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RESUMO 

Hoje os órgãos da área da Assistência Social, principalmente os públicos dos muni-
cípios de nosso País, possuem a necessidade de armazenar informações de milha-
res de famílias sem que tenham uma ferramenta adequada para a realização dessa 
tarefa. Esse trabalho tem como objetivo ajudar a mudar o atual cenário dessas uni-
dades da Assistência Social, um cenário onde fichas que são preenchidas a mão e 
armazenadas em situações precárias acabam sendo perdidas, e assim é perdido 
também todo o histórico de atendimento que aquela unidade ofereceu para determi-
nada família. Hoje os relatórios cuja periodicidade é mensal, demoram em torno de 
uma semana para ser feito e demanda mão de obra de mais de um profissional para 
a realização do mesmo onde o resultado não é fidedigno à realidade da unidade. 
Esse trabalho apresenta o processo de desenvolvimento de um sistema para o ge-
renciamento dessas informações de forma informatizada e centralizada. Para isso 
será utilizado a plataforma web onde haverá as unidades e os funcionários das 
mesmas cadastrados no sistema para que eles possam armazenar as informações 
pessoais e os atendimentos prestados a cada cidadão que se dirigiu a unidade. 

Palavras-chaves: CRAS, CREAS, SUAS, Sistema. 
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1 INTRODUÇÃO 

Antes de 1988 a Assistência Social era entendida como caridade, filantro-

pia e/ou assistencialismo [13]. Até que em 1988 a Constituição define a Assistência 

Social como Política Pública, ou seja, se tornou um serviço de direito dos cidadãos 

que estejam passando por um momento de vulnerabilidade social, como a pobreza, 

miséria ou violação de seus direitos. Esses serviços são oferecidos através de pro-

gramas sociais dos mais variados tipos, tais como: grupo de conivência que tem co-

mo objetivo fortalecer os vínculos entre os indivíduos participantes, e esses grupos 

são divididos por faixa etária; programa com repasse de renda, onde podem ser  ci-

tados, por exemplo, o bolsa família; o acompanhamento familiar; concessão de be-

nefícios mínimos sociais como cestas básicas. 

 Conforme lei sancionada em 2011 [14] que institui o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) como o modelo de gestão utilizado no Brasil para opera-

cionalizar a Politica Nacional de Assistência Social e fazer com que as famílias te-

nham garantia de maior acesso aos programas sociais: 

 

Art. 6
o
  A gestão das ações na área de assistência social fica organizada 

sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Siste-
ma Único de Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos: 

I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação 
técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a prote-
ção social não contributiva; 

II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e be-
nefícios de assistência social, na forma do art. 6

o
-C; 

III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, 
regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social; 

IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e mu-
nicipais; 

V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assis-
tência social; 

VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e 

VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos [14]. 



  

 

O presente trabalho consiste em desenvolver um sistema computacional 

para auxiliar os trabalhadores da rede SUAS, através do cadastro e gerenciamento 

das informações relevantes dos cidadãos que utilizam o serviço da rede SUAS. 

O sistema é baseado no prontuário SUAS que é a principal ferramenta 

existente para auxiliar os profissionais de assistência social na organização das in-

formações referentes ao processo de acompanhamento de famílias e indivíduos. 

Atualmente é nele que os técnicos superiores inserem as informações de cada famí-

lia manualmente (caneta e papel) e os armazenam em arquivos. Essas informações 

consistem em cadastros básicos com endereço e informações pessoais, composição 

familiar, evoluções de cada atendimento realizado pela unidade e a condição de ca-

da indivíduo da família. 

O desenvolvimento desse sistema surgiu da necessidade de facilitar o 

acesso a essas informações, onde os técnicos e demais funcionários da unidade 

podem ter acesso ao histórico de atendimento dos cidadãos, bem como seus dados 

pessoais, gerar relatórios de forma ágil, imprimir informações necessárias para do-

cumentação, tudo isso com facilidade, otimização de tempo de trabalho e organiza-

ção com a utilização de arquivo digital, dispensando enormes pilhas de papéis de-

sorganizadas que compõem o cenário atual dos órgãos públicos. 

Foi adotado para o desenvolvimento do software a plataforma web asp.net 

para que as informações possam ser centralizadas e acessadas de qualquer dispo-

sitivo que tenha acesso a internet visto que a aplicação possui design responsivo. A 

linguagem de programação escolhida foi o C# utilizando o paradigma de desenvol-

vimento orientado a objetos junto com a IDE Visual Studio e o Mysql como Sistema 

de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). 

O presente trabalho está estruturado em 4 (quatro) Capítulos. O primeiro 

Capítulo trata-se da introdução, que descreve de modo geral o Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS e as tecnologias adotadas para o desenvolvimento do 

software.  

No Capítulo 2 (dois) são destacadas as abordagens históricas referentes à 

Assistência Social no País, o funcionamento da rede e unidades de Assistência So-



  

cial em esfera municipal, o quadro de servidores e suas respectivas atribuições e os 

conceitos necessários para o entendimento e desenvolvimento do trabalho.  

