usuários de conexão ao SGBD. Por exemplo, não atribuir a possibilidade de criar/remover 

ão seja necessário.  

3.f Editores de texto/IDE 

que os códigos fontes sejam desenvolvidos utilizando-se arquivos com codificação 

que na utilização de qualquer editor do tipo Integrated Development Environment

(IDE), cujos arquivos de configuração do projeto vinculados ao aplicativo e que dependam dele para o 
desenvolvimento sejam salvas também no repositório GIT do projeto. 

o desenvolvimento de aplicações utilizando o Notepad++

o desenvolvimento utilizando o Netbeans12 versão 8.0 ou superior.

que a depuração de códigos PHP seja realizada utilizando o depurador Xdebug

que a aplicação tenha em arquivos de configuração a possibilidade de ativar e 
desativar informações relevantes de depuração. 

que em produção não sejam exibidas mensagens de depuração ao usuário.

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual sejam desenvolvidas e 
testadas para serem utilizadas nos seguintes navegadores: 

: versão 45 ou superior 
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que o acesso ao serviço de SGBD seja efetuado com usuários sem permissão de 

parametrizadas em arquivos de 

que seja controlada a finalização/fechamento das conexões com o SGBD tão logo elas 

que a base de dados esteja configurada para aceitar caracteres codificados em UTF8. 
que a base de dados esteja configurada para que o container suporte as 

que as aplicações possam utilizar e conectar a instância de SGBD com usuários 

o em um host diferente da 

que seja atribuída as permissões estritamente necessárias para a execução do 
código aos usuários de conexão ao SGBD. Por exemplo, não atribuir a possibilidade de criar/remover 

se arquivos com codificação 

Integrated Development Environment 
(IDE), cujos arquivos de configuração do projeto vinculados ao aplicativo e que dependam dele para o 

o desenvolvimento de aplicações utilizando o Notepad++11 versão 6.8.5 ou 

versão 8.0 ou superior. 

que a depuração de códigos PHP seja realizada utilizando o depurador Xdebug13 

a em arquivos de configuração a possibilidade de ativar e 

que em produção não sejam exibidas mensagens de depuração ao usuário. 

âmbito deste manual sejam desenvolvidas e 
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• Firefox15: versão 41 ou superior
 
É Recomendado que a aplicação seja desenvolvida e testada para ser utilizada nos seguintes 

navegadores: 

• Safari: versão 5.1 ou superior

• Opera: Versão 12.1x ou superior

• IE: versão 8 ou superior

• Microsoft Edge 
 

3.i Tarefas agendadas 
 
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual possam ter ações 
periódicas executadas por solicitações do serviço Cron.
 É Mandatório que a execução destas tarefas sejam validadas antes de executar, evitando que sejam 
ativadas fora do período específico ou em vezes superiores ao esperado.
 

3.j Ambientes 
 
 O ICMC disponibiliza para o processo de implantação de software dois ambientes, o de produção e 
de homologação. Além disto, fica a cargo do desenvolvedor utilizar sua máquina para desenvolvimento 
local. 
 

3.j.i Ambiente de Produção 
 
 O ICMC disponibilizará um ambiente de Produção com os requisitos contidos neste manual para a 
execução final do sistema desenvolvido.
 É Mandatório que o acesso a este ambiente seja realizado com usuário sem permissão d
administrador.  

É Mandatório que não seja efetuado desenvolvimento ou testes de código neste ambiente.
É Mandatório que pacotes adicionais ou configurações específicas sejam documentadas e enviadas

aos responsáveis pelo ambiente de produção, que efetuarão a instalação.
 É Recomendado que a colocação da aplicação em produção seja efetuada por um profissional 
diferente do desenvolvedor.  
 

3.j.ii Ambiente de Homologação
 
 O ICMC disponibilizará um 
funcionalidades sejam homologadas antes de serem colocadas em produção.
 É Mandatório que a aplicação seja carregada no ambiente de homologação antes de ser carregada 
no ambiente de Produção. 
 É Mandatório que a aplicação só seja carregada no ambiente de Produção após a certificação de 
que as funcionalidades referentes à versão foram devidamente implementadas. 

Incluí-se neste caso os testes e aceites dos usuários requisitantes das tarefas.

                                                           
15

 https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/
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: versão 41 ou superior 

que a aplicação seja desenvolvida e testada para ser utilizada nos seguintes 

Safari: versão 5.1 ou superior 

Opera: Versão 12.1x ou superior 

IE: versão 8 ou superior 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual possam ter ações 
periódicas executadas por solicitações do serviço Cron. 

que a execução destas tarefas sejam validadas antes de executar, evitando que sejam 
cífico ou em vezes superiores ao esperado. 

O ICMC disponibiliza para o processo de implantação de software dois ambientes, o de produção e 
de homologação. Além disto, fica a cargo do desenvolvedor utilizar sua máquina para desenvolvimento 

O ICMC disponibilizará um ambiente de Produção com os requisitos contidos neste manual para a 
execução final do sistema desenvolvido. 

que o acesso a este ambiente seja realizado com usuário sem permissão d

que não seja efetuado desenvolvimento ou testes de código neste ambiente.
que pacotes adicionais ou configurações específicas sejam documentadas e enviadas

aos responsáveis pelo ambiente de produção, que efetuarão a instalação. 
que a colocação da aplicação em produção seja efetuada por um profissional 

 

3.j.ii Ambiente de Homologação 

O ICMC disponibilizará um ambiente de Homologação análogo ao de produção, para que as 
funcionalidades sejam homologadas antes de serem colocadas em produção. 

que a aplicação seja carregada no ambiente de homologação antes de ser carregada 

que a aplicação só seja carregada no ambiente de Produção após a certificação de 
que as funcionalidades referentes à versão foram devidamente implementadas. 

se neste caso os testes e aceites dos usuários requisitantes das tarefas.

                   
BR/firefox/new/ 
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que a aplicação seja desenvolvida e testada para ser utilizada nos seguintes 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual possam ter ações 

que a execução destas tarefas sejam validadas antes de executar, evitando que sejam 

O ICMC disponibiliza para o processo de implantação de software dois ambientes, o de produção e 
de homologação. Além disto, fica a cargo do desenvolvedor utilizar sua máquina para desenvolvimento 

O ICMC disponibilizará um ambiente de Produção com os requisitos contidos neste manual para a 

que o acesso a este ambiente seja realizado com usuário sem permissão de 

que não seja efetuado desenvolvimento ou testes de código neste ambiente. 
que pacotes adicionais ou configurações específicas sejam documentadas e enviadas 

que a colocação da aplicação em produção seja efetuada por um profissional 

ambiente de Homologação análogo ao de produção, para que as 

que a aplicação seja carregada no ambiente de homologação antes de ser carregada 

que a aplicação só seja carregada no ambiente de Produção após a certificação de 
 

se neste caso os testes e aceites dos usuários requisitantes das tarefas. 
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 É Recomendado que o ambiente de homologação possua volume de dados próximo ao ambiente 
de produção. 
 É Recomendado que os dados do ambiente de Homologação estejam descaracterizados a fim de 
não expor dados de usuários reais.
 

3.j.iii Ambiente de Desenvolvimento
 
 O ambiente de desenvolvimento é de responsabilidade do Desenvolvedor.

É Mandatório que o ambiente de desenvolvimento seja armazenado na máquina do 
Desenvolvedor. 

É Mandatório que os softwares instalados sigam as especificações do presente manual e contem
os requisitos solicitados. 

É Mandatório que não sejam carregados dados de produção no ambiente de desenvolvimento.
É Mandatório que o Desenvolvedor mantenha o repositório GIT atualizado conforme orientações 

fornecidas pelo manual. 
É Opcional que o ICMC disponibilize uma máquina virtual com configurações análogas ao ambiente 

de Homologação para que seja utilizada como ambiente de desenvolvimento.
 
  

 

 
Seção Técnica de Informática 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  |  Universidade de São Paulo  |
carlense, 400 ∙ Centro ∙ São Carlos/SP ∙ CEP 13566-590 ∙ Brasil ∙ www.icmc.usp.

que o ambiente de homologação possua volume de dados próximo ao ambiente 

que os dados do ambiente de Homologação estejam descaracterizados a fim de 
não expor dados de usuários reais. 

3.j.iii Ambiente de Desenvolvimento 

O ambiente de desenvolvimento é de responsabilidade do Desenvolvedor.
que o ambiente de desenvolvimento seja armazenado na máquina do 

que os softwares instalados sigam as especificações do presente manual e contem

que não sejam carregados dados de produção no ambiente de desenvolvimento.
que o Desenvolvedor mantenha o repositório GIT atualizado conforme orientações 

disponibilize uma máquina virtual com configurações análogas ao ambiente 
de Homologação para que seja utilizada como ambiente de desenvolvimento. 
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que o ambiente de homologação possua volume de dados próximo ao ambiente 

que os dados do ambiente de Homologação estejam descaracterizados a fim de 

O ambiente de desenvolvimento é de responsabilidade do Desenvolvedor. 
que o ambiente de desenvolvimento seja armazenado na máquina do 

que os softwares instalados sigam as especificações do presente manual e contemple 

que não sejam carregados dados de produção no ambiente de desenvolvimento. 
que o Desenvolvedor mantenha o repositório GIT atualizado conforme orientações 

disponibilize uma máquina virtual com configurações análogas ao ambiente 
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4. Regras de codificação PHP
 
 Nesta seção do manual estão abordados pontos importantes para o desenvolvim
PHP no âmbito da STI/ICMC. 
 Os códigos desenvolvidos devem atender aos requisitos aqui explicitados, bem como as melhores 
práticas de cada Framework utilizado.
 É Mandatório, em casos omissos, que os códigos desenvolvidos sigam os padrões propostos pelo 
PHP Framework Interop Group (PHP
 

4.a Nomenclaturas 
 

4.a.i Estrutura de diretórios para o projeto
 
 É Mandatório que todos os códigos fontes necessários para a aplicaç
do diretório “src”. 
 É Mandatório que sejam organizados os arquivos com funções/estruturas/linguagens em um 
mesmo diretório raiz. 
 Por exemplo: 

• src/imagens/: para imagens estáticas;

• src/js/: códigos javascript, bibliotecas Jquer

• src/css/: códigos de estilos.
 
É Mandatório que diretórios que recebam arquivos através upload sejam dedicados exclusivamente 

a esta operação. 
É Mandatório que os diretórios só tenham as permissões de escrita quando estritamente 

necessário. 
É Mandatório que sejam separados fisicamente os arquivos de código fonte de acordo com sua 

camada no modelo MVC. 
Ou seja, os arquivos de Views

 

4.a.ii Nomenclaturas 
  
 É Mandatório que os nomes sejam descritivos, porém não excessivamente grandes. 
 É Mandatório caso utilize o Framework PHP PEAR a utilização das convenções especificad
do projeto17.  
 É Mandatório caso utilize o Framework CodeIgniter a utilização das convençõ
site do projeto18. 
 É Mandatório que os nomes de arquivos contenham somente caracteres ASCII.

É Mandatório que códigos Javascript sigam as convenções especificadas para projetos JQuery
 É Mandatório que constantes sejam sempre grafadas

                                                           
16

 http://www.php-fig.org/ 
17

 http://framework.zend.com/manual/1.12/en/coding
18

 https://ellislab.com/codeigniter/user
19

 https://contribute.jquery.org/style
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Regras de codificação PHP 

Nesta seção do manual estão abordados pontos importantes para o desenvolvim

Os códigos desenvolvidos devem atender aos requisitos aqui explicitados, bem como as melhores 
práticas de cada Framework utilizado. 

, em casos omissos, que os códigos desenvolvidos sigam os padrões propostos pelo 
PHP Framework Interop Group (PHP-FIG) 16. 

4.a.i Estrutura de diretórios para o projeto 

que todos os códigos fontes necessários para a aplicação funcionar estejam dentro 

que sejam organizados os arquivos com funções/estruturas/linguagens em um 

src/imagens/: para imagens estáticas; 

src/js/: códigos javascript, bibliotecas Jquery e afins; 

src/css/: códigos de estilos. 

que diretórios que recebam arquivos através upload sejam dedicados exclusivamente 

que os diretórios só tenham as permissões de escrita quando estritamente 

que sejam separados fisicamente os arquivos de código fonte de acordo com sua 

Views devem ser separados dos arquivos de Modelos e de Controles.

que os nomes sejam descritivos, porém não excessivamente grandes. 
caso utilize o Framework PHP PEAR a utilização das convenções especificad

caso utilize o Framework CodeIgniter a utilização das convençõ

que os nomes de arquivos contenham somente caracteres ASCII.
que códigos Javascript sigam as convenções especificadas para projetos JQuery
que constantes sejam sempre grafadas completamente em maiúsculo.

                   

http://framework.zend.com/manual/1.12/en/coding-standard.html 
https://ellislab.com/codeigniter/user-guide/general/styleguide.html 
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Nesta seção do manual estão abordados pontos importantes para o desenvolvimento de aplicações 

Os códigos desenvolvidos devem atender aos requisitos aqui explicitados, bem como as melhores 

, em casos omissos, que os códigos desenvolvidos sigam os padrões propostos pelo 

ão funcionar estejam dentro 

que sejam organizados os arquivos com funções/estruturas/linguagens em um 

que diretórios que recebam arquivos através upload sejam dedicados exclusivamente 

que os diretórios só tenham as permissões de escrita quando estritamente 

que sejam separados fisicamente os arquivos de código fonte de acordo com sua 

devem ser separados dos arquivos de Modelos e de Controles. 

que os nomes sejam descritivos, porém não excessivamente grandes.  
caso utilize o Framework PHP PEAR a utilização das convenções especificadas no site 

caso utilize o Framework CodeIgniter a utilização das convenções especificados no 

que os nomes de arquivos contenham somente caracteres ASCII. 
que códigos Javascript sigam as convenções especificadas para projetos JQuery19. 

completamente em maiúsculo. 
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 É Mandatório que vetores tenham seus nomes obedientes às regras anteriormente citadas. 
Adiciona-se a possibilidade deste tipo poder utilizar nomes curtos, de até um caracter para indicar índices 
dentro de estruturas de repetição.
 

4.b Indentação e blocos 
  
 É Mandatório que os códigos estejam indentados.
 É Mandatório caso utilize o Framework PHP PEAR a utilização das convenções especificadas no site 
do projeto20.  
 É Mandatório caso utilize o Framework CodeIgniter a utilização 
site do projeto21. 

É Mandatório que códigos Javascript sigam as convenções especificadas para projetos JQuery
 

4.c Tratamento de Exceções
 
 É Mandatório que os códigos gerenciem as exceções gerando mensagens amigáveis aos u
finais. 
 É Mandatório que os códigos gravem registros de auditoria das exceções geradas.
 É Mandatório que as exceções não exibam informações internas do sistema aos usuários, como por 
exemplo: “Erro ao executar a query: ‘SELECT * ….’”; “Erro ao co
db=aaaaa”. 
 É Recomendado que exceções de segurança e de permissões de acesso sejam sinalizadas aos 
administradores do sistema, seja por email, seja por registros de auditorias específicos e diferenciados.
  

4.d Constantes  
 
 É Mandatório que a nomenclatura de constantes sejam aderentes ao item 4.a.ii.
 É Mandatório que as definições de constantes estejam especificadas em um único arquivo para 
cada linguagem. 
 

4.e Views 
 
 É Mandatório que as Views

estejam aderentes às regras do W3C
 É Mandatório que as Views

 Exemplo: <meta charset="utf
 É Recomendado que as 
dispositivos em geral (Responsivas), por exemplo e não restrito a:

• Desktops: Resolução 1920x1080;

• Tablets: Resolução 1024x768;

                                                           
20

 http://framework.zend.com/manual/1.12/en/coding
21

 https://ellislab.com/codeigniter/user
22

 https://contribute.jquery.org/style
23

 http://www.w3c.br/Padroes/WebDesignAplicacoes
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que vetores tenham seus nomes obedientes às regras anteriormente citadas. 
se a possibilidade deste tipo poder utilizar nomes curtos, de até um caracter para indicar índices 

ão. 

 

que os códigos estejam indentados. 
caso utilize o Framework PHP PEAR a utilização das convenções especificadas no site 

caso utilize o Framework CodeIgniter a utilização das convenções especificados no 

que códigos Javascript sigam as convenções especificadas para projetos JQuery

4.c Tratamento de Exceções 

que os códigos gerenciem as exceções gerando mensagens amigáveis aos u

que os códigos gravem registros de auditoria das exceções geradas.
que as exceções não exibam informações internas do sistema aos usuários, como por 

exemplo: “Erro ao executar a query: ‘SELECT * ….’”; “Erro ao conectar ao SGBD com host=xxx.xxx.xxx.xxx 

que exceções de segurança e de permissões de acesso sejam sinalizadas aos 
administradores do sistema, seja por email, seja por registros de auditorias específicos e diferenciados.

que a nomenclatura de constantes sejam aderentes ao item 4.a.ii.
que as definições de constantes estejam especificadas em um único arquivo para 

Views e códigos finais (respostas) recebidos pelos navegadores clientes 
estejam aderentes às regras do W3C23. 

