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SANER é o principal evento relacionado à teoria e prá tica de recuperaçã o de informaçõ es a partir de sistemas de
software existentes. O evento explora mé todos inovadores para extrair os diversos tipos de informaçõ es que podem
ser recuperados de artefatos de software e ainda maneira inovadoras de se utilizar essas informaçõ es em benefı́cio
da produtividade e qualidade no desenvolvimento de software. O evento promove discussõ es e interaçõ es entre
praticantes de desenvolvimento e manutençã o de sistemas. As atividades e conteú dos do evento estã o diretamente
relacionadas à s atividades de desenvolvimento de software amplamente presentes na STI.

RELATO

A correçã o de issues apontadas pela ferramenta de aná lise está tica de có digo-fonte em uso na STI (SonarQube) é
um trabalho que demanda um considerá vel esforço manual dos servidores aqui alocados e é essencial para a
qualidade final dos produtos aqui desenvolvidos. Foi desenvolvida no TCU uma ferramenta (C3PR) que possibilita a
correçã o automá tica de issues do SonarQube. O desenvolvimento e uso do C3PR no TCU foi relatado no meio
acadê mico e aceito como publicaçã o cientı́fica para apresentaçã o na conferê ncia em questã o.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO

A ferramenta desenvolvida já está em uso na STI e aumenta a produtividade e a qualidade das atividades de
desenvolvimento de software no TCU, por meio da reduçã o do esforço necessá rio para correçã o de alguns tipos de
issue, realizando esta tarefa de maneira automá tica. Alé m dos benefı́cios do uso da ferramenta, a apresentaçã o do
trabalho contribui para a divulgaçã o da instituiçã o TCU em â mbito internacional.
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