No Capítulo 3 (três) são tratados os assuntos técnicos relevantes ao de-

senvolvimento do software, o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais 

como amostragem dos principais problemas encontrados, a descrição dos usuários 

que irão operar o sistema e a abordagem da modelagem de dados utilizando a téc-

nica de UML, esclarecida no capítulo em questão.  

E por fim, no Capítulo 4 (quatro) são apresentadas informações a respeito 

da construção do software, a sua forma de implementação, telas, menus e todo o 

seu processo operacional. Adiante, são evidenciados na conclusão os benefícios da 

implantação deste sistema em órgãos de setores públicos e estudos para possíveis 

trabalhos futuros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 BREVE HISTÓRICO 

No ano de 1988 a Constituição Federal definiu que a Assistência Social 

junto com Saúde e a Previdência formariam o tripé da Seguridade Social para que 

todos tenham proteção social: 

Art. 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único - Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
 
I – universalidade da cobertura e do atendimento; 
II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V – equidade na forma de participação no custeio; 
VI – diversidade da base de financiamento; 
VII – caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 
participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e 
aposentados. [15] 

2.1 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) 

O SUAS é um sistema público que organiza, de uma forma descentraliza-

da, os serviços socioassistenciais no Brasil. Esse sistema tem como foco principal o 

atendimento a família, pois ela é a base da sociedade, além das pessoas que perde-

ram seus vínculos familiares e comunitários. 

O Governo Federal desenvolveu na Politica Nacional de Assistência Soci-

al o conceito de territorialização, que é o levantamento social que considera onde as 

pessoas vivem e o tipo de proteção que elas precisam, ou seja, combinar quantos 

são os atendimentos que são realmente necessários e eficazes para determinada 

área e população [18]. 

O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de prote-

ção social. 

 A Proteção Social Básica: destinada à prevenção de 

riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, proje-



  

tos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade social [10].   

 A Proteção Social Especial: destinada a famílias e 

indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram 

seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, 

abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos [11].   

2.2 O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 

A equipe que constitui o CRAS tem como responsabilidade prestar infor-

mação e orientação para a população da sua área de abrangência, bem como arti-

cular com a rede de proteção especial com o objetivo de garantir o direito de cidada-

nia. 

 
O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assis-
tência social sendo responsável pela organização e oferta dos serviços so-
cioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e 
DF [1]. 

 
A Tabela 1 mostra a distribuição dos profissionais que preenchem o qua-

dro de funcionários do CRAS de acordo com o porte dos municípios. Os municípios 

de pequeno porte I pode referenciar de 1 até 2.500 famílias, os de pequeno porte II 

devem ter a capacidade de referenciar de 1 até 3.500 famílias e os demais municí-

pios devem atualizar o quadro de profissionais a cada 5.000 famílias referencia-

das.[2] 

 

Tabela 1: Quadro de funcionários do CRAS de acordo com o porte do município. [2] 

Porte do município Profissional 

Pequeno porte I (de 1 até 2.500 famílias 

referenciadas).  

1 - Coordenador 
1 - Assistente Social 
1 - Psicólogo 
2 - Técnicos de nível médio 



  

 
 

Pequeno porte II (de 1 até 3.500 famílias 

referenciadas). 

1 - Coordenador 
2 - Assistente Social 
1 - Psicólogo 
3 - Técnicos de nível médio 
 

Demais municípios (até 5.000 famílias 

referenciadas). 

1 - Coordenador 
2 - Assistente Social 
1 - Psicólogo 
4 - Técnicos de nível médio 
1 - Técnicos de nível superior 
 

 

O porte de cada CRAS é definido pela quantidade de famílias que se pode 

referenciar em cada unidade. O CRAS é a porta de entrada para essas famílias que 

precisam de benefícios e serviços da Assistência Social, faz-se necessário ser um 

órgão organizado e bem gerenciado que é o objetivo principal do sistema desenvol-

vido nesse trabalho. 

 

2.3 O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(CREAS). 

O CREAS é a unidade representante da proteção especial, é a porta de 

entrada para os cidadãos que tiveram seus direitos violados de alguma maneira. 

 

De acordo a definição expressa na Lei Nº 12.435/2011, o CREAS é a uni-

dade pública estatal de abrangência municipal ou regional que tem como 

papel constituir-se em lócus de referência, nos territórios, da oferta de traba-

lho social especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação de ris-

co pessoal ou social, por violação de direitos. Seu papel no SUAS define, 

igualmente, seu papel na rede de atendimento [3].  

 



  

Os profissionais do CREAS recebem a responsabilidade de ofertar e refe-

renciar serviços especializados, como grupo de convivência de menores em conflito 

com a lei ou passagem para cidade mais próxima para pessoas migrantes,  de cará-

ter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por 

violação de direitos. 

A Tabela 2 mostra como é distribuído os profissionais da Assistência So-

cial em uma unidade do CREAS de pequeno porte 1 e 2, médio porte, grande porte, 

metrópole e Distrito Federal onde a capacidade máxima de atendimento e acompa-

nhamento da unidade é definido de acordo com o porte do município e caso esteja o 

limite só é incluso uma família ou indivíduo no acompanhamento quando é aberto 

uma vaga. 