Views estejam codificadas com caracteres UTF-8: 
Exemplo: <meta charset="utf-8" /> 

que as Views possuam códigos de adaptação de conte
dispositivos em geral (Responsivas), por exemplo e não restrito a: 

Desktops: Resolução 1920x1080; 

Tablets: Resolução 1024x768; 

                   
http://framework.zend.com/manual/1.12/en/coding-standard.html 
https://ellislab.com/codeigniter/user-guide/general/styleguide.html 
https://contribute.jquery.org/style-guide/js/ 
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que vetores tenham seus nomes obedientes às regras anteriormente citadas. 
se a possibilidade deste tipo poder utilizar nomes curtos, de até um caracter para indicar índices 

caso utilize o Framework PHP PEAR a utilização das convenções especificadas no site 

das convenções especificados no 

que códigos Javascript sigam as convenções especificadas para projetos JQuery22. 

que os códigos gerenciem as exceções gerando mensagens amigáveis aos usuários 

que os códigos gravem registros de auditoria das exceções geradas. 
que as exceções não exibam informações internas do sistema aos usuários, como por 

nectar ao SGBD com host=xxx.xxx.xxx.xxx 

que exceções de segurança e de permissões de acesso sejam sinalizadas aos 
administradores do sistema, seja por email, seja por registros de auditorias específicos e diferenciados. 

que a nomenclatura de constantes sejam aderentes ao item 4.a.ii. 
que as definições de constantes estejam especificadas em um único arquivo para 

(respostas) recebidos pelos navegadores clientes 

possuam códigos de adaptação de conteúdo automático  para 
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• Smartphones: Resolução 640x480.
 

É Recomendado a utilização do Framework Bootstrap
Views. 

É Recomendado que seja possível um usuário selecionar uma resolução/adaptação específica. Por 
exemplo, o usuário está acessando de um Smartphone, porém quer visualizar o site completo como 
apresentado para Desktop. 

É Opcional que seja implementada a funcionalidade de temas, na qual as interfaces são adequadas 
de acordo com temas escolhidos pelos usuários dentre os apresentados.
 

4.e.i Includes 
 
 É Mandatório que códigos comuns entre 
arquivos comuns entre elas. 
 Na Figura 6 está exemplificado esta aplicação. No caso, duas telas visíveis ao cliente são montadas 
adicionando-se um arquivo comum “cabeçalho” a outros com conteúdos específicos diferentes gerando as 
visões finais. 
 É Mandatório que os arquivos que são incluídos estejam dentro de um diretório específico de nome 
“includes” dentro do diretório das 
 

 
 
 
 

                                                           
24

 http://getbootstrap.com/ 
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Smartphones: Resolução 640x480. 

a utilização do Framework Bootstrap24 versão 3.3.5 ou superior

que seja possível um usuário selecionar uma resolução/adaptação específica. Por 
exemplo, o usuário está acessando de um Smartphone, porém quer visualizar o site completo como 

seja implementada a funcionalidade de temas, na qual as interfaces são adequadas 
de acordo com temas escolhidos pelos usuários dentre os apresentados. 

que códigos comuns entre Views sejam incluídos no código através de “incl

Na Figura 6 está exemplificado esta aplicação. No caso, duas telas visíveis ao cliente são montadas 
se um arquivo comum “cabeçalho” a outros com conteúdos específicos diferentes gerando as 

que os arquivos que são incluídos estejam dentro de um diretório específico de nome 
“includes” dentro do diretório das Views. 

FIGURA 6: EXEMPLO DE INCLUDE 

FONTE: DO AUTOR 
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versão 3.3.5 ou superior para a criação das 

que seja possível um usuário selecionar uma resolução/adaptação específica. Por 
exemplo, o usuário está acessando de um Smartphone, porém quer visualizar o site completo como 

seja implementada a funcionalidade de temas, na qual as interfaces são adequadas 

sejam incluídos no código através de “includes” de 

Na Figura 6 está exemplificado esta aplicação. No caso, duas telas visíveis ao cliente são montadas 
se um arquivo comum “cabeçalho” a outros com conteúdos específicos diferentes gerando as 

que os arquivos que são incluídos estejam dentro de um diretório específico de nome 
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4.e.ii Identidade Visual 
 
 É Mandatório que os softwares 
Manuais de Identidade Corporativa do ICMC
 É Mandatório que seja utilizado o Bootstrap do ICMC disponibilizado, mantido e gerido pela 
STI/ICMC27. 
 É Recomendado que o sistema tenha
Corporativa do ICMC, um que contemple a Identidade Corporativa da USP e um que contemple a 
Identidade Visual dos Sistemas USP (uspdigital) a fim de ser selecionado/trocado de acordo com as 
necessidades/parametrização do ambiente.
 

4.f.i Biblioteca ICMCUtil 
 
 A STI/ICMC disponibiliza, mantém e gerencia uma biblioteca de funções comuns.

É Mandatório que sejam utilizadas as funções disponíveis na biblioteca ICMCUtil
Assim, é importante a visualização da docume

pois muitas das necessidades mandatórias estão atendidas lá. Por exemplo, funções de auditoria, captchas, 
validações, etc. 
 

4.g Cookies e Sessions 
 
 É Mandatório que somente sejam armazenados em 
não permitam identificar regras de negócios, usuários ou identificadores internos da aplicação.
 É Mandatório que seja armazenado em 
das aplicações. 
 É Mandatório que seja efetuada a validação de dados contidos em 
utilização no contexto da aplicação.
 É Mandatório que ao utilizar a função sair da aplicação todos os dados da 
 É Recomendado que seja evitado o u
 

4.h Mecanismos de Autenticação
  
 É Mandatório que as aplicações possuam a funcionalidade de autenticação de usuários.

É Opcional que a autenticação utilizando
 É Opcional que a autenticação utilizando

• OpenID29 

• Google Sign-In30 

• Facebook Login31 

                                                           
25

 http://www.icmc.usp.br/Portal/conteudo/1272/388/logomarcas
26

 http://www.scs.usp.br/identidadevisual/
27

 http://devel.icmc.usp.br/projects/bootstrap
28

 http://devel.icmc.usp.br/projects/icmcutil/
29

 https://developers.google.com/identity/protocols/O
30

 https://developers.google.com/identity/
31

 https://developers.facebook.com/docs/facebook
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que os softwares desenvolvido no âmbito da STI/ICMC estejam aderentes aos 
Manuais de Identidade Corporativa do ICMC25 e da USP26. 

que seja utilizado o Bootstrap do ICMC disponibilizado, mantido e gerido pela 

que o sistema tenha a disposição um tema que contemple a Identidade 
Corporativa do ICMC, um que contemple a Identidade Corporativa da USP e um que contemple a 
Identidade Visual dos Sistemas USP (uspdigital) a fim de ser selecionado/trocado de acordo com as 

etrização do ambiente. 

A STI/ICMC disponibiliza, mantém e gerencia uma biblioteca de funções comuns.
que sejam utilizadas as funções disponíveis na biblioteca ICMCUtil

Assim, é importante a visualização da documentação da biblioteca antes de implementar códigos, 
pois muitas das necessidades mandatórias estão atendidas lá. Por exemplo, funções de auditoria, captchas, 

que somente sejam armazenados em Cookies dados não sensíveis, ou seja, dados que 
não permitam identificar regras de negócios, usuários ou identificadores internos da aplicação.

que seja armazenado em Sessions somente informações cruciais ao funcionamento 

que seja efetuada a validação de dados contidos em Cookies

utilização no contexto da aplicação. 
que ao utilizar a função sair da aplicação todos os dados da 

que seja evitado o uso de Cookies. 

4.h Mecanismos de Autenticação 

que as aplicações possuam a funcionalidade de autenticação de usuários.
que a autenticação utilizando-se Certificados Digitais do cliente.
que a autenticação utilizando-se serviços de Autenticação de Terceiros, como:

                   
http://www.icmc.usp.br/Portal/conteudo/1272/388/logomarcas 
http://www.scs.usp.br/identidadevisual/ 
http://devel.icmc.usp.br/projects/bootstrap-sti-icmc/ 
http://devel.icmc.usp.br/projects/icmcutil/ 
https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect 
https://developers.google.com/identity/ 
https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/web 
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desenvolvido no âmbito da STI/ICMC estejam aderentes aos 

que seja utilizado o Bootstrap do ICMC disponibilizado, mantido e gerido pela 

a disposição um tema que contemple a Identidade 
Corporativa do ICMC, um que contemple a Identidade Corporativa da USP e um que contemple a 
Identidade Visual dos Sistemas USP (uspdigital) a fim de ser selecionado/trocado de acordo com as 

A STI/ICMC disponibiliza, mantém e gerencia uma biblioteca de funções comuns. 
que sejam utilizadas as funções disponíveis na biblioteca ICMCUtil28. 

ntação da biblioteca antes de implementar códigos, 
pois muitas das necessidades mandatórias estão atendidas lá. Por exemplo, funções de auditoria, captchas, 

dos não sensíveis, ou seja, dados que 
não permitam identificar regras de negócios, usuários ou identificadores internos da aplicação. 

somente informações cruciais ao funcionamento 

Cookies e Sessions antes de toda 

que ao utilizar a função sair da aplicação todos os dados da Session sejam excluídos. 

que as aplicações possuam a funcionalidade de autenticação de usuários. 
se Certificados Digitais do cliente. 
e serviços de Autenticação de Terceiros, como: 
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• Twitter OAuth32 
  

4.h.i OAuth USP 
 
 É Mandatório que as aplicações implementem a funcionalidade de Autenticação Unificada OAuth 
USP33. 
 É Mandatório que a aplicação possa comutar entre os ambientes de desenvolvimento e de 
produção do OAuth USP apenas utilizando de ajustes em arquivos de configuração da aplicação.
 

4.h.ii Autenticação local 
 
 É Mandatório que as aplicações implementem a funcionalidade 
utilizando-se uma base de usuários própria, permitindo que usuários que não possuam a Senha Unificada 
USP também possam usufruir do sistema.
 É Mandatório que o aplicativo forneça a possibilidade de cadastro de usuários p
 

4.h.iii LDAP 
  
 É Recomendado que as aplicações implementem a funcionalidade de autenticação de usuários 
consultando uma base de dados LDAP.
 

4.h.iv Radius 
  
 É Recomendado que as aplicações implementem a funcionalidade de autenticação de 
consultando um servidor Radius.
 

4.i Otimizações  
 
 A seguir estão especificadas algumas regras básicas de otimização.
 

4.i.i Strings 
  
 É Mandatório que se utilize strings delimitadas por ‘ (apóstrofo) nos casos:

• Posição de vetor. Exemplo: echo 

• String pura e simples. Exemplo: echo ‘Esta é uma mensagem de alerta ao usuário’;
 
É Mandatório que seja delimitado variáveis dentro de Strings com chaves.
Exemplo: echo “Este é o valor {$variavel}”;
É Recomendado que se evite o uso de Strin

                                                           
32

 https://dev.twitter.com/oauth/overview
33

 https://uspdigital.usp.br/adminws/webServiceCatalogo.jsp?codmnu=3777
34

 http://php.net/manual/pt_BR/language.types.string.php#language.types.string.syntax.heredoc

 

 
Seção Técnica de Informática 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  |  Universidade de São Paulo  |
carlense, 400 ∙ Centro ∙ São Carlos/SP ∙ CEP 13566-590 ∙ Brasil ∙ www.icmc.usp.

que as aplicações implementem a funcionalidade de Autenticação Unificada OAuth 

que a aplicação possa comutar entre os ambientes de desenvolvimento e de 
produção do OAuth USP apenas utilizando de ajustes em arquivos de configuração da aplicação.

que as aplicações implementem a funcionalidade de autenticação local de usuários, 
se uma base de usuários própria, permitindo que usuários que não possuam a Senha Unificada 

USP também possam usufruir do sistema. 
que o aplicativo forneça a possibilidade de cadastro de usuários p

que as aplicações implementem a funcionalidade de autenticação de usuários 
consultando uma base de dados LDAP. 

que as aplicações implementem a funcionalidade de autenticação de 
consultando um servidor Radius. 

A seguir estão especificadas algumas regras básicas de otimização. 

que se utilize strings delimitadas por ‘ (apóstrofo) nos casos:

Posição de vetor. Exemplo: echo pessoa[‘nome’]; 

String pura e simples. Exemplo: echo ‘Esta é uma mensagem de alerta ao usuário’;

que seja delimitado variáveis dentro de Strings com chaves.
Exemplo: echo “Este é o valor {$variavel}”; 

que se evite o uso de String de múltiplas linhas (Heredoc

                   
https://dev.twitter.com/oauth/overview 
https://uspdigital.usp.br/adminws/webServiceCatalogo.jsp?codmnu=3777 

anguage.types.string.php#language.types.string.syntax.heredoc
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que as aplicações implementem a funcionalidade de Autenticação Unificada OAuth 

que a aplicação possa comutar entre os ambientes de desenvolvimento e de 
produção do OAuth USP apenas utilizando de ajustes em arquivos de configuração da aplicação. 

de autenticação local de usuários, 
se uma base de usuários própria, permitindo que usuários que não possuam a Senha Unificada 

que o aplicativo forneça a possibilidade de cadastro de usuários para utilização. 

que as aplicações implementem a funcionalidade de autenticação de usuários 

que as aplicações implementem a funcionalidade de autenticação de usuários 

que se utilize strings delimitadas por ‘ (apóstrofo) nos casos: 

String pura e simples. Exemplo: echo ‘Esta é uma mensagem de alerta ao usuário’; 

que seja delimitado variáveis dentro de Strings com chaves. 

g de múltiplas linhas (Heredoc34 e Nowdoc35). 

anguage.types.string.php#language.types.string.syntax.heredoc 
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4.i.ii Concatenação de Strings
  
 É Mandatório que as aplicações que necessitem concatenar strings a utilizem conforme:

• Utilizar o “,” ao invés de “.” no comando echo. Exemplo: echo 'imprimindo algo ', $valor;

• Evitar concatenar Strings com “ e ‘.Exemplo: echo “Esta é uma parte” ,’Esta é outra’;
 
 

4.i.iii Otimização em laços de repetições
  
 É Mandatório que na iteração sobre itens de uma lista que ela seja realizada reutilizando um 
objeto/item/variável declarada fora do escopo do looping.
 Exemplo: 
  $itens = array(‘1’,’2’,’3’);
  $item = ‘’; 
  for ($i=0;$i<count($itens);$i++){
   $item = $itens[$i];
   echo “Valor ”, $item;

} 
É Mandatório que, se couber, se faça utilização do laço “Foreach”.

 Exemplo: 
  $itens = array(‘1’,’2’,’3’);
  foreach($itens AS $item){
   echo “Valor ”, $item;

} 
 
 

4.i.iv Validação de Strings e entradas
  
 Considera-se validação no
recebido esteja dentro dos padrões esperados.
 Isto inclui remover informações, caracteres, instruções, endereços (url) e afins que possam vir a 
gerar um comportamento inesperado da aplic
 É Mandatório que seja realizada a validação de toda String que será entrada para alguma operação 
da aplicação. 
 É Recomendado que seja utilizada de expressões regulares para a validação.
 É Recomendado que seja utilizada as funções PHP strip_tags
para validação/conversão de entradas.
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4.i.ii Concatenação de Strings 

que as aplicações que necessitem concatenar strings a utilizem conforme:

Utilizar o “,” ao invés de “.” no comando echo. Exemplo: echo 'imprimindo algo ', $valor;

vitar concatenar Strings com “ e ‘.Exemplo: echo “Esta é uma parte” ,’Esta é outra’;

4.i.iii Otimização em laços de repetições 

que na iteração sobre itens de uma lista que ela seja realizada reutilizando um 
objeto/item/variável declarada fora do escopo do looping. 

$itens = array(‘1’,’2’,’3’); 

for ($i=0;$i<count($itens);$i++){ 
$item = $itens[$i]; 
echo “Valor ”, $item; 

que, se couber, se faça utilização do laço “Foreach”. 

$itens = array(‘1’,’2’,’3’); 
foreach($itens AS $item){ 

echo “Valor ”, $item; 

4.i.iv Validação de Strings e entradas 

se validação no escopo deste manual o processamento da entrada a fim de que o valor 
recebido esteja dentro dos padrões esperados. 

