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1. Identificação 

<código da estória de usuário> - <nome da estória de usuário> 

 

2. Objetivo 

O documento tem por objetivo registrar e controlar toda a especificação da estória de usuário 
em referência, que será descrita utilizando a técnica de critérios de aceite. 
 

3. Narrativa 

Como um <papel/ator> devo/quero/posso/gostaria <ação a ser realizada> para que <objetivo 
a ser alcançado>[RMA1] 
 

3.1. Premissas 

<itens óbvios ou que tenham relevância no sistema>[RMA2] 
 
<formatos e validações que sejam relevantes para o cliente>[RMA3] 
 

3.2. Fora do Escopo 

<itens que não serão atendidos por esta estória de usuário>[RMA4] 
 

4. Critérios de Aceite 

Cenário <#>:  <título>  

Dado  <pré-condição> 

Quando  <ação> 

Então  <resultado esperado> 

Caso  <exceções e validações> 

 

<Exemplo: 

Cenário 1: Listar Capacitação Estagiário 

Dado que o gestor de estágios esteja na tela de Capacitação de Estagiário 

Quando ele selecionar obrigatoriamente um órgão, um setor e um estagiário 

Então ele visualiza uma tabela com todas as capacitações, exibindo os dados de carga horária, CPF do 

supervisor de estágio e data de conclusão da capacitação. 

Caso  não haja nenhuma capacitação cadastrada ele visualiza a mensagem “Nenhuma capacitação encontrada.”. 

 

Cenário 2 : Cadastrar Capacitação Estagiário 
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Dado  que o gestor de estágios tenha realizado o Cenário 1 e solicitado a inclusão de uma nova capacitação 

Quando  ele inserir o nome da capacitação, a carga horária, o CPF do supervisor, a data de conclusão e solicitar 

a gravação 

Então  o registro deve ser inserido e exibido um aviso de registro salvo. 

Caso  o gestor de estágios não informe o nome da capacitação, a carga horária, o CPF do supervisor ou a data 

de conclusão e solicite a gravação, deve ser exibida a mensagem de campo obrigatório nos campos que não 

foram preenchidos. 

Caso  ele tente informar uma data de conclusão posterior à data atual, não permitir a gravação do registro e 

informar a mensagem “A data de conclusão da capacitação deve ser anterior à data atual”. 

 

Cenário 3 : Alterar Capacitação Estagiário  

Dado  que o gestor de estágios tenha executado o Cenário 1 

Quando  ele selecionar um registro na lista de capacitação do estagiário, não será permitido alterar o campo data 

de conclusão. Ao alterar o texto de capacitação, a carga horária ou o CPF do supervisor e solicitar a gravação 

Então  o registro deve ser alterado, exibindo um aviso de registro alterado.> 

 

5. Anexos 

<Listar, conforme o caso, protótipos de telas, legislação de referência ou outros documentos 

relevantes> 

 

 