Tabela 2: Quadro de funcionários do CREAS [6]. 

Municípios 
Capacidade de Atendimen-
to/Acompanhamento 

Equipe de Referência Porte 
  

Nível de Gestão 

Pequeno 
Porte I,  
II e Médio 
Porte 

Gestão inicial, 
Básica ou Plena 

50 casos (famí-
lias/indivíduos)  

1 Coordenador 
1 Assistente Social 
1 Psicólogo 
1 Advogado 
2 Profissionais de 
nível 
superior ou médio 
(abordagem dos 
usuários) 
1 Auxiliar administra-
tivo 

Grande Por-
te, 
Metrópole e 
DF 

Gestão inicial, 
Básica ou Plena 

80 casos (famí-
lias/indivíduos) 

1 Coordenador 
2 Assistentes Sociais 
2 Psicólogos 
1 Advogado 
4 Profissionais de 
nível superior ou mé-
dio 
(abordagem dos 
usuários) 
2 Auxiliares Adminis-
trativos 

 

 



  

3 MODELAGEM DO SISTEMA  

Nesse Capítulo serão abordadas às necessidades do cliente, os proble-

mas que o software deve satisfazer para que o processo operacional atual do cliente 

possa ser informatizado com sucesso. Serão abordados os requisitos do sistema ob-

tidos através de reuniões com os profissionais da área da assistência social para o 

entendimento de como o serviço é realizado atualmente. E será mostrado também o 

perfil, os interesses e as atribuições dos profissionais que utilizarão o software de-

senvolvido.  

A Engenharia de Software orientada a objetos é uma evolução da enge-

nharia de software, mas com uma forma totalmente diferente de ver os relaciona-

mentos e análises do problema por ter um enfoque na orientação a objeto [5]. 

Para auxiliar no processo de modelagem do sistema o UML será utilizado, 

que por ser visual torna mais fácil o entendimento do código existente e também 

como o software deve ser desenvolvido. 

 

3.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SI) 

Os sistemas de informação são uma das principais ferramentas disponí-

veis para que gestores atinjam metas em suas instituições como excelência operaci-

onal, desenvolvimento de novos produtos e serviços e melhor tomada de decisão. 

As informações com qualidade e apresentadas em tempo hábil à tomada de decisão 

são de vital importância para as organizações modernas. O uso adequado dos re-

cursos da Tecnologia de Informação garante a qualidade e pontualidade das infor-

mações [20]. 

 

A teoria geral dos sistemas foi formulada pelo biólogo alemão Ludwig Von 

Bertalanffy no início da década de 1930, mas foi publicada apenas em 1968. 

A partir de sua formulação diversos outros autores desenvolveram o tema e 



  

a Teoria dos Sistemas é hoje uma formulação teórica que atende às mais 

diversas ciências [22]. 

 

A necessidade do Sistema de Informação (SI) nas instituições surgiu de-

vido ao grande e crescente volume de informações que as mesmas possuem. Com 

o Sistema de Informação estruturado, a apresentação das informações necessárias 

e também já propiciando uma visão das tomadas de decisões, os gestores podem 

tomar decisões mais rápidas e de fontes seguras [20]. 

Na era da informação, o diferencial das organizações e dos profissionais 

está diretamente ligado à valorização da informação e do conhecimento, proporcio-

nando soluções e satisfação no desenvolvimento das atividades. 

 

Estudando os conceitos introdutórios de Administração, uma das temáticas 

essenciais é a Teoria Geral de Sistemas. Essa teoria, derivada das Ciências 

Naturais, procura entender o mundo como um grande organismo vivo que 

interage com o meio ambiente, retirando dele elementos e devolvendo ou-

tros. As Ciências Sociais aplicadas adaptaram esse modelo amplo para ex-

plicar os fenômenos organizacionais de interação com o ambiente de negó-

cios. Nesse sentido, o termo “sistema”, poderia ser definido como: um 

conjunto de partes, componentes, que interagem entre si, de forma ordena-

da, a fim de atingir um objetivo comum Esse conceito pode ser utilizado pa-

ra compreendermos sistemas de quaisquer naturezas, sejam eles organiza-

cionais ou naturais [21]. 

 

O SI é um tipo especializado de sistema formado por um conjunto de 

componentes relacionados entre si, que visam coletar dados e informações, manipu-

lá-los e processá-los para, finalmente, dar saída a novos dados e informações [21]. 

Embora estejamos acostumados a tratar os Sistemas da Informação co-

mo sendo dependentes de sistemas computadorizados, é necessário compreender 

que os Sistemas da Informação existem independentemente de computadores. Os 

Sistemas de Informação manuais envolvem o registro e o tratamento de informações 

com auxílio de recursos elementares de escritório, como caneta, papel, calculadora, 

telefone, fax, fotocópia, procedimentos e pessoas [21].  