Isto inclui remover informações, caracteres, instruções, endereços (url) e afins que possam vir a 
gerar um comportamento inesperado da aplicação. 

que seja realizada a validação de toda String que será entrada para alguma operação 

que seja utilizada de expressões regulares para a validação.
que seja utilizada as funções PHP strip_tags36, htmlentities

para validação/conversão de entradas. 

                                                                                                                        
http://php.net/manual/pt_BR/language.types.string.php#language.types.string.syntax.nowdoc
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que as aplicações que necessitem concatenar strings a utilizem conforme: 

Utilizar o “,” ao invés de “.” no comando echo. Exemplo: echo 'imprimindo algo ', $valor; 

vitar concatenar Strings com “ e ‘.Exemplo: echo “Esta é uma parte” ,’Esta é outra’; 

que na iteração sobre itens de uma lista que ela seja realizada reutilizando um 

escopo deste manual o processamento da entrada a fim de que o valor 

Isto inclui remover informações, caracteres, instruções, endereços (url) e afins que possam vir a 

que seja realizada a validação de toda String que será entrada para alguma operação 

que seja utilizada de expressões regulares para a validação. 
htmlentities37 e htmlspecialchars38 

                                                                         
http://php.net/manual/pt_BR/language.types.string.php#language.types.string.syntax.nowdoc 
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4.j Padrão de interoperabilidade de dados
 

Todas as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual devem prever a importação, requisição, 
processamento, exportação de dados nos fo
usuários/aplicações/parceiros. 
 É Mandatório que seja obedecida as hierarquias burocráticas caso os dados/entidades a serem 
compartilhadas incluam dados sensíveis dos usuários da USP. Neste caso, todos
devem ser anexados ao projeto na pasta “docs”.
 Assim, antes de compartilhar qualquer dado, consultar a aplicabilidade da restrição.
 

4.j.i eXtensible Markup Language

  
 É Mandatório que caso seja necessária a interope
dados compartilhados e os arquivos finais estejam de acordo com os padrões do W3C para XML
 É Mandatório que seja realizada a definição das entidades que se desejam trocar. Esta definição 
deve ser previamente definida e registrada em documentação avulsa ao projeto na pasta “docs”.
 É Mandatório que seja realizado a inclusão de arquivos de exemplos que sigam o padrão definido 
dentro do projeto. 
 

4.j.ii JavaScript Object Notation

  
 É Mandatório caso seja necessária 
dados compartilhados e os arquivos finais estejam de acordo com os padrões do ECMA
 É Mandatório que seja realizad
definição deve ser previamente definida e registrada em documentação avulsa ao projeto na pasta “docs”.
 É Mandatório que seja realizad
dentro do projeto. 
 

4.j.iii RDF Site Summary (RSS)
  
 É Mandatório caso seja necessária à interoperabilidade de dados através do uso de RSS que os 
dados compartilhados e os arquivos finais estejam de acordo com os padrões da especificação 
Summary (RSS) 1.041. 
 É Mandatório que seja realizada a inclusão de arquivos de exemplos que sigam o padrão definido 
dentro do projeto. 
 

4.j.iv Arquivos textos separados por vírgula (CSV)
  
 É Mandatório que caso seja necessária à interoperabilidade de dado
textos separados por vírgula (CSV) que os arquivos tenham codificação em UTF
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4.j Padrão de interoperabilidade de dados  

Todas as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual devem prever a importação, requisição, 
processamento, exportação de dados nos formatos especificados de acordo com as necessidades dos 

que seja obedecida as hierarquias burocráticas caso os dados/entidades a serem 
compartilhadas incluam dados sensíveis dos usuários da USP. Neste caso, todos 
devem ser anexados ao projeto na pasta “docs”. 

Assim, antes de compartilhar qualquer dado, consultar a aplicabilidade da restrição.

eXtensible Markup Language (XML) 

que caso seja necessária a interoperabilidade de dados através do uso de XML que os 
dados compartilhados e os arquivos finais estejam de acordo com os padrões do W3C para XML

que seja realizada a definição das entidades que se desejam trocar. Esta definição 
nte definida e registrada em documentação avulsa ao projeto na pasta “docs”.

que seja realizado a inclusão de arquivos de exemplos que sigam o padrão definido 

JavaScript Object Notation (JSON) 

eja necessária à interoperabilidade de dados através do uso de JSON que os 
dados compartilhados e os arquivos finais estejam de acordo com os padrões do ECMA

que seja realizada a definição dos pares e valores que se desejam trocar. Esta 
definição deve ser previamente definida e registrada em documentação avulsa ao projeto na pasta “docs”.

que seja realizada a inclusão de arquivos de exemplos que sigam o padrão defi

(RSS) 

caso seja necessária à interoperabilidade de dados através do uso de RSS que os 
dados compartilhados e os arquivos finais estejam de acordo com os padrões da especificação 

que seja realizada a inclusão de arquivos de exemplos que sigam o padrão definido 

4.j.iv Arquivos textos separados por vírgula (CSV) 

que caso seja necessária à interoperabilidade de dados através do uso de Arquivos 
textos separados por vírgula (CSV) que os arquivos tenham codificação em UTF-8 sem BOM.

                   
http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/ 

pt.html 
http://web.resource.org/rss/1.0/spec 
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Todas as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual devem prever a importação, requisição, 
rmatos especificados de acordo com as necessidades dos 

que seja obedecida as hierarquias burocráticas caso os dados/entidades a serem 
 os ofícios, circulares e afins 

Assim, antes de compartilhar qualquer dado, consultar a aplicabilidade da restrição. 

rabilidade de dados através do uso de XML que os 
dados compartilhados e os arquivos finais estejam de acordo com os padrões do W3C para XML39. 

que seja realizada a definição das entidades que se desejam trocar. Esta definição 
nte definida e registrada em documentação avulsa ao projeto na pasta “docs”. 

que seja realizado a inclusão de arquivos de exemplos que sigam o padrão definido 

interoperabilidade de dados através do uso de JSON que os 
dados compartilhados e os arquivos finais estejam de acordo com os padrões do ECMA-404 para JSON40. 

a definição dos pares e valores que se desejam trocar. Esta 
definição deve ser previamente definida e registrada em documentação avulsa ao projeto na pasta “docs”. 

a inclusão de arquivos de exemplos que sigam o padrão definido 

caso seja necessária à interoperabilidade de dados através do uso de RSS que os 
dados compartilhados e os arquivos finais estejam de acordo com os padrões da especificação RDF Site 

que seja realizada a inclusão de arquivos de exemplos que sigam o padrão definido 

s através do uso de Arquivos 
8 sem BOM. 
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 É Mandatório que a primeira linha do arquivo seja um cabeçalho que defina as informações das 
colunas exportadas. 
 Exemplo: Exportação de e
  Primeira linha do arquivo: Nomes,emails
  Demais linhas: fulano,fulano@icmc.usp.br
 É Mandatório que seja realizada a definição dos conteúdos que se desejam trocar. Esta definição 
deve ser previamente definida e registrada em documentação avulsa 
 É Mandatório que seja realizada a inclusão de arquivos de exemplos que sigam o padrão definido 
dentro do projeto. 
 É Mandatório que caso a coluna a ser exportada contenha espaços entre os dados, que esta coluna 
esteja entre aspas “ “. 

Exemplo: Exportação de nomes completos e emails. 
  Primeira linha do arquivo: ”Nome completo”,emails
  Demais linhas: “fulano silva”,fulano@icmc.usp.br
 É Recomendado que os dados sejam separados por vírgulas. 

É Recomendado caso alguma coluna pos
como delimitador de campo a barra “|” (pipe).

Exemplo: Exportação de saldos. 
  Primeira linha do arquivo: Nomes|Saldo
  Demais linhas: Joaquim|245,5
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que a primeira linha do arquivo seja um cabeçalho que defina as informações das 

Exemplo: Exportação de emails.  
Primeira linha do arquivo: Nomes,emails 
Demais linhas: fulano,fulano@icmc.usp.br 

que seja realizada a definição dos conteúdos que se desejam trocar. Esta definição 
deve ser previamente definida e registrada em documentação avulsa ao projeto na pasta “docs”.

que seja realizada a inclusão de arquivos de exemplos que sigam o padrão definido 

que caso a coluna a ser exportada contenha espaços entre os dados, que esta coluna 

Exemplo: Exportação de nomes completos e emails.  
Primeira linha do arquivo: ”Nome completo”,emails 
Demais linhas: “fulano silva”,fulano@icmc.usp.br 

que os dados sejam separados por vírgulas.  
caso alguma coluna possua em seu conteúdo valores contendo vírgulas, utilizar 

como delimitador de campo a barra “|” (pipe). 
Exemplo: Exportação de saldos.  

Primeira linha do arquivo: Nomes|Saldo 
Demais linhas: Joaquim|245,5 
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que a primeira linha do arquivo seja um cabeçalho que defina as informações das 

que seja realizada a definição dos conteúdos que se desejam trocar. Esta definição 
ao projeto na pasta “docs”. 

que seja realizada a inclusão de arquivos de exemplos que sigam o padrão definido 

que caso a coluna a ser exportada contenha espaços entre os dados, que esta coluna 

sua em seu conteúdo valores contendo vírgulas, utilizar 
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5. Segurança 
 
 Nesta seção do manual estão 
segurança. 
 Não se busca abordar completamente o assunto, mas citar alguns dos pontos principais que 
requerem atenção. 
 Convém lembrar que todo acesso aos aplicativos desenvolvidos devem ser real
conexões HTTPS com Certificados Digitais Válidos.
 

5.a Nunca confiar nos usuários
  
 É Mandatório que se considere que o usuário irá forçar um comportamento inesperado da 
aplicação. 
 Ou seja, trocando/forçando parâmetros GET, desabilitand
seções, injetando códigos nas entradas (
 Assim, reforça-se a importância do item 4.i.iv.
 

5.a.i Validação no cliente 
  
 É Mandatório que se realize validações no lado do cliente, utilizando códigos JQuery/Javascript 
antes da submissão de dados. 
 Por exemplo, caso o campo solicite um número inteiro, evitar que seja submetido uma String etc.
 É Recomendado que caso seja detectado inconsi
requisição/operação e alerte o usuário.
  

5.a.i Validação no servidor 
  
 É Mandatório que se realize validações no lado do servidor, antes do processamento específico, 
conforme item 4.i.iv. 
 É Mandatório que seja realizad
consulta ao Tipo de conteúdo do arquivo.
 É Mandatório que não seja acreditada na extensão do arquivo como definição do Tipo. Ou seja, um 
usuário poderá enviar um arquivo com extensão “.txt”, q
 É Mandatório que não seja acreditada na validação realizada no lado do cliente, pois este pode 
desativar ou burlar este tipo de validação.
 É Recomendado que caso seja detectado inconsistências, interrompa
requisição/operação e alerte o usuário.
 

5.b Validação no SGBD 
  
 É Mandatório que toda entrada antes de ser utilizada no SGBD passe pelas validações dos itens 
anteriores, em especial ao item 4.i.iv.
 É Mandatório que sejam utilizadas funções de adição de “escape” de aspas e apóstrofos antes da 
utilização de Strings no Banco de Dados.
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Nesta seção do manual estão abordados pontos importantes para desenvolvimento no quesito 

Não se busca abordar completamente o assunto, mas citar alguns dos pontos principais que 

Convém lembrar que todo acesso aos aplicativos desenvolvidos devem ser real
conexões HTTPS com Certificados Digitais Válidos. 

5.a Nunca confiar nos usuários 

que se considere que o usuário irá forçar um comportamento inesperado da 

Ou seja, trocando/forçando parâmetros GET, desabilitando interpretação Javascript, manipulando 
seções, injetando códigos nas entradas (SQL Injection), forjando POST, submetendo arquivos maliciosos etc.

se a importância do item 4.i.iv. 

que se realize validações no lado do cliente, utilizando códigos JQuery/Javascript 

Por exemplo, caso o campo solicite um número inteiro, evitar que seja submetido uma String etc.
que caso seja detectado inconsistências, interrompa

requisição/operação e alerte o usuário. 

que se realize validações no lado do servidor, antes do processamento específico, 

que seja realizada a validação do tipo de arquivo esperado no upload através da 
consulta ao Tipo de conteúdo do arquivo. 

que não seja acreditada na extensão do arquivo como definição do Tipo. Ou seja, um 
usuário poderá enviar um arquivo com extensão “.txt”, quando na verdade é um binário etc.

que não seja acreditada na validação realizada no lado do cliente, pois este pode 
desativar ou burlar este tipo de validação. 

que caso seja detectado inconsistências, interrompa
requisição/operação e alerte o usuário. 

que toda entrada antes de ser utilizada no SGBD passe pelas validações dos itens 
anteriores, em especial ao item 4.i.iv. 

que sejam utilizadas funções de adição de “escape” de aspas e apóstrofos antes da 
utilização de Strings no Banco de Dados. 
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abordados pontos importantes para desenvolvimento no quesito 

Não se busca abordar completamente o assunto, mas citar alguns dos pontos principais que 

Convém lembrar que todo acesso aos aplicativos desenvolvidos devem ser realizados através de 

que se considere que o usuário irá forçar um comportamento inesperado da 

o interpretação Javascript, manipulando 
), forjando POST, submetendo arquivos maliciosos etc. 

que se realize validações no lado do cliente, utilizando códigos JQuery/Javascript 

Por exemplo, caso o campo solicite um número inteiro, evitar que seja submetido uma String etc. 
stências, interrompa-se o envio da 

que se realize validações no lado do servidor, antes do processamento específico, 

a a validação do tipo de arquivo esperado no upload através da 

que não seja acreditada na extensão do arquivo como definição do Tipo. Ou seja, um 
uando na verdade é um binário etc. 

que não seja acreditada na validação realizada no lado do cliente, pois este pode 

que caso seja detectado inconsistências, interrompa-se o envio da 

que toda entrada antes de ser utilizada no SGBD passe pelas validações dos itens 

que sejam utilizadas funções de adição de “escape” de aspas e apóstrofos antes da 
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 É Mandatório que seja realizada a validação de todos os parâmetros GET, POST, SESSION e COOKIES 
antes da utilização no Banco de Dad
 É Mandatório que sejam utilizadas relações de integridades relacionais (Chaves Extrangeiras, pex) 
nas tabelas com relacionamento.
 

5.c Role-based access control (RBAC)
  
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente a
funcionalidade de controle de acesso baseado em usuários/grupos (
 É Mandatório a distinção de três tipos de usuários/grupos:

• Público: aqueles que não efetuaram login;

• Usuário registrado: aquele que participou de um proce

• Administrador: aquele que além de ser usuário registrado está sinalizado com privilégios 
maiores. 

 
É Mandatório que seja possível adicionar ou remover usuários de determinados grupos sem 

mudança de código. 
É Mandatório que as funcionalidades possam diferenciar, autorizar, negar, tratar os diferentes tipos 

de usuários/grupos. 
É Mandatório que um usuário novo, após cadastro no sistema, fique bloqueado suas funções até 

que seja liberado/autorizado por um outro usuário.
É Mandatório que o sistema não permita acesso a recursos internos para usuários 

bloqueados/inativos/não ativados etc.
É Recomendado que seja implementado e diferenciação do também os seguintes tipos de 

usuários/grupos: 

• Aluno de Graduação;

• Aluno de Pós Graduação;

• Funcionário; 

• Visitante; 

• Secretária; 

• Docente/Professor. 
 
É Recomendado que seja possível adicionar ou remover grupos outros sem mudança de código.
É Recomendado que seja possível um usuário participar de mais de um grupo.
É Recomendado que seja possível adi

funcionalidade do sistema sem necessitar mudança de código.
 

5.d Captcha 
  
 Captcha são mecanismos de validação que visam diferenciar entre computadores e humanos, 
evitando que softwares automatizados realizem tarefas que deveriam ser realizadas por usuários comuns.
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual imp
funcionalidade de Captcha para ações, como:

• Páginas de autenticação

• Formulários de contato

• Formulários de cadastro
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que seja realizada a validação de todos os parâmetros GET, POST, SESSION e COOKIES 
antes da utilização no Banco de Dados. 

que sejam utilizadas relações de integridades relacionais (Chaves Extrangeiras, pex) 
nas tabelas com relacionamento. 

based access control (RBAC) 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente a
funcionalidade de controle de acesso baseado em usuários/grupos (Role-based access control

a distinção de três tipos de usuários/grupos: 

Público: aqueles que não efetuaram login; 

Usuário registrado: aquele que participou de um processo de autenticação bem sucedido;

Administrador: aquele que além de ser usuário registrado está sinalizado com privilégios 

que seja possível adicionar ou remover usuários de determinados grupos sem 

as funcionalidades possam diferenciar, autorizar, negar, tratar os diferentes tipos 

que um usuário novo, após cadastro no sistema, fique bloqueado suas funções até 
que seja liberado/autorizado por um outro usuário. 

que o sistema não permita acesso a recursos internos para usuários 
bloqueados/inativos/não ativados etc. 

que seja implementado e diferenciação do também os seguintes tipos de 

Aluno de Graduação; 

Aluno de Pós Graduação; 

 

que seja possível adicionar ou remover grupos outros sem mudança de código.
que seja possível um usuário participar de mais de um grupo.
que seja possível adicionar/remover/atribuir/permitir acesso a um grupo uma 

funcionalidade do sistema sem necessitar mudança de código. 

são mecanismos de validação que visam diferenciar entre computadores e humanos, 
evitando que softwares automatizados realizem tarefas que deveriam ser realizadas por usuários comuns.

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual imp
para ações, como: 

Páginas de autenticação 

Formulários de contato 

Formulários de cadastro 
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que seja realizada a validação de todos os parâmetros GET, POST, SESSION e COOKIES 

que sejam utilizadas relações de integridades relacionais (Chaves Extrangeiras, pex) 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente a 
based access control - RBAC). 

sso de autenticação bem sucedido; 

Administrador: aquele que além de ser usuário registrado está sinalizado com privilégios 

que seja possível adicionar ou remover usuários de determinados grupos sem 

as funcionalidades possam diferenciar, autorizar, negar, tratar os diferentes tipos 

que um usuário novo, após cadastro no sistema, fique bloqueado suas funções até 

que o sistema não permita acesso a recursos internos para usuários 

que seja implementado e diferenciação do também os seguintes tipos de 

que seja possível adicionar ou remover grupos outros sem mudança de código. 
que seja possível um usuário participar de mais de um grupo. 

cionar/remover/atribuir/permitir acesso a um grupo uma 

são mecanismos de validação que visam diferenciar entre computadores e humanos, 
evitando que softwares automatizados realizem tarefas que deveriam ser realizadas por usuários comuns. 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente a 
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• Formulários que usuários não autenticados possam inserir registros, como comentários, etc.
 

É Mandatório que toda negação de acesso
deve ser gerado um registro de auditoria.

É Recomendado a utilização do serviço de 
 

5.e Atualizações 
  
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente
últimas versões estáveis dos códigos/Frameworks/Bibliotecas.

É Mandatório que o desenvolvedor atualize os códigos a fim de adequá
códigos/Frameworks/Bibliotecas, bem como mantê

É Mandatório que seja efetuada a aplicação de correções de segurança nos 
códigos/Frameworks/Bibliotecas utilizados tão logo elas sejam disponibilizadas.
 

5.f Permissões de acesso a arquivos
  
 É Mandatório que o desenvolvedor documente quais devem
arquivos do projeto desenvolvido.
 É Mandatório que os arquivos somente tenham as permissões de acesso estritamente necessárias 
para seu funcionamento. 
 É Mandatório que arquivos que contenham informações sensíveis ao negóc
conexões de Banco de Dados, pex.) não tenham acesso a partir de navegadores de clientes.
 É Mandatório que seja efetuada a proteção de diretórios contra listagem de conteúdo, 
independente da configuração do servidor de aplicação.
 Exemplo: Adição de restrição via .htaccess ou adição de um arquivo index.html com conteúdo 
vaziu. 
 

5.g Tratamento de páginas de Erro
 

É Mandatório que seja efetuado o tratamento de erros, redirecionando para páginas específicas e 
gerando registros de auditoria para os seguintes códigos:

• 401: Não autorizado

• 403: Proibido 

• 404: Página não localizada
 

5.h Criptografia de campos
 

É Mandatório que seja efetuada a criptografia de campos utilizando
utilizem saltos (Salt). 
 É Mandatório que o Salt 
 A função crypt43 do php é um exemplo de função que permite este tipo de abordagem.
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 https://www.google.com/recaptcha/
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Formulários que usuários não autenticados possam inserir registros, como comentários, etc.

que toda negação de acesso a determinado registro por causa de erro de 
deve ser gerado um registro de auditoria. 

a utilização do serviço de Captcha reCAPTCHA42. 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente
últimas versões estáveis dos códigos/Frameworks/Bibliotecas. 

que o desenvolvedor atualize os códigos a fim de adequá
códigos/Frameworks/Bibliotecas, bem como mantê-las atualizadas no repositório/projeto da ap

que seja efetuada a aplicação de correções de segurança nos 
códigos/Frameworks/Bibliotecas utilizados tão logo elas sejam disponibilizadas. 

5.f Permissões de acesso a arquivos 

que o desenvolvedor documente quais devem ser as permissões de acesso aos 
arquivos do projeto desenvolvido. 

que os arquivos somente tenham as permissões de acesso estritamente necessárias 

que arquivos que contenham informações sensíveis ao negóc
conexões de Banco de Dados, pex.) não tenham acesso a partir de navegadores de clientes.

que seja efetuada a proteção de diretórios contra listagem de conteúdo, 
independente da configuração do servidor de aplicação. 

plo: Adição de restrição via .htaccess ou adição de um arquivo index.html com conteúdo 

5.g Tratamento de páginas de Erro 

que seja efetuado o tratamento de erros, redirecionando para páginas específicas e 
para os seguintes códigos: 

401: Não autorizado 

404: Página não localizada 

5.h Criptografia de campos 

que seja efetuada a criptografia de campos utilizando

 seja definido como uma constante de pelo menos 32 caracteres.
do php é um exemplo de função que permite este tipo de abordagem.

                   
om/recaptcha/ 
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Formulários que usuários não autenticados possam inserir registros, como comentários, etc. 

a determinado registro por causa de erro de Captcha 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente sempre as 

que o desenvolvedor atualize os códigos a fim de adequá-los às novas versões de 
las atualizadas no repositório/projeto da aplicação. 

que seja efetuada a aplicação de correções de segurança nos 
 

ser as permissões de acesso aos 

que os arquivos somente tenham as permissões de acesso estritamente necessárias 

que arquivos que contenham informações sensíveis ao negócio (Configurações de 
conexões de Banco de Dados, pex.) não tenham acesso a partir de navegadores de clientes. 

que seja efetuada a proteção de diretórios contra listagem de conteúdo, 

plo: Adição de restrição via .htaccess ou adição de um arquivo index.html com conteúdo 

que seja efetuado o tratamento de erros, redirecionando para páginas específicas e 

que seja efetuada a criptografia de campos utilizando-se funções/métodos que 

seja definido como uma constante de pelo menos 32 caracteres. 
do php é um exemplo de função que permite este tipo de abordagem. 
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5.i Políticas de senhas 
  
 É Mandatório que a aplicação, na funcionalidade de login local (Item 4.h.ii), desen
deste manual contemple a política de senha instituída pela Portaria USP GR/3662 de 2006
 

5.j Cópias de Seguranças
  
 É Mandatório que a documentação contemple os processos, procedimentos, comandos e 
necessidades para a realização e recu
 É Mandatório que seja disponibilizado scripts para a realização de tarefas de backup e restaurações 
automáticos.  
 
 

5.k Parâmetros GET 
  

É Mandatório que os parâmetros GET sejam somente representado por caracteres Base64, “&”, 
“_”, “=” e “?”. 
 
 
  

                                                                                
43

 http://php.net/manual/pt_BR/function.crypt.php
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 http://www.leginf.usp.br/?portaria=portaria
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que a aplicação, na funcionalidade de login local (Item 4.h.ii), desen
deste manual contemple a política de senha instituída pela Portaria USP GR/3662 de 2006

5.j Cópias de Seguranças 

que a documentação contemple os processos, procedimentos, comandos e 
necessidades para a realização e recuperação das cópias de segurança do sistema (Backup).

que seja disponibilizado scripts para a realização de tarefas de backup e restaurações 

que os parâmetros GET sejam somente representado por caracteres Base64, “&”, 

 

                                                                                                                        
http://php.net/manual/pt_BR/function.crypt.php 
http://www.leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-3662-de-12-janeiro-de-2006 
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que a aplicação, na funcionalidade de login local (Item 4.h.ii), desenvolvida no âmbito 
deste manual contemple a política de senha instituída pela Portaria USP GR/3662 de 200644. 

que a documentação contemple os processos, procedimentos, comandos e 
peração das cópias de segurança do sistema (Backup). 

que seja disponibilizado scripts para a realização de tarefas de backup e restaurações 

que os parâmetros GET sejam somente representado por caracteres Base64, “&”, 
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6. Registros de Auditoria
 
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente
funcionalidade de registros de auditoria independente do sistema de registro do servidor de aplicação.
 É Mandatório que os registros de auditoria sejam armazenados em arquivos com codificação UTF8 
sem BOM. 
 É Mandatório que os registros de auditoria co
ocorreram, um registro único por linha, separado os campos por barras “|” (Pipe):

• Data/hora no formato: dd/mm/AAAA hh:mm:ss T, sendo:
o dd: dia com 2 caracteres
o mm: mês com 2 caracteres
o AAAA: ano com 4 caractere
o hh: hora, com 2 caracteres e representando de 00 à 24 
o mm: minutos, com 2 caracteres
o ss: segundos, com 2 caracteres
o T: timezone 

• IP: Endereço de origem da requisição, aceitos IPv4 ou IPv6

• Nível do registro: 
o ALERTA: quando necessita de correção imediata
o CRÍTICO: quando necessita de análise e correção
o ERRO: quando gerou um erro ao usuário/sistema
o INFORMAÇÃO: quando necessita registrar mensagens gerais
o DEPURAÇÃO: quando necessita registrar informação de depuração para correção ou 

análise posterior

• Mensagem: mensagem de texto curta que explica o motivo do registro
 

Exemplos: 

• 28/10/2015 10:53:12 GMT
senha unificada 

• 27/10/2015 12:53:12 GMT
do sistema 

• 01/10/2015 00:03:01 GMT
sistema, mas gerou erro de usuário ou senha inválido

 
É Mandatório que não seja possível remover registros de auditorias através da aplicação.
É Mandatório que as seguintes ope

• Login/logout: quem, por qual mecanismo etc;

• Cadastro: quem, por qual mecanismo etc;

• Remoções/Desativações/Ativações: quem, por qual mecanismo etc;

• Erros de validação:  quem gerou, qual área, formulário, operação etc;

• Tentativas de mudanças de parâmetros: quem gerou, qual área, formulário, operação etc;

• Tentativas de acessos a recursos cujo usuário/grupo não tenha permissão: quem gerou, qual 
área, formulário, operação etc;

• Atribuições de permissões: quem, qual área, formulário, oper
 

É Recomendado que seja utilizado o serviço de registros de auditoria do sistema Syslog quando 
disponível. 
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6. Registros de Auditoria 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente
funcionalidade de registros de auditoria independente do sistema de registro do servidor de aplicação.

que os registros de auditoria sejam armazenados em arquivos com codificação UTF8 

que os registros de auditoria contenham os dados, representando o instante que 
ocorreram, um registro único por linha, separado os campos por barras “|” (Pipe):

Data/hora no formato: dd/mm/AAAA hh:mm:ss T, sendo: 
dd: dia com 2 caracteres 
mm: mês com 2 caracteres 
AAAA: ano com 4 caracteres 
hh: hora, com 2 caracteres e representando de 00 à 24  
mm: minutos, com 2 caracteres 
ss: segundos, com 2 caracteres 

 

IP: Endereço de origem da requisição, aceitos IPv4 ou IPv6 

ALERTA: quando necessita de correção imediata 
ÍTICO: quando necessita de análise e correção 

ERRO: quando gerou um erro ao usuário/sistema 
INFORMAÇÃO: quando necessita registrar mensagens gerais 
DEPURAÇÃO: quando necessita registrar informação de depuração para correção ou 
análise posterior 

ensagem de texto curta que explica o motivo do registro

28/10/2015 10:53:12 GMT-2|143.107.231.12|INFORMAÇÃO|Usuário 9999999 acessou com 

27/10/2015 12:53:12 GMT-2|143.107.231.12|INFORMAÇÃO|Usuário 9999999 efetuou logout 

01/10/2015 00:03:01 GMT-3|143.107.231.33|ERRO|Usuário 9999999 tentou acessar o 
sistema, mas gerou erro de usuário ou senha inválido 

que não seja possível remover registros de auditorias através da aplicação.
que as seguintes operações sejam registradas: 

Login/logout: quem, por qual mecanismo etc; 

Cadastro: quem, por qual mecanismo etc; 

Remoções/Desativações/Ativações: quem, por qual mecanismo etc; 

Erros de validação:  quem gerou, qual área, formulário, operação etc;

mudanças de parâmetros: quem gerou, qual área, formulário, operação etc;

Tentativas de acessos a recursos cujo usuário/grupo não tenha permissão: quem gerou, qual 
área, formulário, operação etc; 

Atribuições de permissões: quem, qual área, formulário, operação etc.

que seja utilizado o serviço de registros de auditoria do sistema Syslog quando 
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente a 
funcionalidade de registros de auditoria independente do sistema de registro do servidor de aplicação. 

que os registros de auditoria sejam armazenados em arquivos com codificação UTF8 

ntenham os dados, representando o instante que 
ocorreram, um registro único por linha, separado os campos por barras “|” (Pipe): 

 
DEPURAÇÃO: quando necessita registrar informação de depuração para correção ou 

ensagem de texto curta que explica o motivo do registro 

2|143.107.231.12|INFORMAÇÃO|Usuário 9999999 acessou com 

2|143.107.231.12|INFORMAÇÃO|Usuário 9999999 efetuou logout 

3|143.107.231.33|ERRO|Usuário 9999999 tentou acessar o 

que não seja possível remover registros de auditorias através da aplicação. 

 

Erros de validação:  quem gerou, qual área, formulário, operação etc; 

mudanças de parâmetros: quem gerou, qual área, formulário, operação etc; 

Tentativas de acessos a recursos cujo usuário/grupo não tenha permissão: quem gerou, qual 

ação etc. 

que seja utilizado o serviço de registros de auditoria do sistema Syslog quando 
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É Recomendado que a aplicação cuide para que os arquivos de registros de auditorias sejam 
organizados e rotacionados com frequência máxima 
Marco Civil da Internet - Lei 12965/2014
ampliado. 

É Recomendado que seja possível ler os registros de auditoria através da aplicação após processo 
de autenticação/autorização. 

É Recomendado que seja realizado a compactação dos registros de auditoria no formato Bzip2 a fim 
de manutenção de espaço em disco no servidor, em registros superiores a 15 dias.

É Recomendado que os registros de auditoria também
deve-se somente permitir as ações de INSERT e SELECT na base para a conexão que irá realizar o registro.

É Mandatório que os registros sejam efetuados somente em SGBD caso o desempenho da aplicação 
esteja sendo degradado pela utilização do Syslog ou outra forma de registro.

É Recomendado que as operações a seguir sejam registradas:

• Parâmetros GET/POST recebidos

• Retornos do SGBD 

• Informações do Navegador/Cliente/Dispositivo

• Informações de Interoperabilidade
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 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011
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que a aplicação cuide para que os arquivos de registros de auditorias sejam 
organizados e rotacionados com frequência máxima de uma semana e mantidas com vista a atender ao 

Lei 12965/201445, ou seja, armazenados por pelo menos 6 meses, podendo ser 

que seja possível ler os registros de auditoria através da aplicação após processo 

que seja realizado a compactação dos registros de auditoria no formato Bzip2 a fim 
de manutenção de espaço em disco no servidor, em registros superiores a 15 dias.

que os registros de auditoria também sejam registrados em SGBD. Neste caso 
se somente permitir as ações de INSERT e SELECT na base para a conexão que irá realizar o registro.

que os registros sejam efetuados somente em SGBD caso o desempenho da aplicação 
ado pela utilização do Syslog ou outra forma de registro. 

que as operações a seguir sejam registradas: 

Parâmetros GET/POST recebidos 

Informações do Navegador/Cliente/Dispositivo 

Informações de Interoperabilidade 

 

                   
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm 
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que a aplicação cuide para que os arquivos de registros de auditorias sejam 
de uma semana e mantidas com vista a atender ao 

, ou seja, armazenados por pelo menos 6 meses, podendo ser 

que seja possível ler os registros de auditoria através da aplicação após processo 

que seja realizado a compactação dos registros de auditoria no formato Bzip2 a fim 
de manutenção de espaço em disco no servidor, em registros superiores a 15 dias. 

sejam registrados em SGBD. Neste caso 
se somente permitir as ações de INSERT e SELECT na base para a conexão que irá realizar o registro. 

que os registros sejam efetuados somente em SGBD caso o desempenho da aplicação 
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7. Internacionalização 
 
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente a 
funcionalidade Internacionalização das interfaces.
 É Mandatório que caso a Internacionalização não seja necessária em determinado contexto, deverá 
ser justificada a não utilização através de documentação comprobatória anexa ao projeto respectivo. 
 É Mandatório que as interfaces (

• Português; 

• Espanhol; 

• Inglês. 
 