Já os Sistemas da Informação baseados em computadores envolvem os 

seguintes elementos: Hardware que corresponde aos equipamentos computacionais 



  

que são responsáveis pela coleta, armazenamento, processamento e distribuição da 

informação, como por exemplo, impressora, pendrivers, disco rígido e unidade cen-

tral de processamento; Software que são os programas de computadores que de-

sempenham funções específicas para apoio ao usuário final, onde podemos citar 

fluxo de caixa, planilhas eletrônicas e processadores de texto; Banco de dados que 

é o software responsável por armazenar de forma estruturada conjuntos de dados, 

onde é explicado mais a frente na seção banco de dados; Redes e telecomunica-

ções é a estrutura responsável por garantir a conexão entre hardware, software e 

banco de dados nas redes locais de computadores ou mundiais como a internet; 

Recursos humanos é o elemento que envolve os usuários finais que são aqueles 

que utilizam a informática como ferramenta para atingirem seus objetivos, como por 

exemplo, uma planilha eletrônica usada por um engenheiro, onde a informática é 

considerada um meio para atingir um objetivo final. E envolve também profissionais 

de informática são aqueles especializados em desenvolvimento de software, confi-

guração de hardware e telecomunicações, a informática nesse caso é considerada a 

atividade final [21]. 

Os sistemas de informação podem ser classificados como Sistema de 

Processamento de Transação (SPT), que atende ao nível operacional da organiza-

ção; Sistema de Informação Gerencial (SIG), que atende ao nível gerencial; Sistema 

de Apoio à decisão (SAD), ou Sistema de Suporte a Decisão (SSD), que visa aten-

der às necessidades do nível estratégico da organização [21]. 

A categoria do sistema proposto no presente trabalho é o Sistema de In-

formação Gerencial (SIG). A ênfase do SIG é, sobretudo, na saída das informações 

que são extraídas da base de dados e de processos que estão de acordo com o que 

ele precisa para realizar as operações. Essas saídas de dados geralmente são em 

formato de relatórios. Após essa coleta de dados e a transformação deles em infor-

mação, o sistema deve prover ao gerente informações do passado e do presente 

sobre as operações internas e sobre o ambiente da organização, auxiliando na to-

mada de decisão para execução dos processos internos da organização [23]. 



  

3.2 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Uma das primeiras fases de um processo de desenvolvimento de softwa-

re consiste no Levantamento de Requisitos [16]. O desenvolvimento de um software 

se divide em quatro partes: Primeiro a concepção, onde é feito o levantamento de 

requisitos; Elaboração que é quando os requisitos são analisados; Construção que é 

o momento de implementar e testar o software; Em seguida a transição, que é 

quando o software é implantado. Sempre que possível, as fases construção e elabo-

ração ocorrem em ciclos de forma interativa com o cliente. Desta forma, sempre que 

um ciclo termina na fase de construção, volta-se na fase de elaboração para tratar o 

ciclo seguinte até que todo o software seja finalizado [16].  

 Nas fases de levantamento e análise de requisitos, deve ser trabalhado o 

problema e determinado como o software deve lidar com ele e se é possível a cons-

trução do software proposto. Para levantar os requisitos é necessário compreender 

as necessidades dos usuários e o que ele deseja que o sistema a ser construído 

realize. Isso é feito através de entrevista onde é possível entender o processo ope-

racional atual do cliente e como o software deve se comportar para que o processo 

possa ser informatizado com êxito [16].  

3.3 DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS 

A definição para Stakeholder que em português define uma parte interes-

sada, que qualifica qualquer pessoa ou entidade que é afetada pelas atividades de 

uma empresa ou instituição. Compreende todos os envolvidos em um processo que 

pode ser temporário como um projeto ou duradouro como a missão de uma organi-

zação [19].  

Na Tabela 3 são mostrados os Stakeholders ou envolvidos que foram 

identificados para essas unidades da Assistência Social. 

 



  

Tabela 3: Descrição dos envolvidos 

Nome Descrição Responsabilidade 

Coordenador Responsável pela gestão 

da unidade. 

Acompanhar e avaliar a 

implementação de servi-

ços, programas e projetos 

operacionalizadas na uni-

dade. 

Assistente social, e Psicó-

logo e técnico de nível su-

perior. 

São profissionais do nível 

superior com formação em 

psicologia, serviço social 

ou qualquer área referente 

ao SUAS que são respon-

sável pelo acompanha-

mento das famílias usuá-

rias da unidade. 

Acolhida, oferta de infor-

mações e realização de 

encaminhamentos às fa-

mílias usuárias do CRAS 

e CREAS. Acompanha-

mento das famílias em 

descumprimento de con-

dicionalidades. Alimenta-

ção de sistema de infor-

mação, registro das ações 

desenvolvidas e planeja-

mento do trabalho de for-

ma coletiva. 

Orientador social Funcionário de nível mé-

dio que realiza trabalhos 

administrativos e oferta de 

informações aos cidadãos. 

Recepção e oferta de ser-

viços às famílias que fre-

quentam a unidade. Apoio 

ao trabalho dos técnicos 

de nível superior. Partici-

pação de reuniões siste-

máticas de planejamento. 