É Mandatório que, caso não seja especificado, a língua de exibição seja o Português.
É Mandatório que seja possível inserir/editar traduções sem mudança de código.
É Mandatório que o usuário possa escolher entre uma das línguas e sua navegação a partir daquele 

ponto seja com a língua escolhida.
É Mandatório que as mensagens de erro, botões e componentes também suporte 

Internacionalização. 
É Recomendado que seja implementado a funcionalidade de permitir a adição de outras línguas 

sem mudança de código. 
É Recomendado que a aplicação detecte a língua automaticamente baseado nas informações do 

Navegador/IP etc. Neste caso, é importante existir mecanismos para que o usuário possa trocar a língua 
caso ache necessário. 

É Recomendado que os plugins e bibliotecas de terceiros ut
Internacionalização. 

É Opcional que a aplicação possua mecanismos de tradução automática.
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente a 
funcionalidade Internacionalização das interfaces. 

que caso a Internacionalização não seja necessária em determinado contexto, deverá 
ustificada a não utilização através de documentação comprobatória anexa ao projeto respectivo. 

que as interfaces (Views) possam ser traduzidas/acessadas nas línguas:

que, caso não seja especificado, a língua de exibição seja o Português.
que seja possível inserir/editar traduções sem mudança de código.
que o usuário possa escolher entre uma das línguas e sua navegação a partir daquele 

eja com a língua escolhida. 
que as mensagens de erro, botões e componentes também suporte 

que seja implementado a funcionalidade de permitir a adição de outras línguas 

a aplicação detecte a língua automaticamente baseado nas informações do 
Navegador/IP etc. Neste caso, é importante existir mecanismos para que o usuário possa trocar a língua 

que os plugins e bibliotecas de terceiros utilizadas possuam suporte a 

que a aplicação possua mecanismos de tradução automática. 
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implemente a 

que caso a Internacionalização não seja necessária em determinado contexto, deverá 
ustificada a não utilização através de documentação comprobatória anexa ao projeto respectivo.  

) possam ser traduzidas/acessadas nas línguas: 

que, caso não seja especificado, a língua de exibição seja o Português. 
que seja possível inserir/editar traduções sem mudança de código. 
que o usuário possa escolher entre uma das línguas e sua navegação a partir daquele 

que as mensagens de erro, botões e componentes também suporte 

que seja implementado a funcionalidade de permitir a adição de outras línguas 

a aplicação detecte a língua automaticamente baseado nas informações do 
Navegador/IP etc. Neste caso, é importante existir mecanismos para que o usuário possa trocar a língua 

ilizadas possuam suporte a 
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8. Acessibilidade 
 
 Considera-se funcionalidades de acessibilidade à possibilidade de aumentar o contraste das 
interfaces, botões e componentes; aumentar o tamanho das letras etc.
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual suporte a funcionalidades 
de acessibilidade. 
 É Recomendado que aplicações que utilizem 
tradução/fala/explicação. 
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se funcionalidades de acessibilidade à possibilidade de aumentar o contraste das 
componentes; aumentar o tamanho das letras etc. 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual suporte a funcionalidades 

que aplicações que utilizem Captcha tenha a funcionalidade de 

 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  |  Universidade de São Paulo  | 
∙ Brasil ∙ www.icmc.usp.br 

se funcionalidades de acessibilidade à possibilidade de aumentar o contraste das 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual suporte a funcionalidades 

tenha a funcionalidade de 
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9. Email 
  
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual suporte o envio de emails 
autenticados. 
 É Mandatório que todas as mensagens de emails enviadas pelo sistema seja através de um SMTP 
com autenticação. 
 É Mandatório que as mensagens enviadas tenham sempre um destinatário especificado, um título, 
uma mensagem no corpo e um remetente válido.
 É Mandatório que a aplicação possa enviar mensagens automáticas de acordo com os requisitos do 
projeto. Por exemplo: enviar emai
o número e o resumo da tarefa, com o título “[INTRANET] Resumo de tarefas de 28/10/2015”, e cujo 
remetente é: sistema@icmc.usp.br.
 É Mandatório que o email do remetente não seja um e
 É Mandatório que o email do remetente possa ser configurado sem modificação do código.
 É Mandatório que todo email enviado pela aplicação tenha registro de auditoria associado.
 É Mandatório que todo email enviado pela apli
 É Mandatório que emails enviados como ferramenta de contato pela aplicação tenham validações 
(item 4.i.iv) e Captcha. 
 É Recomendado que todo email tenha em seu título uma TAG entre colchetes que identifique 
univocamente e facilmente o sistema que gerou o email, por exemplo:

• [INSCPOS] 

• [INTRANET] 

• [SISTEMAX] 
 

É Recomendado que esta TAG possa ser modificada sem mudança de código.
É Recomendado que toda mensagem a ser comunicada esteja no corpo da mensagem e não em 

anexo. 
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual suporte o envio de emails 

que todas as mensagens de emails enviadas pelo sistema seja através de um SMTP 

que as mensagens enviadas tenham sempre um destinatário especificado, um título, 
uma mensagem no corpo e um remetente válido. 

que a aplicação possa enviar mensagens automáticas de acordo com os requisitos do 
projeto. Por exemplo: enviar emails aos responsáveis pelas tarefas abertas todas as 0h do dia, informando 
o número e o resumo da tarefa, com o título “[INTRANET] Resumo de tarefas de 28/10/2015”, e cujo 
remetente é: sistema@icmc.usp.br. 

que o email do remetente não seja um email pessoal do desenvolvedor.
que o email do remetente possa ser configurado sem modificação do código.
que todo email enviado pela aplicação tenha registro de auditoria associado.
que todo email enviado pela aplicação possua caracteres UTF
que emails enviados como ferramenta de contato pela aplicação tenham validações 

que todo email tenha em seu título uma TAG entre colchetes que identifique 
acilmente o sistema que gerou o email, por exemplo: 

que esta TAG possa ser modificada sem mudança de código.
que toda mensagem a ser comunicada esteja no corpo da mensagem e não em 
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual suporte o envio de emails 

que todas as mensagens de emails enviadas pelo sistema seja através de um SMTP 

que as mensagens enviadas tenham sempre um destinatário especificado, um título, 

que a aplicação possa enviar mensagens automáticas de acordo com os requisitos do 
ls aos responsáveis pelas tarefas abertas todas as 0h do dia, informando 

o número e o resumo da tarefa, com o título “[INTRANET] Resumo de tarefas de 28/10/2015”, e cujo 

mail pessoal do desenvolvedor. 
que o email do remetente possa ser configurado sem modificação do código. 
que todo email enviado pela aplicação tenha registro de auditoria associado. 

cação possua caracteres UTF-8. 
que emails enviados como ferramenta de contato pela aplicação tenham validações 

que todo email tenha em seu título uma TAG entre colchetes que identifique 

que esta TAG possa ser modificada sem mudança de código. 
que toda mensagem a ser comunicada esteja no corpo da mensagem e não em 
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10. Documentação de Códigos
 
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual tenham seus códigos 
documentados. 
 Considera-se documentação de código a adição de tags, comentários e afins nos códigos fontes que 
identifiquem adequadamente a f
 É Mandatório que a documentação de código PHP esteja no formato do phpDocumentor
 É Mandatório que os comentários indiquem o que a Classe, Método, Função, Operação etc faz e 
não como ela faz. 
 É Mandatório que o comentário seja um pequeno manual de uso correto da Classe, Método, 
Função, Operação. 
 É Recomendado que os arquivos gerados pelo phpDocumentor sejam armazenados no diretório 
“phpdocs” dentro do diretório “docs” do repositório.
 É Recomendado que se documente sucintamente partes cruciais do código, que possam auxiliar na 
interpretação/analise do mesmo.
 

10.a Documentação das Classes
 
 É Mandatório que as classes contenham como documentação no mínimo as seguintes informações:
 

/** 
 * <p> 
 * CABEÇALHO 
 * </p> 
 *  
 * <p> 
 * <strong>Histórico de Versões</strong>
 * <ul> 
 *   <li>VERSÕES</li>
 * </ul> 
 * </p> 
 *  
 * @author AUTOR 
 * @copyright Seção Técnica de Informática 
 */ 

 
 Sendo que: 

• CABEÇALHO: Descrição geral da funci

• VERSÕES: um registro por linha “<li></li>” contendo:
o #NumeroDaTarefa conforme item 2.d, 
o Seguido de “
o Seguido de: Descrição rápida da funcionalidade abordada

• AUTOR: TAG “@author” seguido de Nome e email do desenvolvedor entre “<” e “>
criou/editou a classe
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Documentação de Códigos 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual tenham seus códigos 

se documentação de código a adição de tags, comentários e afins nos códigos fontes que 
identifiquem adequadamente a funcionalidade prevista em determinado trecho de código.

que a documentação de código PHP esteja no formato do phpDocumentor
que os comentários indiquem o que a Classe, Método, Função, Operação etc faz e 

que o comentário seja um pequeno manual de uso correto da Classe, Método, 

que os arquivos gerados pelo phpDocumentor sejam armazenados no diretório 
“phpdocs” dentro do diretório “docs” do repositório. 

que se documente sucintamente partes cruciais do código, que possam auxiliar na 
interpretação/analise do mesmo. 

10.a Documentação das Classes 

que as classes contenham como documentação no mínimo as seguintes informações:

* <strong>Histórico de Versões</strong> 

*   <li>VERSÕES</li> 

 
* @copyright Seção Técnica de Informática - STI / ICMC 

CABEÇALHO: Descrição geral da funcionalidade da classe 

VERSÕES: um registro por linha “<li></li>” contendo: 
#NumeroDaTarefa conforme item 2.d,  
Seguido de “-” 
Seguido de: Descrição rápida da funcionalidade abordada 

AUTOR: TAG “@author” seguido de Nome e email do desenvolvedor entre “<” e “>
criou/editou a classe 
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual tenham seus códigos 

se documentação de código a adição de tags, comentários e afins nos códigos fontes que 
uncionalidade prevista em determinado trecho de código. 

que a documentação de código PHP esteja no formato do phpDocumentor46. 
que os comentários indiquem o que a Classe, Método, Função, Operação etc faz e 

que o comentário seja um pequeno manual de uso correto da Classe, Método, 

que os arquivos gerados pelo phpDocumentor sejam armazenados no diretório 

que se documente sucintamente partes cruciais do código, que possam auxiliar na 

que as classes contenham como documentação no mínimo as seguintes informações: 

AUTOR: TAG “@author” seguido de Nome e email do desenvolvedor entre “<” e “>” que 
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o Caso o desenvolvedor da nova tarefa seja diferente do autor inicial, deverá adicionar 
uma nova TAG @author e registrar logo em seguida da inicial.

 
Exemplo: 
 

/** 
 * <p> 
 * Classe responsável por gerenciar o objeto Pessoa
 * </p> 
 *  
 * <p> 
 * <strong>Histórico de Versões</strong>
 * <ul> 
 *   <li>#1643 - Criação da classe</li>
 *   <li>#1648 - Adição de atributos a pedido do departamento</li>
 * </ul> 
 * </p> 
 *  
 * @author Fulano de Tal <fulano@icmc.usp.br>
*  @author Sicrano da
*  @copyright Seção Técnica de Informática 
 */ 

 

10.b Documentação de métodos em geral
 
 É Mandatório que os métodos em geral contenham como documentação no mínimo as seguintes 
informações: 

 
/** 
 * <p> 
 * CABEÇALHO 
 * </p> 
 * 
 * 
 * @param PARÂMETROS
 * @return RETORNO 
 */ 

 
Sendo que: 

• CABEÇALHO: Descrição geral da funcionalidade do método/função

• PARÂMETROS: parâmetros de entrada, com tipo, nome da variável e descrição

• RETORNO: retorno do método/função, se houver,  co
 

Exemplo: 
 

/** 
 * <p> 
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Caso o desenvolvedor da nova tarefa seja diferente do autor inicial, deverá adicionar 
uma nova TAG @author e registrar logo em seguida da inicial.

* Classe responsável por gerenciar o objeto Pessoa 

* <strong>Histórico de Versões</strong> 

Criação da classe</li> 
Adição de atributos a pedido do departamento</li> 

* @author Fulano de Tal <fulano@icmc.usp.br> 
*  @author Sicrano da Silva <sicrano@icmc.usp.br> 
*  @copyright Seção Técnica de Informática - STI / ICMC 

10.b Documentação de métodos em geral 

que os métodos em geral contenham como documentação no mínimo as seguintes 

* @param PARÂMETROS 
* @return RETORNO  

CABEÇALHO: Descrição geral da funcionalidade do método/função 

PARÂMETROS: parâmetros de entrada, com tipo, nome da variável e descrição

RETORNO: retorno do método/função, se houver,  com tipo e descrição
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Caso o desenvolvedor da nova tarefa seja diferente do autor inicial, deverá adicionar 
uma nova TAG @author e registrar logo em seguida da inicial. 

 

que os métodos em geral contenham como documentação no mínimo as seguintes 

PARÂMETROS: parâmetros de entrada, com tipo, nome da variável e descrição 

m tipo e descrição 
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 * Método que realiza uma validação de usuário consultando o par usuário/senha.
 * </p> 
 * 
 * 
 * @param string $login  nome de usuário já validado
 * @param string $senha senha já encriptada
 * @return bool Verdadeiro caso o usuário/senha seja válidos/conferem
 */ 
public function validaUsuario($login, $senha)

 
 

10.c Documentação de HTML
 
 É Mandatório que os códigos bases HTML em geral contenham como documentação no mínimo as 
seguintes informações: 

<!-- 
- CABEÇALHO 
- Histórico de Versões
    * VERSÕES 
- AUTOR 
- @copyright Seção Técnica de Informática 
--> 

  
Sendo que: 

• CABEÇALHO: Descrição geral da estrutura HTML

• VERSÕES: um registro por linha “*” contendo:
o #NumeroDaTarefa conforme item 2.d, 
o Seguido de “
o Seguido de: Descrição rápida da estrutura desenvolvida

• AUTOR: TAG “@author” seguido de Nome e email do desenvolvedor entre “<” e “>” que 
criou/editou o código

o Caso o desenvolvedor da nova tarefa seja diferente do autor inicial, deverá adicio
uma nova TAG @author e registrar logo em seguida da inicial.

 
Exemplo: 
 

<!-- 
- Página de Login 
- Histórico de Versões
    * #1643 - Criação da página
    * #1644 - Adição de área para Captcha
- @author Fulano de Tal <fulano@icmc.usp.br>
- @copyright Seção Técnica de Informática 
--> 
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* Método que realiza uma validação de usuário consultando o par usuário/senha.

* @param string $login  nome de usuário já validado 
* @param string $senha senha já encriptada 

Verdadeiro caso o usuário/senha seja válidos/conferem

public function validaUsuario($login, $senha) 

10.c Documentação de HTML 

que os códigos bases HTML em geral contenham como documentação no mínimo as 

Histórico de Versões 

@copyright Seção Técnica de Informática - STI / ICMC 

CABEÇALHO: Descrição geral da estrutura HTML 

VERSÕES: um registro por linha “*” contendo: 
#NumeroDaTarefa conforme item 2.d,  
Seguido de “-” 
Seguido de: Descrição rápida da estrutura desenvolvida 

AUTOR: TAG “@author” seguido de Nome e email do desenvolvedor entre “<” e “>” que 
criou/editou o código 

Caso o desenvolvedor da nova tarefa seja diferente do autor inicial, deverá adicio
uma nova TAG @author e registrar logo em seguida da inicial.

Histórico de Versões 
Criação da página 
Adição de área para Captcha 

@author Fulano de Tal <fulano@icmc.usp.br> 
ção Técnica de Informática - STI / ICMC 
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* Método que realiza uma validação de usuário consultando o par usuário/senha. 

Verdadeiro caso o usuário/senha seja válidos/conferem 

que os códigos bases HTML em geral contenham como documentação no mínimo as 

AUTOR: TAG “@author” seguido de Nome e email do desenvolvedor entre “<” e “>” que 

Caso o desenvolvedor da nova tarefa seja diferente do autor inicial, deverá adicionar 
uma nova TAG @author e registrar logo em seguida da inicial. 
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11. Programação SQL 
 

É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual tenham seus códigos SQL 
desenvolvidos levando em conta os conceitos do livro “Sistemas de banco de dados / Ramez Elmasri
Shamkant B. Navathe ; tradução Daniel Vieira ; revisão técnica Enzo Seraphim, Thatyana de Faria Piola. 6ª 
Edição; São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2011.” 

Não é objetivo deste manual definir completamente as estruturas de modelagem do sistema, 
apenas elencar pontos importantes. Para uma referência mais profunda e completa sobre o assunto, deve
se consultar o livro citado. 
 

11.a Regras de Modelagem
 
 É Mandatório que a modelagem do aplicativo siga as boas práticas presente no livro de referência.
 É Mandatório que a modelagem contemple aos requisitos expostos neste manual, como por 
exemplo, o RBAC, autenticação, etc.
 É Mandatório que seja efetuada a modelagem Relacional das entidades do aplicativo.
 

11.b Ferramenta de Modelagem, Análise e Documenta
 
 É Mandatório que a modelagem/análise da Base de Dados do aplicativo desenvolvido seja efetuada 
utilizando-se o Mysql Workbench
 É Mandatório que os arquivos de modelagem Relaciona (EER) de extensão MySQL Workbench 
Models (.mwb) que descrevem o aplicativo desenvolvido devem ser salvos no GIT no diretório “bd” com o 
Identificador do projeto. 
 É Mandatório que se mantenha o arquivo  .mwb atualizado no repositório GIT do projeto.
 É Recomendado que sejam exportados no formato PD
diretório do arquivo .mwb a fim de documentação.
 

11.c Regras de Codificação
 
 A seguir estão algumas regras de codificação que se consideram importantes a ponto de serem 
expressas neste manual. 
 

11.c.i Escrita dos comandos 
 
 É Mandatório que os comandos utilizados sejam escritos contendo as palavras reservadas 
(comandos) em maiúsculas e as variáveis em minúsculo. Estes separados sempre por “,” vírgula e pelo 
menos um espaço simples entre cada item (palavra+vírgula, PEX
 Exemplo: 

• SELECT * FROM usuarios WHERE id = ’15’;

• SELECT COUNT(id) FROM usuarios WHERE status = ‘1’ AND fk_id_perfil = ‘1’;
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual tenham seus códigos SQL 
desenvolvidos levando em conta os conceitos do livro “Sistemas de banco de dados / Ramez Elmasri
Shamkant B. Navathe ; tradução Daniel Vieira ; revisão técnica Enzo Seraphim, Thatyana de Faria Piola. 6ª 
Edição; São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2011.”  

Não é objetivo deste manual definir completamente as estruturas de modelagem do sistema, 
enas elencar pontos importantes. Para uma referência mais profunda e completa sobre o assunto, deve

11.a Regras de Modelagem 

que a modelagem do aplicativo siga as boas práticas presente no livro de referência.
que a modelagem contemple aos requisitos expostos neste manual, como por 

exemplo, o RBAC, autenticação, etc. 
que seja efetuada a modelagem Relacional das entidades do aplicativo.

11.b Ferramenta de Modelagem, Análise e Documentação 

que a modelagem/análise da Base de Dados do aplicativo desenvolvido seja efetuada 
se o Mysql Workbench47 versão 6.0 ou superior. 

que os arquivos de modelagem Relaciona (EER) de extensão MySQL Workbench 
mwb) que descrevem o aplicativo desenvolvido devem ser salvos no GIT no diretório “bd” com o 

que se mantenha o arquivo  .mwb atualizado no repositório GIT do projeto.
que sejam exportados no formato PDF e salvo com o mesmo nome e no mesmo 

diretório do arquivo .mwb a fim de documentação. 

11.c Regras de Codificação 

A seguir estão algumas regras de codificação que se consideram importantes a ponto de serem 

 

que os comandos utilizados sejam escritos contendo as palavras reservadas 
(comandos) em maiúsculas e as variáveis em minúsculo. Estes separados sempre por “,” vírgula e pelo 
menos um espaço simples entre cada item (palavra+vírgula, PEX.). 

SELECT * FROM usuarios WHERE id = ’15’; 

SELECT COUNT(id) FROM usuarios WHERE status = ‘1’ AND fk_id_perfil = ‘1’;

                   
://www.mysql.com/products/workbench/ 
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual tenham seus códigos SQL 
desenvolvidos levando em conta os conceitos do livro “Sistemas de banco de dados / Ramez Elmasri, 
Shamkant B. Navathe ; tradução Daniel Vieira ; revisão técnica Enzo Seraphim, Thatyana de Faria Piola. 6ª 

Não é objetivo deste manual definir completamente as estruturas de modelagem do sistema, 
enas elencar pontos importantes. Para uma referência mais profunda e completa sobre o assunto, deve-

que a modelagem do aplicativo siga as boas práticas presente no livro de referência. 
que a modelagem contemple aos requisitos expostos neste manual, como por 

que seja efetuada a modelagem Relacional das entidades do aplicativo. 

que a modelagem/análise da Base de Dados do aplicativo desenvolvido seja efetuada 

que os arquivos de modelagem Relaciona (EER) de extensão MySQL Workbench 
mwb) que descrevem o aplicativo desenvolvido devem ser salvos no GIT no diretório “bd” com o 

que se mantenha o arquivo  .mwb atualizado no repositório GIT do projeto. 
F e salvo com o mesmo nome e no mesmo 

A seguir estão algumas regras de codificação que se consideram importantes a ponto de serem 

que os comandos utilizados sejam escritos contendo as palavras reservadas 
(comandos) em maiúsculas e as variáveis em minúsculo. Estes separados sempre por “,” vírgula e pelo 

SELECT COUNT(id) FROM usuarios WHERE status = ‘1’ AND fk_id_perfil = ‘1’; 
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• SELECT id, artigo_titulo FROM artigos WHERE data_inicial > ‘2015
ORDER BY data_inicial ASC;

 
É Mandatório que os comandos terminem por “;” (Ponto e vírgula).

 
 

11.c.ii A cláusula WHERE é crucial
 
 É Mandatório que nas operações de consultas “SELECT” seja utilizada a cláusula WHERE contendo 
pelo menos uma restrição, se o registro é válido ou não.
 É Mandatório que a restrição não seja o “*” asterisco.
 É Mandatório que consultas executadas frequentemente tenham índices associados as colunas  
presentes nas restrições WHERE.
 É Recomendado que apenas restrições de atributos agregados sejam mantidas no H
restrições de tuplas sejam mantidas na cláusula WHERE.
 É Recomendado que os atributos com índices associados sejam colocados no início da restrição 
WHERE. 
 

11.c.iii Nunca utilizar a ordem das colunas
 
 É Mandatório que os códigos desenvolvidos 
colunas. 
 Isto significa dizer que não se deve confiar que no comando “SELECT id, nome FROM usuarios 
WHERE status = ‘1’;” retorne na aplicação em um vetor no primeiro item o id e o segundo o nome.
 Outro exemplo, com o comando INSERT: não se deve utilizar os INSERTS com a sintaxe “INSERT 
INTO usuarios VALUES (null, ’USUARIO’, ’1’);”. Neste caso deveria ser: “INSERT INTO usuarios (nome, status) 
VALUES (’USUARIO’, ’1’);” 
 É Recomendado que seja realizada a utili
vetores numéricos. 
 Exemplo: substituir $row[0], por $por[‘id’].
 

11.c.iv Quanto mais restrições melhor
 
 É Mandatório que os códigos desenvolvidos no âmbito deste manual sigam o orientado no item 
11.c.ii. 

É Mandatório que sejam utilizados o maior número de restrições nas clausulas WHERE quanto 
possíveis.  
 

11.c.v O mais simples possível
 
 É Recomendado que os códigos des
complexos. 
 Assim, é importante verificar através da análise da execução dos comandos a possibilidade de 
executar mais de um comando simples em substituição de um comando complexo, conforme explicitado 
no item 11.e. 
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SELECT id, artigo_titulo FROM artigos WHERE data_inicial > ‘2015
ORDER BY data_inicial ASC; 

que os comandos terminem por “;” (Ponto e vírgula). 

11.c.ii A cláusula WHERE é crucial 

que nas operações de consultas “SELECT” seja utilizada a cláusula WHERE contendo 
pelo menos uma restrição, se o registro é válido ou não. 

que a restrição não seja o “*” asterisco. 
que consultas executadas frequentemente tenham índices associados as colunas  

presentes nas restrições WHERE. 
que apenas restrições de atributos agregados sejam mantidas no H

restrições de tuplas sejam mantidas na cláusula WHERE. 
que os atributos com índices associados sejam colocados no início da restrição 

11.c.iii Nunca utilizar a ordem das colunas 

que os códigos desenvolvidos no âmbito deste manual não utilizem a ordem das 

Isto significa dizer que não se deve confiar que no comando “SELECT id, nome FROM usuarios 
WHERE status = ‘1’;” retorne na aplicação em um vetor no primeiro item o id e o segundo o nome.

plo, com o comando INSERT: não se deve utilizar os INSERTS com a sintaxe “INSERT 
INTO usuarios VALUES (null, ’USUARIO’, ’1’);”. Neste caso deveria ser: “INSERT INTO usuarios (nome, status) 

que seja realizada a utilização de vetores associativos nos retornos ao invés de 

Exemplo: substituir $row[0], por $por[‘id’]. 

11.c.iv Quanto mais restrições melhor 

que os códigos desenvolvidos no âmbito deste manual sigam o orientado no item 

que sejam utilizados o maior número de restrições nas clausulas WHERE quanto 

11.c.v O mais simples possível 

que os códigos desenvolvidos no âmbito deste manual evitem comandos 

Assim, é importante verificar através da análise da execução dos comandos a possibilidade de 
executar mais de um comando simples em substituição de um comando complexo, conforme explicitado 
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SELECT id, artigo_titulo FROM artigos WHERE data_inicial > ‘2015-10-05’ AND status = ‘1’ 

que nas operações de consultas “SELECT” seja utilizada a cláusula WHERE contendo 

que consultas executadas frequentemente tenham índices associados as colunas  

que apenas restrições de atributos agregados sejam mantidas no HAVING e as 

que os atributos com índices associados sejam colocados no início da restrição 

no âmbito deste manual não utilizem a ordem das 

Isto significa dizer que não se deve confiar que no comando “SELECT id, nome FROM usuarios 
WHERE status = ‘1’;” retorne na aplicação em um vetor no primeiro item o id e o segundo o nome. 

plo, com o comando INSERT: não se deve utilizar os INSERTS com a sintaxe “INSERT 
INTO usuarios VALUES (null, ’USUARIO’, ’1’);”. Neste caso deveria ser: “INSERT INTO usuarios (nome, status) 

zação de vetores associativos nos retornos ao invés de 

que os códigos desenvolvidos no âmbito deste manual sigam o orientado no item 

que sejam utilizados o maior número de restrições nas clausulas WHERE quanto 

envolvidos no âmbito deste manual evitem comandos 

Assim, é importante verificar através da análise da execução dos comandos a possibilidade de 
executar mais de um comando simples em substituição de um comando complexo, conforme explicitado 
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11.c.vi Visitar os dados o menor número de vezes possível
 
 É Recomendado que os códigos desenvolvidos no âmbito deste manual visitem os dados apenas 
uma vez durante a execução. 
 

11.c.vii Remoções lógicas somente, nunca DELETE
 
 É Mandatório que os códigos desenvolvidos no âmbito deste manual contemple na modelagem a 
remoção lógica dos registros e nunca a remoção física.
 É Mandatório que o registro de qual usuário do sistema realizou a desativação e em que data/hora.
 Considera-se remoção lógica
aplicação não a mais reconheça como um dado ativo, porém o registro continuará fisicamente no SGBD.
 É Mandatório que esta funcionalidade seja efetuada fazendo
campos cujo valor padrão é NULL: datadtv (data de desativação) do tipo TIMESTAMP e id_usuario_dtv
(INT).  

Enquanto o datadtv é nulo, significa que o registro está ativo. C
data/hora de desativação e no campo id_usuario_dtv o identificador do usuário que realizou a tarefa de 
desativação. 

É Mandatório que seja utilizado o comando DELETE somente para a remoção de valores visando a 
limpeza/manutenção do SGBD. 

Por exemplo, utilizar em uma tabela de registros de auditoria após o prazo de manutenção dos 
dados. 
 

11.d Utilização de Índices
 
 É Mandatório que os aplicativos desenvolvidos no âmbito deste manual utilizem índices nas tabelas 
a fim de otimizar as buscas. 
 É Mandatório que as colunas frequentemente utilizadas nas cláusulas WHERE de consultas sejam 
composta por índices. 
 É Mandatório que chaves primárias tenham índices únicos (UNIQUE).
 

11.e Use o “Explain plain”
 
 É Mandatório que as aplicações 
planejamento e otimização a execução e do comando EXPLAIN.
 É Mandatório que seja registrado em arquivos específicos na pasta “bd” a execução do EXPLAIN 
para as pesquisas mais comumente executadas.

Exemplo de execução e otimização:
-- Tempos obtidos com Explain

--Sem IN, usando o JOIN PURO

                                                           
48

 Campo contendo chave estrangeira para a tabela que contém maiores informações do usuário que efetuou a 
operação 
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11.c.vi Visitar os dados o menor número de vezes possível 

que os códigos desenvolvidos no âmbito deste manual visitem os dados apenas 

11.c.vii Remoções lógicas somente, nunca DELETE 

os códigos desenvolvidos no âmbito deste manual contemple na modelagem a 
remoção lógica dos registros e nunca a remoção física. 

que o registro de qual usuário do sistema realizou a desativação e em que data/hora.
se remoção lógica a configuração da modelagem/dado/registro de tal forma que a 

aplicação não a mais reconheça como um dado ativo, porém o registro continuará fisicamente no SGBD.
que esta funcionalidade seja efetuada fazendo-se com que cada tabela contenha dois 

campos cujo valor padrão é NULL: datadtv (data de desativação) do tipo TIMESTAMP e id_usuario_dtv

Enquanto o datadtv é nulo, significa que o registro está ativo. Caso contrário, ele contém a 
data/hora de desativação e no campo id_usuario_dtv o identificador do usuário que realizou a tarefa de 

que seja utilizado o comando DELETE somente para a remoção de valores visando a 
 

Por exemplo, utilizar em uma tabela de registros de auditoria após o prazo de manutenção dos 

11.d Utilização de Índices 

que os aplicativos desenvolvidos no âmbito deste manual utilizem índices nas tabelas 

que as colunas frequentemente utilizadas nas cláusulas WHERE de consultas sejam 

que chaves primárias tenham índices únicos (UNIQUE). 

11.e Use o “Explain plain” 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual utilizem em seu 
planejamento e otimização a execução e do comando EXPLAIN. 

que seja registrado em arquivos específicos na pasta “bd” a execução do EXPLAIN 
para as pesquisas mais comumente executadas. 

lo de execução e otimização: 
Tempos obtidos com Explain 

Sem IN, usando o JOIN PURO 

                   
Campo contendo chave estrangeira para a tabela que contém maiores informações do usuário que efetuou a 
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que os códigos desenvolvidos no âmbito deste manual visitem os dados apenas 

os códigos desenvolvidos no âmbito deste manual contemple na modelagem a 

que o registro de qual usuário do sistema realizou a desativação e em que data/hora. 
a configuração da modelagem/dado/registro de tal forma que a 

aplicação não a mais reconheça como um dado ativo, porém o registro continuará fisicamente no SGBD. 
se com que cada tabela contenha dois 

campos cujo valor padrão é NULL: datadtv (data de desativação) do tipo TIMESTAMP e id_usuario_dtv48 

aso contrário, ele contém a 
data/hora de desativação e no campo id_usuario_dtv o identificador do usuário que realizou a tarefa de 

que seja utilizado o comando DELETE somente para a remoção de valores visando a 

Por exemplo, utilizar em uma tabela de registros de auditoria após o prazo de manutenção dos 

que os aplicativos desenvolvidos no âmbito deste manual utilizem índices nas tabelas 

que as colunas frequentemente utilizadas nas cláusulas WHERE de consultas sejam 

desenvolvidas no âmbito deste manual utilizem em seu 

que seja registrado em arquivos específicos na pasta “bd” a execução do EXPLAIN 

Campo contendo chave estrangeira para a tabela que contém maiores informações do usuário que efetuou a 
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 SELECT printers.id, printers.printername, printers.description, 

printers_limites.contador_atual, printers_limites.contador_limite, printers_limites.msg_status, 

printers_limites.data_ultima_atualizacao, printers_status.texto, printers_status.imagem

 FROM userpquota, printers, users, printers_limites, printers_status

 WHERE userpquota.userid = users.id AND

  users.username='9999999' AND 

  printers.id=userpquota.printerid

  printers.id = printers_limites.id_printers AND

  printers_limites.id_status = printers_status.id

 ORDER BY printername ASC;

  

QUERY PLAN 

Sort  (cost=19.65..19.66 rows=1 width=170)

  Sort Key: printers.printername

  ->  Nested Loop  (cost=0.00..19.64

        ->  Nested Loop  (cost=0.00..18.66 rows=1 width=110)

              ->  Nested Loop  (cost=0.00..18.37 rows=1 width=72)

                    ->  Nested Loop  (cost=0.00..17.25 rows=4 width=4)

                          ->  Index

width=4) 

                                Index Cond: (username = '9999999'::text)

                          ->  Index Scan using userpquota_u_id_ix on userpquota  (cost=0.00..8.93 rows=4 

width=8) 

                                Index Cond: (userpquota.userid = users.id)

                    ->  Index Scan using printers_pkey on printers  (cost=0.00..0.27 rows=1 width=68)

                          Index Cond: (printers.id = userpquota.printerid)

              ->  Index Scan using printers_limites_pkey on printers_limites  (cost=0.00..0.27 rows=1 

width=46) 

                    Index Cond: (printers_limites.id_printers = printers.id)

        ->  Index Scan using printers_status_pkey on printers_stat

width=68) 

              Index Cond: (printers_status.id = printers_limites.id_status)

16 row(s) 

 

Total runtime: 20.373 ms

 

 

--Com IN ! 