Técnico administrativo Funcionário de nível mé-

dio que realiza trabalhos 

administrativos e oferta de 

informações aos cidadãos. 

Recepção e oferta de ser-

viços às famílias que fre-

quentam a unidade. Apoio 

ao trabalho dos técnicos 

de nível superior.  



  

Gestor Geralmente secretários de 

assistência social do mu-

nicípio. 

Gestão de toda a rede 

SUAS do município e ela-

boração de projetos. 

Família Cidadãos que compare-

cem às unidades solici-

tando serviços da assis-

tência social. 

---------------------------------- 

3.4 DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS 

A  Tabela 4 descreve a interação dos envolvidos e suas respectivas res-

ponsabilidades com o sistema.  

Tabela 4: Descrição dos usuários 

Nome Descrição Responsabilidades 

Coordenador Responsável pela gestão 

da unidade. 

- Realiza o cadastro de 

funcionários na unidade. 

- Acompanha os progra-

mas e projetos realizados 

na unidade. 

- Realiza atendimentos 

sociais incluindo evolução 

e concessão de benefí-

cios. 

- Gera relatórios baseado 

nas famílias cadastradas. 

Assistente social, e Psicó-

logo e técnico de nível su-

perior. 

São profissionais do nível 

superior com formação em 

psicologia, serviço social 

ou qualquer área referente 

- Cadastra no sistema as 

informações das famílias. 

- Atualiza as informações 

das famílias de acordo 



  

ao SUAS que são respon-

sável pelo acompanha-

mento das famílias usuá-

rias da unidade. 

com os atendimentos e 

visitas realizados. 

- Lança as movimenta-

ções de atendimentos so-

ciais realizados, de bene-

fícios concedidos e histó-

rico de acompanhamento 

familiar. 

- Imprime e arquiva infor-

mações sobre cadastro e 

evolução das famílias.  

- Acolhida, oferta de in-

formações e realização de 

encaminhamentos às fa-

mílias usuárias do CRAS 

e CREAS.  

- Alimentação de sistema 

de informação, registro 

das ações desenvolvidas 

e planejamento do traba-

lho de forma coletiva. 

Orientador social Funcionário de nível mé-

dio que realiza trabalhos 

administrativos e oferta de 

informações aos cidadãos. 

- Consulta informações da 

família no sistema para 

montar reuniões de convi-

vência. 

- Gera relatórios sobre as 

famílias cadastradas. 

- Atualiza informações ca-

dastrais das famílias. 

Técnico administrativo Funcionário de nível mé-

dio que realiza trabalhos 

administrativos e oferta de 

- Consulta informações da 

família no sistema para 

montar reuniões de convi-



  

informações aos cidadãos. vência. 

- Gera relatórios sobre as 

famílias cadastradas. 

- Atualiza informações ca-

dastrais das famílias.  

 

Os usuários diretos desse sistema serão os funcionários de unidades de 

assistência social como CRAS e CREAS. Como mostrado nas Tabela 1 e Tabela 2, 

os funcionários são divididos primeiramente por nível de escolaridade (médio e su-

perior) e em seguida por cargos. 

Todos os funcionários têm acesso livre a todos os formulários do sistema 

a fim de poder gerar relatórios, atualizar cadastros e realizar serviços administrati-

vos. Mas para lançamentos de realização de atendimentos, benefícios concedidos e 

evolução de famílias acompanhadas, apenas podem ser feitos pelos técnicos de ní-

vel superior que geralmente são psicólogos e assistentes sociais, que são os únicos 

profissionais capacitados para realizar esse tipo de atendimento social. 

Geralmente o gestor e os coordenadores de proteção básica e especial 

solicitam das unidades relatórios de atendimentos realizados, quantidade de visita, 

de acompanhamento familiar e quantitativo de famílias cadastradas e atendidas por 

bairro, entre outros, e esses relatórios serão gerados pelo sistema. 

 

3.5 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que se espera que 

o sistema disponibilize. É aquilo que o utilizador necessita que o software ofereça 

atendendo aos propósitos pelos quais o sistema foi desenvolvido [16]. Como requisi-

tos funcionais:  

 O sistema deve possibilitar que o coordenador da unidade possa cadastrar os 

funcionários no sistema. 



  

 Coordenador, técnicos de nível superior e técnicos de nível médio possam 

cadastrar famílias referenciadas na unidade. 

 Coordenador e técnicos de nível superior possam lançar as movimentações 

referentes a atendimentos sociais realizado com as famílias. 

 Possibilitar aos funcionários gerar relatórios referentes a atendimentos e famí-

lias cadastradas na unidade. 

 Todas as unidades terem acesso à mesma aplicação através de login e se-

nha do funcionário. 

 

 

Já como requisitos não funcionais, que são os requisitos não visíveis para 

o cliente, mas também possuem grande importância [16]. Para obter uma aplicação 

escalável foi optado pelo desenvolvimento web com design responsivo (pode ser 

acessado por qualquer dispositivo que tenha acesso a internet) como listado abaixo:  

 Ser disponibilizado em plataforma Web. 

 Cada unidade ter acesso somente as suas próprias informações. 

 Plataforma asp.net. 

 Linguagem de programação C#. 

 Sistema de gerenciamento de banco de dados MySql. 

 Framework front-end Materialize para tornar a aplicação responsiva. 

3.6 PRINCIPAIS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS 

Na Tabela 5 são especificadas as necessidades de reformulação da maneira em 

que as tarefas são feitas pelos usuários e pela prioridade ou nível de urgência de 

cada uma delas. 

 

Tabela 5: Principais necessidades dos usuários 

Necessidade Prioridade Preocupações Solução atual Soluções propos-



  

tas 

Manter as 

informações 

das famílias 

referenciadas 

na unidade. 

Alta 

Grande volume 

de dados e risco 

de perda de pa-

péis. 

Ficha preenchi-

da manualmen-

te e armazena-

das em pastas 

em arquivos. 

Cadastro digital 

baseado no pron-

tuário SUAS. 

Emissão de 

relatórios 

quantitativos 

Média 

Grande volume 

de dados, ne-

cessidade de 

muitas pessoas, 

erro na compu-

tação, e alto 

tempo gasto pa-

ra concluir a ta-

refa. 

Reunir várias 

pessoas para 

retirar todas as 

fichas e fazer a 

contagem ma-

nual seguindo 

os parâmetros 

necessários. 

Emissão de relató-

rios usando as in-

formações contidas 

no sistema de for-

ma automática e 

rápida. 

Histórico de 

atendimento, 

visitas e be-

nefícios con-

cedidos a 

cada família  

precisam ser 

arquivados e 

depois aces-

sados por 

diferentes 

profissionais. 

Alta 

Letra ilegível, 

desorganização, 

perda e difícil 

acesso a essas 

informações. 

Fichas preen-

chidas manu-

almente anexa-

das aos cadas-

tros das famí-

lias. 

Atendimentos e 

benefícios conce-

didos armazenados 

digitalmente com 

fácil acesso junto 

ao cadastro da fa-

mília contendo a 

data e o técnico 

que realizou o ser-

viço. 

Evitar dupli-

cação de ca-

dastro 

Alta 

Cada família 

deve ter apenas 

um cadastro e a 

cada interação 

como CRAS 

Nenhuma 

Sistema ao ser so-

licitado um novo 

cadastro, confere 

através do CPF se 

já existe o cadastro 



  

deve ser ane-

xado a sua ficha 

o serviço pres-

tado. 

desse responsável 

familiar evitando 

assim a duplica-

ção. 

 

3.7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Um diagrama de casos de uso é uma excelente imagem do contexto do 

sistema; ele é um bom diagrama de contexto, ou seja, mostra a fronteira de um sis-

tema, o que está fora dele e como o sistema é usado. Serve como uma ferramenta 

de comunicação que resume o comportamento do sistema e seus atores [5]. 

Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuá-

rio. Ou seja, ele descreve as principais funcionalidades do sistema e sua interação 

com os usuários. Nesse diagrama não é aprofundado os detalhes técnicos que di-

zem como o sistema executa suas tarefas. 

A Figura 1 elucida os processos do software, sua utilização e evidencia as 

atribuições das 3 classes de funcionários que irão operar o sistema. O coordenador 

pode consultar e fazer a manutenção do cadastro de funcionários, cadastro de famí-

lias, gerar relatórios e relatar os atendimentos socioassistenciais. Os técnicos de ní-

vel superior além de utilizar do sistema a parte referente ao acompanhamento fami-

liar, tem acesso aos mesmos formulários do coordenador exceto ao cadastro de fun-

cionários. Já os profissionais técnicos de nível médio apenas precisam de acesso ao 

cadastro de famílias e aos formulários para gerar relatórios. 

 



  

 

Figura 1: Caso de uso do sistema 

3.8 DESCRIÇÃO DO CASO DE USO 

Descrição dos casos de uso é a narrativa de texto que usualmente tomam 

forma de uma nota ou documento ligado ao caso de uso, e detalha os procedimen-

tos e/ou atividades que serão executadas ao longo dele [16]. Na Tabela 6 a seguir 

tem a descrição do caso de uso do sistema. 

Tabela 6: Descrição de caso de uso do sistema 

Nome Sistema de gerenciamento SUAS 

Objetivo Realiza inclusão, alteração dos cadastros das famílias 

na base de dados, assim como insere dados das movi-

mentações dos atendimentos e serviços prestados a es-



  

sas famílias e gera relatórios referentes a esses dados. 

Atores Coordenador, Técnico de nível superior e Técnico de 

nível médio. 

Pré-condições Os atores devem ser autenticados através da página de 

login do sistema. 

Trigger Um cidadão solicita atendimento na unidade CRAS ou 

CREAS 

Fluxo principal 1. O sistema exibe a opção de emitir relatórios ou bus-

car famílias cadastradas. 

2. Atores pesquisam através do nome do responsável 

familiar se já existe cadastro da família que está na 

unidade solicitando atendimento. 