 SELECT printers.id, printers.printername, printers.description, 

printers_limites.contador_at

printers_limites.data_ultima_atualizacao, printers_status.texto, printers_status.imagem

 FROM userpquota, printers,  printers_limites, printers_status

 WHERE userpquota.userid  IN (SELECT 

users.username='9999999') AND 

  printers.id=userpquota.printerid AND

  printers.id = printers_limites.id_printers AND

  printers_limites.id_status = printers_status.id

 ORDER BY printername ASC;
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SELECT printers.id, printers.printername, printers.description, 

printers_limites.contador_atual, printers_limites.contador_limite, printers_limites.msg_status, 

s_limites.data_ultima_atualizacao, printers_status.texto, printers_status.imagem

FROM userpquota, printers, users, printers_limites, printers_status

WHERE userpquota.userid = users.id AND 

users.username='9999999' AND  

printers.id=userpquota.printerid AND 

printers.id = printers_limites.id_printers AND 

printers_limites.id_status = printers_status.id 

ORDER BY printername ASC; 

Sort  (cost=19.65..19.66 rows=1 width=170) 

Sort Key: printers.printername 

>  Nested Loop  (cost=0.00..19.64 rows=1 width=170) 

>  Nested Loop  (cost=0.00..18.66 rows=1 width=110) 

>  Nested Loop  (cost=0.00..18.37 rows=1 width=72) 

>  Nested Loop  (cost=0.00..17.25 rows=4 width=4) 

>  Index Scan using users_username_key on users  (cost=0.00..8.27 rows=1 

Index Cond: (username = '9999999'::text) 

>  Index Scan using userpquota_u_id_ix on userpquota  (cost=0.00..8.93 rows=4 

Index Cond: (userpquota.userid = users.id) 

>  Index Scan using printers_pkey on printers  (cost=0.00..0.27 rows=1 width=68)

Index Cond: (printers.id = userpquota.printerid) 

>  Index Scan using printers_limites_pkey on printers_limites  (cost=0.00..0.27 rows=1 

Index Cond: (printers_limites.id_printers = printers.id) 

>  Index Scan using printers_status_pkey on printers_status  (cost=0.00..0.97 rows=1 

Index Cond: (printers_status.id = printers_limites.id_status) 

Total runtime: 20.373 ms 

SELECT printers.id, printers.printername, printers.description, 

printers_limites.contador_atual, printers_limites.contador_limite, printers_limites.msg_status, 

printers_limites.data_ultima_atualizacao, printers_status.texto, printers_status.imagem

FROM userpquota, printers,  printers_limites, printers_status 

WHERE userpquota.userid  IN (SELECT users.id FROM users WHERE 

users.username='9999999') AND  

printers.id=userpquota.printerid AND 

printers.id = printers_limites.id_printers AND 

printers_limites.id_status = printers_status.id 

ORDER BY printername ASC; 
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SELECT printers.id, printers.printername, printers.description, 

printers_limites.contador_atual, printers_limites.contador_limite, printers_limites.msg_status, 

s_limites.data_ultima_atualizacao, printers_status.texto, printers_status.imagem 

FROM userpquota, printers, users, printers_limites, printers_status 

Scan using users_username_key on users  (cost=0.00..8.27 rows=1 

>  Index Scan using userpquota_u_id_ix on userpquota  (cost=0.00..8.93 rows=4 

>  Index Scan using printers_pkey on printers  (cost=0.00..0.27 rows=1 width=68) 

>  Index Scan using printers_limites_pkey on printers_limites  (cost=0.00..0.27 rows=1 

us  (cost=0.00..0.97 rows=1 

 

SELECT printers.id, printers.printername, printers.description, 

ual, printers_limites.contador_limite, printers_limites.msg_status, 

printers_limites.data_ultima_atualizacao, printers_status.texto, printers_status.imagem 

users.id FROM users WHERE 
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QUERY PLAN 

Sort  (cost=19.66..19.67 rows=1 width=170)

  Sort Key: printers.printername

  ->  Nested Loop  (cost=8.27..19.65 rows=1 width=170)

        ->  Nested Loop  (cost=8.27..18.67 rows=1 width=110)

              ->  Nested Loop  (cost=8.27..18.39 rows=1 width=72)

                    ->  Nested Loop  (cost=8.27..17.26 rows=4 width=4)

                          ->  HashAggregate  (cost=8.27..8.28 rows=1 width=4)

                                ->  Index Scan using users_username_key on users  (cost=0.00..8.27 rows=1 

width=4) 

                                      

                          ->  Index Scan using userpquota_u_id_ix on userpquota  (cost=0.00..8.93 rows=4 

width=8) 

                                Index Cond: (userpquota.user

                    ->  Index Scan using printers_pkey on printers  (cost=0.00..0.27 rows=1 width=68)

                          Index Cond: (printers.id = userpquota.printerid)

              ->  Index Scan using printers_limites_pkey on prin

width=46) 

                    Index Cond: (printers_limites.id_printers = printers.id)

        ->  Index Scan using printers_status_pkey on printers_status  (cost=0.00..0.97 rows=1 

width=68) 

              Index Cond: (

17 row(s) 

 

Total runtime: 2.584 ms

 

11.f Tipos de Dados 
 

É Recomendado que os aplicativos desenvolvidos no âmbito deste manual utilizem os tipos de 
colunas de acordo com: 

• Caso a variância dos índices numéricos não seja muito, utilizar tipos menores que INT, por 
exemplo TINYINT, de 

• Caso a cadeia de caracteres tenha tamanho fixo, utilizar CHAR ao invés de VAR
exemplo, CPF formatado terá sempre o tamanho 14;

 
Maiores informações caso utilizar o SGBD MySQL
Maiores informações caso utilizar o SGBD PostgreSQL
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 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/data
50

 http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/data
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cost=19.66..19.67 rows=1 width=170) 

Sort Key: printers.printername 

>  Nested Loop  (cost=8.27..19.65 rows=1 width=170) 

>  Nested Loop  (cost=8.27..18.67 rows=1 width=110) 

>  Nested Loop  (cost=8.27..18.39 rows=1 width=72) 

>  Nested Loop  (cost=8.27..17.26 rows=4 width=4) 

>  HashAggregate  (cost=8.27..8.28 rows=1 width=4) 

>  Index Scan using users_username_key on users  (cost=0.00..8.27 rows=1 

                                      Index Cond: (username = '9999999'::text) 

>  Index Scan using userpquota_u_id_ix on userpquota  (cost=0.00..8.93 rows=4 

Index Cond: (userpquota.userid = users.id) 

>  Index Scan using printers_pkey on printers  (cost=0.00..0.27 rows=1 width=68)

Index Cond: (printers.id = userpquota.printerid) 

>  Index Scan using printers_limites_pkey on printers_limites  (cost=0.00..0.27 rows=1 

Index Cond: (printers_limites.id_printers = printers.id) 

>  Index Scan using printers_status_pkey on printers_status  (cost=0.00..0.97 rows=1 

Index Cond: (printers_status.id = printers_limites.id_status) 

Total runtime: 2.584 ms 

que os aplicativos desenvolvidos no âmbito deste manual utilizem os tipos de 

Caso a variância dos índices numéricos não seja muito, utilizar tipos menores que INT, por 
exemplo TINYINT, de -128 a 127 (de 0 a 255); SMALLINT de -32768 a 32767 (de 0 a 65535);

Caso a cadeia de caracteres tenha tamanho fixo, utilizar CHAR ao invés de VAR
exemplo, CPF formatado terá sempre o tamanho 14; 

Maiores informações caso utilizar o SGBD MySQL49. 
Maiores informações caso utilizar o SGBD PostgreSQL50. 

 

                   
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/data-types.html 
http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/datatype.html 
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>  Index Scan using users_username_key on users  (cost=0.00..8.27 rows=1 

>  Index Scan using userpquota_u_id_ix on userpquota  (cost=0.00..8.93 rows=4 

>  Index Scan using printers_pkey on printers  (cost=0.00..0.27 rows=1 width=68) 

ters_limites  (cost=0.00..0.27 rows=1 

>  Index Scan using printers_status_pkey on printers_status  (cost=0.00..0.97 rows=1 

 

que os aplicativos desenvolvidos no âmbito deste manual utilizem os tipos de 

Caso a variância dos índices numéricos não seja muito, utilizar tipos menores que INT, por 
32768 a 32767 (de 0 a 65535); 

Caso a cadeia de caracteres tenha tamanho fixo, utilizar CHAR ao invés de VARCHAR, por 
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12. Licenciamento 
 
 É Mandatório que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual t
reservados à Seção Técnica de Informática do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação.
 Qualquer outro licenciamento deve ser previamente definido por normas, portarias ou ofícios 
específicos e registrados em tarefa específica.
 É Mandatório que caso o licenciamento seja outro, que sejam adaptadas as documentações de 
códigos definido no item 10 para refletir esta especificidade.
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual t
reservados à Seção Técnica de Informática do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação.

Qualquer outro licenciamento deve ser previamente definido por normas, portarias ou ofícios 
específicos e registrados em tarefa específica. 

que caso o licenciamento seja outro, que sejam adaptadas as documentações de 
códigos definido no item 10 para refletir esta especificidade. 
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual tenham seus direitos 
reservados à Seção Técnica de Informática do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. 

Qualquer outro licenciamento deve ser previamente definido por normas, portarias ou ofícios 

que caso o licenciamento seja outro, que sejam adaptadas as documentações de 
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13. Testes automáticos
 
 É Recomendados que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual imp
funcionalidade de testes automáticos.
 É Recomendado que estes testes utilizem o Framework PHPUnit
 É Recomendado que os arquivos de testes estejam armazenados na pasta src/testes/ do 
repositório. 

É Opcional que os teste
WebDriver PHP desenvolvidos pelo Facebook
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 https://phpunit.de/ 
52

 http://www.seleniumhq.org/ 
53

 https://github.com/facebook/php
54

 https://phpunit.de/manual/3.7/en/selenium.html
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13. Testes automáticos 

que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual imp
funcionalidade de testes automáticos. 

que estes testes utilizem o Framework PHPUnit51 versão 5.0 ou superior.
que os arquivos de testes estejam armazenados na pasta src/testes/ do 

que os testes também sejam efetuados utilizando-se a ferramenta SeleniumHQ
PHP desenvolvidos pelo Facebook53, integrados com o PHPUnit54. 

 

                   

https://github.com/facebook/php-webdriver 
https://phpunit.de/manual/3.7/en/selenium.html 
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que as aplicações desenvolvidas no âmbito deste manual implementem a 

versão 5.0 ou superior. 
que os arquivos de testes estejam armazenados na pasta src/testes/ do 

se a ferramenta SeleniumHQ52 e o 
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Anexo A 
 

Exemplo de configuração inicial de um repositório GIT, inserção de arquivos e 
desenvolvimento. 

1. Caso o repositório principal do tipo GIT não tenha sido automaticamente criado durante o 
cadastro do projeto, proceder a criação visitando a página do projeto e clicando em 
“Configurações” -> “Repositórios” 
 

a. O Controle de versão é
b. Definí-lo como Repositório Principal;
c. O identificador deve ser igual ao nome do projeto;
d. O caminho para o repositório deverá ser /opt/git/nomedoprojeto, onde 

nomedoprojeto é o nome do projeto em questão;
e. A codificação padrão é UTF
f. Selecionar “Relatar última alteração para arquivos e diretórios”
g. Por fim, clique “Criar”

 
2. Realize o primeiro clone do repositório. Em um diretório vaziu do computador de 

desenvolvimento executar o comando:
 
git clone http://seuUsername@devel.icmc.usp.br/git/nome

 
Exemplo: 
 
$ git clone http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/

Cloning into nomedoprojeto...

warning: You appear to have cloned an empty repository.

Checking connectivity... done.

 
3. Adentrar ao diretório criado 

 
cd nomedoprojeto 
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Exemplo de configuração inicial de um repositório GIT, inserção de arquivos e 

Caso o repositório principal do tipo GIT não tenha sido automaticamente criado durante o 
cadastro do projeto, proceder a criação visitando a página do projeto e clicando em 

> “Repositórios” -> “Novo Repositório”: 

O Controle de versão é do tipo “Git”; 
lo como Repositório Principal; 

O identificador deve ser igual ao nome do projeto; 
O caminho para o repositório deverá ser /opt/git/nomedoprojeto, onde 
nomedoprojeto é o nome do projeto em questão; 
A codificação padrão é UTF-8; 

onar “Relatar última alteração para arquivos e diretórios”
Por fim, clique “Criar”

Realize o primeiro clone do repositório. Em um diretório vaziu do computador de 
esenvolvimento executar o comando: 

git clone http://seuUsername@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/

$ git clone http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/ 

Cloning into nomedoprojeto... 

warning: You appear to have cloned an empty repository. 

Checking connectivity... done. 

Adentrar ao diretório criado “nomedoprojeto”: 
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Exemplo de configuração inicial de um repositório GIT, inserção de arquivos e branch de 

Caso o repositório principal do tipo GIT não tenha sido automaticamente criado durante o 
cadastro do projeto, proceder a criação visitando a página do projeto e clicando em 

 

O caminho para o repositório deverá ser /opt/git/nomedoprojeto, onde 

onar “Relatar última alteração para arquivos e diretórios” 
Por fim, clique “Criar” 

Realize o primeiro clone do repositório. Em um diretório vaziu do computador de 

doprojeto/ 
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4. Criar o branch master com o comando:
 
git checkout -b master

 
Exemplo: 
 
$ git checkout -b master

Switched to a new branch 'master'

 
5. Criar o branch desenvolvimento com o comando:

 
git checkout -b desenvolvimento

 
Exemplo: 
 
$ git checkout -b desenvolvimento

Switched to a new branch 

 
6. 6. Criar um branch que referencia a tarefa criada (Tarefa 1664, pex.) para adição dos arquivos 

iniciais com o comando:
 
git checkout -b tar1664

 
Exemplo: 
 
$ git checkout -b tar1664

Switched to a new branch 

 
7. Adicionar os arquivos iniciais de acordo com o especificado no manual:

 
Exemplo: 
 
$ mkdir docs src 

$ echo "LEIAME" >> docs/LEIAME.TXT

$ echo "Ola" >> src/index.html

 
8. Adicionar os arquivos/diretórios ao commit:

 
git add arquivos 
 
Exemplo: 
 
$ git add docs/ src/ 
 

9. Realizar os commits locais:
 
git commit -a -m mensagem

 
Exemplo: 
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Criar o branch master com o comando: 

b master 

b master 

Switched to a new branch 'master' 

Criar o branch desenvolvimento com o comando: 

b desenvolvimento 

esenvolvimento 

Switched to a new branch desenvolvimento 

Criar um branch que referencia a tarefa criada (Tarefa 1664, pex.) para adição dos arquivos 
iniciais com o comando: 

tar1664 

tar1664 

branch tar1664 

Adicionar os arquivos iniciais de acordo com o especificado no manual:

$ echo "LEIAME" >> docs/LEIAME.TXT 

$ echo "Ola" >> src/index.html 

Adicionar os arquivos/diretórios ao commit: 

 

Realizar os commits locais: 

m mensagem 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  |  Universidade de São Paulo  | 
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Criar um branch que referencia a tarefa criada (Tarefa 1664, pex.) para adição dos arquivos 

Adicionar os arquivos iniciais de acordo com o especificado no manual: 
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$ git commit -a -m 'Adicionado arquivos iniciais ao repositorio #1664'

[tar1664 (root-commit) 27f1431] Adicionado arquivos iniciais ao repositorio #1664

2 files changed, 2 insertions(+)

create mode 100644 docs/LEIAME.TXT

create mode 100644 src/index.html

 
10. Configurar e submeter ao repositório remoto os 

 
git push --set-upstream origin tar1664

 
Exemplo: 
 
$ git push --set-upstream origin tar1664

Counting objects: 6, done.