3. Sistema verifica se existe cadastro. 

4. É aberto o formulário contendo as informações com-

pletas da família e da pessoa de referência onde é 

possível alterar e completar as informações de cada 

membro familiar, rendimentos e situação habitacio-

nal. 

5. Na guia de atendimentos realizados o ator informa 

os serviços prestados para essa família e clica no 

botão de salvar e imprimir para poder anexar esse 

documento na ficha física da família nos arquivos da 

unidade. 

Fluxo alternativo 1.a.Opção de relatórios foi selecionada. 

     1-Basta definir os parâmetros de busca mostrados na 

tela para gerar o relatório quantitativo das famílias ca-

dastradas na unidade. 

     2-Após gerar o relatório aparecerá a opção de impri-

mir. 

     3-Retorna para o passo 1 do fluxo principal. 

1.b.Opção de busca de família foi selecionada. 

      1-Avança para o passo 2 do fluxo principal. 



  

3.a Se não existir cadastro. 

      1-Aparece o link para clicar para abrir a tela de ca-

dastro de nova família na unidade. 

       2-O ator preenche o formulário com o CPF, Nome 

do responsável familiar e bairro que a família reside. 

      3-Avança para o passo 4 do fluxo principal. 

Extensões --- 

Pós-Condições As informações da família e serviços prestados pela 

unidade são armazenadas para compor a evolução fa-

miliar. 

Regras de negócio RN01 – Apenas Coordenadores e Técnicos de nível su-

perior podem lançar informações referente a atendimen-

to social.  

3.9 DIAGRAMA DE CLASSE 

A UML inclui diagramas de classe para ilustrar classes, interfaces e suas 

associações. Eles são usados para modelagem estática de objetos. O mesmo dia-

grama UML pode ser usado em múltiplas perspectivas. Em uma perspectiva concei-

tual, o diagrama de classes pode ser usado para visualizar um modelo de domínio. 

Pode ser usado também em uma perspectiva de software ou projeto. Um termo para 

essa finalidade é Diagrama de Classes de Projeto (DCP) [5].   

Com o diagrama de classes é possível visualizar as classes que irão 

compor o sistema com seus métodos e atributos e como as classes se relacionam 

entre si. 

A Figura 2 mostra o diagrama de classe do sistema em um formato redu-

zido para melhor observação dos relacionamentos e dos métodos das classes.  



  

 

Figura 2: Diagrama de classe do sistema mostrando o relacionamento das classes 

 

A Figura 3 exibe o relacionamento da classe família com as demais clas-

ses do sistema. Para melhor observação, os atributos das classes família e parentes 

foram abstraídos, mas é possível visualizá-los na Figura 5. 



  

 

 

Figura 3: Diagrama de classe família 

 

A Figura 4 exibe os relacionamentos da classe funcionário com as demais 

classes do sistema, onde é possível constatar que o relacionamento é do tipo de 

composição, pois os objetos não são independentes um dos outros. Os atributos da 

classe família foram prescindidos para melhor leitura da imagem, mas podem ser 

vistos na Figura 5. 



  

 

Figura 4: Diagrama de classe funcionário 

 

 

A Figura 5 apresenta todos os atributos que foram abstraídos em imagens 

anteriores para melhor visualização das classes parente, funcionário e família. 



  

 

Figura 5: Classes família, parente e funcionários com todos os seus atributos. 



  

4 CONSTRUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 

Nesse Capítulo serão abordadas as tecnologias que foram utilizadas para 

o desenvolvimento do software, tal como as telas e as etapas de estruturação do 

banco de dados através de diagramas.  

A seguir, estão listadas as ferramentas utilizadas. 

 

 Como gerenciador de banco de dados foi escolhido o MySQL por ser seguro, 

escalável, acessível através da web e que tem fácil integração com a lingua-

gem de programação adotada. 

 O C# orientado a objetos foi adotado como linguagem de programação na 

plataforma asp.net que é uma plataforma web robusta para desenvolvimento 

de sistema e que conta com um framework chamado .NET que faz com que o 

desenvolvimento seja ágil e seguro. 

 Como ferramenta para desenvolvimento foi utilizado o Visual Studio 2012 que 

é uma ferramenta de ambiente de desenvolvimento integrado gratuita da Mi-

crosoft e que tem várias ferramentas de fácil integração com a linguagem es-

colhida e com o framework .NET. 

 

4.1 BANCO DE DADOS 

Banco de dados é o conjunto de dados integrados que tem por objetivo 

atender a uma comunidade de usuários [4].  

Com a necessidade de armazenar informações de forma digital para sim-

plificar o acesso e alteração posteriormente, surgiu o armazenamento através de ar-

quivos computacionais, no entanto, devido à dificuldade em realizar alterações nos 

registros, não foi possível atingir sua real utilidade. Com isso surgiram os bancos de 

dados, que compreende de um conjunto de dados que podem ser relacionados e 



  

são salvos sem duplicidade que persistem nos dados das aplicações e das próprias 

configurações. 

Como sistema de gerenciamento de banco de dados foi escolhido o 

MySQL que é um SGBD gratuito e robusto. 