Delta compression using up to 4 threads.

Compressing objects: 100% (2/2), done.

Writing objects: 100% (6/6), 382 bytes | 0 bytes/s, done.

Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0)

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/

* [new branch]      tar1664 

Branch tar1664 set up to track remote branch tar1664 from origin.

 
11. Configurar e submeter ao repositório remoto o 

 
git branch desenvolvimento

git push --set-upstream origin desenvolvimento

 
Exemplo: 
 
$ git branch desenvolvimento

$ git push --set-upstream origin desenvolvimento

Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0)

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/

* [new branch]      desenvolvimento 

Branch master set up to track r

 
12. Configurar e submeter ao repositório remoto o 

 
git branch master 

git push --set-upstream origin 

 
Exemplo: 
 
$ git branch master 

$ git push --set-upstream origin 

Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0)

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/

* [new branch]      master
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m 'Adicionado arquivos iniciais ao repositorio #1664'

commit) 27f1431] Adicionado arquivos iniciais ao repositorio #1664

, 2 insertions(+) 

create mode 100644 docs/LEIAME.TXT 

create mode 100644 src/index.html 

Configurar e submeter ao repositório remoto os commits deste branch

upstream origin tar1664 

upstream origin tar1664 

g objects: 6, done. 

Delta compression using up to 4 threads. 

Compressing objects: 100% (2/2), done. 

Writing objects: 100% (6/6), 382 bytes | 0 bytes/s, done. 

Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0) 

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/ 

branch]      tar1664 -> tar1664 

Branch tar1664 set up to track remote branch tar1664 from origin. 

Configurar e submeter ao repositório remoto o branch desenvolvimento:

git branch desenvolvimento 

upstream origin desenvolvimento 

$ git branch desenvolvimento 

upstream origin desenvolvimento 

Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0) 

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/ 

* [new branch]      desenvolvimento -> desenvolvimento 

Branch master set up to track remote branch desenvolvimento from origin.

Configurar e submeter ao repositório remoto o branch master: 

upstream origin master 

 

upstream origin master 

reused 0 (delta 0) 

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/ 

master -> master 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  |  Universidade de São Paulo  | 
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m 'Adicionado arquivos iniciais ao repositorio #1664' 

commit) 27f1431] Adicionado arquivos iniciais ao repositorio #1664 

branch: 

desenvolvimento: 

emote branch desenvolvimento from origin. 
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Branch master set up to track remote branch 

 
13. Realizar uma marcação (Tag) anotada como versão v0 e submetê

 
git tag -a v0 -m “Versão Inicial”

git push origin v0 
 
Exemplo: 
 
$ git tag -a v0 -m “Versão Inicial”

Counting objects: 1, done.

Writing objects: 100% (1/1), 165 bytes | 0 bytes/s, done.

Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0)

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/g

* [new tag]         v0 -> v0
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Branch master set up to track remote branch master from origin. 

Realizar uma marcação (Tag) anotada como versão v0 e submetê-la ao servidor:

m “Versão Inicial” 

m “Versão Inicial” 

Counting objects: 1, done. 

Writing objects: 100% (1/1), 165 bytes | 0 bytes/s, done. 

Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0) 

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/ 

> v0 
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la ao servidor: 
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Anexo B 
 
 Exemplo de criação de branch

estabelecido. 
 

1. Todo o processo parte de uma tarefa específica no Redmine, que justifique o desenvolvim
 

2. Em uma máquina de desenvolvimento, criar um diretório vazio, por exemplo
/icmc/desenvolvimento/
 

3. Clonar o repositório do projeto em questão com o comando
 
git clone http://seuUsername@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/

 
Exemplo: 
 
$ git clone http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto

Cloning into nomedoprojeto...

Password for 'http://fulano@devel.icmc.usp.br':

remote: Counting objects: 14, done.

remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.

remote: Total 14 (delta 0), reused 0 (delta 0)

Unpacking objects: 100% (14/14), done.

Checking connectivity... done.

 
4. Entre no diretório criado 

 
5. Verifique os Branchs existentes com o comando:

 
git branch -r 
 
Exemplo: 
 
$ git branch -r 

origin/HEAD -> origin/master

origin/desenvolvimento 

origin/master 

origin/tar1664 

origin/tar1665 
 

a. Veja que no exemplo, já existem 4 
i. o master: repositório principal de produção

ii. o desenvolvimento: base da próxima versão que será colocada em produção
iii. o tar1664: referencia a tarefa 1664
iv. tar1665: referen

b. Caso o desenvolvimento esteja vinculado a uma tarefa pré
criado, deve-se utilizar ele e não criar um novo.
Para isto, basta executar o comando:
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branch para desenvolvimento específico utilizando um repositório já 

Todo o processo parte de uma tarefa específica no Redmine, que justifique o desenvolvim

Em uma máquina de desenvolvimento, criar um diretório vazio, por exemplo
/icmc/desenvolvimento/ 

Clonar o repositório do projeto em questão com o comando: 

git clone http://seuUsername@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/

://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto 

Cloning into nomedoprojeto... 

Password for 'http://fulano@devel.icmc.usp.br': 

remote: Counting objects: 14, done. 

remote: Compressing objects: 100% (8/8), done. 

remote: Total 14 (delta 0), reused 0 (delta 0) 

packing objects: 100% (14/14), done. 

Checking connectivity... done. 

Entre no diretório criado “nomedoprojeto” 

Verifique os Branchs existentes com o comando: 

> origin/master 

 

Veja que no exemplo, já existem 4 branchs: 
o master: repositório principal de produção 
o desenvolvimento: base da próxima versão que será colocada em produção
o tar1664: referencia a tarefa 1664 
tar1665: referencia a tarefa 1665 

Caso o desenvolvimento esteja vinculado a uma tarefa pré-existente e cujo 
se utilizar ele e não criar um novo. 

Para isto, basta executar o comando: 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  |  Universidade de São Paulo  | 
∙ Brasil ∙ www.icmc.usp.br 

para desenvolvimento específico utilizando um repositório já 

Todo o processo parte de uma tarefa específica no Redmine, que justifique o desenvolvimento 

Em uma máquina de desenvolvimento, criar um diretório vazio, por exemplo, 

git clone http://seuUsername@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/ 

o desenvolvimento: base da próxima versão que será colocada em produção 

existente e cujo branch já esteja 
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git checkout nomeDoBranchExistente

 
Exemplo (referenciando 
 
$ git checkout tar1664

Branch tar1664 set up to track remote branch tar1664 from origin.

Switched to a new branch 'tar1664'

$ git status 

No ramo tar1664

Your branch is up

nada a submeter, diretório de 

 
c. Caso o desenvolvimento seja de uma nova tarefa, proceder a criação de um novo 

derivado da linha desenvolvimento com os comandos:
 
git checkout desenvolvimento

git checkout -b tarNúmeroDaTarefa

 
Exemplo (referenciando uma nova tarefa 
 
$ git checkout desenvolvimento

Branch desenvolvimento set up to track remote branch desenvolvimento from

Switched to a new branch 'desenvolvimento'

$ git checkout -b tar1666

Switched to a new branch 'tar1666'

 
Neste caso, é neces
 
git push --set-upstream origin tar1666

 
Exemplo: 
 
$ git push --set-upstream origin tar1666

Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0)

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedorepositorio

* [new branch]      tar1666 

Branch tar1666 set up to track remote branch tar1666 from origin.

 
6. Deve-se constantemente realizar a sincronização do código remoto com código local, com a 

utilização do comando: 
 
git pull 
 
É de responsabilidade do des
 

7. Após os commits locais, deve
comando: 
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git checkout nomeDoBranchExistente 

Exemplo (referenciando checkout/tarefa 1664): 

$ git checkout tar1664 

Branch tar1664 set up to track remote branch tar1664 from origin.

Switched to a new branch 'tar1664' 

No ramo tar1664 

Your branch is up-to-date with 'origin/tar1664'. 

nada a submeter, diretório de trabalho vazio 

Caso o desenvolvimento seja de uma nova tarefa, proceder a criação de um novo 
derivado da linha desenvolvimento com os comandos: 

git checkout desenvolvimento 

b tarNúmeroDaTarefa 

Exemplo (referenciando uma nova tarefa de número 1666): 

$ git checkout desenvolvimento 

Branch desenvolvimento set up to track remote branch desenvolvimento from

Switched to a new branch 'desenvolvimento' 

b tar1666 

Switched to a new branch 'tar1666' 

é necessário registrar no servidor a criação do novo branch

upstream origin tar1666 

upstream origin tar1666 

Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0) 

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedorepositorio 

[new branch]      tar1666 -> tar1666 

Branch tar1666 set up to track remote branch tar1666 from origin.

se constantemente realizar a sincronização do código remoto com código local, com a 
 

É de responsabilidade do desenvolvedor manter o código sincronizado. 

locais, deve-se realizar a sincronização do código local com o remoto, utilizando o 
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Branch tar1664 set up to track remote branch tar1664 from origin. 

Caso o desenvolvimento seja de uma nova tarefa, proceder a criação de um novo branch 

Branch desenvolvimento set up to track remote branch desenvolvimento from  origin. 

branch com o comando: 

Branch tar1666 set up to track remote branch tar1666 from origin. 

se constantemente realizar a sincronização do código remoto com código local, com a 

 

se realizar a sincronização do código local com o remoto, utilizando o 
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git push 
 

8. Quando finalizar o desenvolvimento de código, a equipe de teste executará os seguintes passos:
 

a. Clone do repositório
b. Checkout do branch

c. Homologação 
d. Mesclar o branch

i. Realizar o checkout do branch desenvolvimento com o comando:
 
git checkout desenvolvimento

 
Exemplo:
 
$ git checkout desenvolvimento

Switched to branch 

Your branch is up

 
ii. Realizar o merge do 

o comando:
 
git merge 

 
Exemplo:
 
$ git merge 
Merge made by the 'recursive' strategy.
src/index.html  | 5 +++++
src/index3.html | 1 +
2 files changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 src/index3.html
 

iii. Adicionar uma “Tag” a versão:
1. Verificar os números existentes:

 
git t

 
Exemplo:
 
$git tag 

v0

 
2. Adicionar a tag leve conforme item 2.d.i

 
git tag v0.0.1

 
3. Registrar a tag no servidor:

 
git push origin v0.0.1
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Quando finalizar o desenvolvimento de código, a equipe de teste executará os seguintes passos:

Clone do repositório 
branch específico 

branch com o desenvolvimento 
Realizar o checkout do branch desenvolvimento com o comando:

git checkout desenvolvimento 

Exemplo: 

$ git checkout desenvolvimento 

Switched to branch desenvolvimento 

Your branch is up-to-date with 'origin/desenvolvimento’.

Realizar o merge do branch de desenvolvimento com o desenvolvimento utilizando 
o comando: 

git merge --no-ff nonmedoBranchDesenvolvimento desenvolvimento

Exemplo: 

$ git merge --no-ff tar1666 desenvolvimento 
Merge made by the 'recursive' strategy. 
src/index.html  | 5 +++++ 
src/index3.html | 1 + 
2 files changed, 6 insertions(+) 
create mode 100644 src/index3.html 

Adicionar uma “Tag” a versão: 
Verificar os números existentes: 
 
git tag -l 
 
Exemplo: 
 
$git tag –l 

v0 

 
Adicionar a tag leve conforme item 2.d.i 
 
git tag v0.0.1 
 
Registrar a tag no servidor: 
 
git push origin v0.0.1 
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Quando finalizar o desenvolvimento de código, a equipe de teste executará os seguintes passos: 

Realizar o checkout do branch desenvolvimento com o comando: 

date with 'origin/desenvolvimento’. 

de desenvolvimento com o desenvolvimento utilizando 

ff nonmedoBranchDesenvolvimento desenvolvimento 
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Exemplo:
 
$ git push origin v0.0.1
Counting objects: 1, done.
Writing objects: 100% (1/1), 165 bytes | 0 bytes/
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/
* [new tag]         v0.0.1 
 

e. Caso ocorra algum conflito no Merge, este deve ser reportado ao desenvolvimento que 
deverá corrigir o problema, para 
 
É Mandatório que seja
 

9. Caso o código esteja ok, de acordo com as políticas, a equipe de colocação em produção efetuará 
os seguintes passos: 

a. Clone do repositório
b. Checkout do branch

c. Mesclar o branch

i. Realizar o checkout do 
 
git checkout master

 
Exemplo:
 
$ git checkout master

Switched to branch 'master'

Your branch is up

 
ii. Realizar o

comando:
 
git merge 

 
Exemplo:
 
$ git merge desenvolvimento máster

Merge made by the 'recursive' strategy.

src/index.html  | 5 +++++

src/index3.html | 1 +

2 files changed, 6 insertions(+)

create mode 100644 src/index3.html

 
iii. Realizar a sincronização do repositório master com o servidor utilizando o 

comando:
 
git push
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Exemplo: 
 
$ git push origin v0.0.1 
Counting objects: 1, done. 
Writing objects: 100% (1/1), 165 bytes | 0 bytes/
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0) 
To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/
* [new tag]         v0.0.1 -> v0.0.1 
 

Caso ocorra algum conflito no Merge, este deve ser reportado ao desenvolvimento que 
deverá corrigir o problema, para então reiniciar o processo. 

que seja utilizado o parâmetro --no-ff no merge. 

Caso o código esteja ok, de acordo com as políticas, a equipe de colocação em produção efetuará 

Clone do repositório 
branch desenvolvimento 

branch desenvolvimento com o máster 
Realizar o checkout do branch master com o comando: 

git checkout master 

Exemplo: 

$ git checkout master 

Switched to branch 'master' 

Your branch is up-to-date with 'origin/master'. 

Realizar o merge do branch de desenvolvimento com o master utilizando o 
comando: 

git merge --no-ff desenvolvimento master 

Exemplo: 

$ git merge desenvolvimento máster 

Merge made by the 'recursive' strategy. 

src/index.html  | 5 +++++ 

src/index3.html | 1 + 

hanged, 6 insertions(+) 

create mode 100644 src/index3.html 

Realizar a sincronização do repositório master com o servidor utilizando o 
comando: 

git push 
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Writing objects: 100% (1/1), 165 bytes | 0 bytes/s, done. 

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedoprojeto/ 

Caso ocorra algum conflito no Merge, este deve ser reportado ao desenvolvimento que 

 

Caso o código esteja ok, de acordo com as políticas, a equipe de colocação em produção efetuará 

 

de desenvolvimento com o master utilizando o 

Realizar a sincronização do repositório master com o servidor utilizando o 
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Exemplo:
 
$ git push

Password for 'http://fulano@devel.icmc.usp.br':

Counting objects: 9, done.

Delta compression using up to 4 threads.

Compressing objects: 100% (3/3), done.

Writing objects: 100% (3/3), 400 bytes | 0 bytes/s, done.

Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedorepositorio

1d617a6..9b95da1  master 

 
iv. Aplicará a TAG específica conforme análise da tarefa e orientação do manual:

 
1. Verificar as TAGs existentes:

 
git tag 

 
Exemplo:
 
$git tag 

v0

 
2. É o c

 
git tag 

 
3. Lembre

 
git push origin v0.1
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Exemplo: 

$ git push 

Password for 'http://fulano@devel.icmc.usp.br': 

Counting objects: 9, done. 

compression using up to 4 threads. 

Compressing objects: 100% (3/3), done. 

Writing objects: 100% (3/3), 400 bytes | 0 bytes/s, done. 

Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0) 

To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedorepositorio

1d617a6..9b95da1  master -> master 

Aplicará a TAG específica conforme análise da tarefa e orientação do manual:

Verificar as TAGs existentes: 
 
git tag -l 

 
Exemplo: 
 
$git tag -l 

v0 

 
É o caso de utilização de tag anotada: 
 
git tag -a v0.1 -m “Versão 0.1” 

 
Lembre-se de registrar a TAG no servidor: 
 
git push origin v0.1 
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To http://fulano@devel.icmc.usp.br/git/nomedorepositorio 

Aplicará a TAG específica conforme análise da tarefa e orientação do manual: 