 
O compartilhamento de dados tem reflexos na estrutura do software. A es-
trutura interna dos arquivos passa a ser mais complexa, pois estes devem 
ser construídos de forma a atender às necessidades dos diferentes siste-
mas. Para contornar este problema, usa-se um sistema de gerência de ban-
co de dados [4]. 

 

Abaixo (Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9) para um melhor entendi-

mento de como está modelado a base de dados do sistema, segue o diagrama de 

entidade e relacionamento: 

 

 

Figura 6: DER das entidades cidade, bairro, unidade e funcionário. 

 

 A Figura 6 mostra o diagrama de entidade e relacionamento, envolvendo 

as entidades cidade, bairro, unidade e funcionário. Os bairros são relacionados com 

as cidades, unidade e com as famílias, pois as mesmas só poderão ser atendidas se 

residirem em um bairro que seja da área de abrangência da unidade. Os funcioná-

rios são relacionados com a unidade em que trabalham. A entidade cargos armaze-



  

na uma lista contendo os cargos que os funcionários poderão exercer. Cabe ressal-

tar, que cada funcionário exercerá apenas um cargo na unidade.  

 

 

Figura 7: DER das entidades benefícios e família. 

  A Figura 7 mostra o relacionamento entre os benefícios concedidos para 

uma família. A entidade cad_beneficios é uma lista dos tipos de benefícios possíveis 

a serem concedidos à família. E a entidade mov_beneficioseventuais é a movimen-

tação desse relacionamento n:n. 

 

 

Figura 8: DER das entidades atendimento, família e parentes. 

 A Figura 8 mostra o relacionamento entre a família e atendimentos. As 

famílias podem ter diversos ou nenhum atendimento. Entretanto, isso acontece em 



  

raras exceções, visto que a família geralmente é cadastrada porque buscou atendi-

mento na unidade. A figura também mostra a relação de parentes(cad_parentes) 

com a família(cad_familia) assim como mostra a Figura 9, onde cad_deficiencia é a 

lista pré-definida de deficiências possíveis para o cadastro de um parente, a entida-

de cad_escolaridade é a lista de escolaridades possíveis para o cadastro de um pa-

rente, e o mesmo ocorre para cad_ocupação que é a lista de ocupação pré-definida 

para um parente. O cadastro familiar inicia-se a partir da coleta de informações do 

Chefe de família. Sendo este posto na posição de pessoa referência dentro do ca-

dastramento. Os demais entes que compõem essa família serão contemplados no 

cadastro sob a condição de não constituírem outras famílias. Abrindo exceção para 

aqueles que estiverem na qualidade de dependente financeiro do chefe familiar. 

 

 

Figura 9: DER das entidades, encaminhamento, acompanhamento e família. 

 A Figura 9 mostra o relacionamento da entidade família com as entidades 

de encaminhamentos e de acompanhamento(mov_acompanhamento). Uma família 

pode estar ou não sendo acompanhada, bem como ter recebido ou não um encami-

nhamento. A entidade lista_area_encaminhamento é uma lista com as áreas possí-

veis de encaminhamento pré-definidas pelo SUAS.  



  

4.2 INTERFACE 

A interface com o usuário é uma das partes fundamentais de um software, 

pois, é essa a parte do sistema visível para o usuário, sua forma de comunicação 

com o software e execução de tarefas. Por ser tão importante, caso seja mal proje-

tada pode gerar a rejeição do sistema por parte do usuário [9].  

A seguir são demonstradas imagens da tela do sistema e um resumo do 

que a tela efetua e como utilizá-la. 

 

 

Figura 10: Tela de login do sistema. 

A Figura 10 é o login do sistema. Quando o sistema é acessado pela uni-

dade, o usuário é redirecionado para essa página que contém o formulário com os 3  

(três) campos, para acesso das informações e formulários do sistema deverão ser 

inseridos o código da unidade previamente cadastrada e o seu login e senha que foi 

cadastrado pelo coordenador da unidade ou pelo administrador do sistema. 

 



  

 

Figura 11: Tela principal do sistema 

A Figura 11 evidencia a página inicial do sistema que é aberta após o lo-

gin realizado com sucesso na tela anterior (Figura 10). Na página inicial se encontra 

o menu com opções para o cadastramento de novas e buscas por famílias já cadas-

tradas na base de dados. 

 

Figura 12: Tela para cadastrar nova família na unidade 

A Figura 12 mostra a tela de cadastro de famílias. Essa tela é utilizada pa-

ra cadastrar uma família que pela primeira vez está recebendo um atendimento téc-

nico. São apenas 3 (três) campos  com as seguintes exigências de preenchimento: 

nome da pessoa de referência que é o chefe familiar e o bairro, porque em determi-

nadas circunstâncias os cidadãos atendidos não estão portando todos os documen-

tos ou até mesmo não os têm.  Todavia, quando o CPF é preenchido seja nessa tela 

ou na subsequente, é feita verificação da existência ou não de cadastro da pessoa 

de referência.  

Caso seja selecionado na tela como mostra a Figura 11, a opção no menu 

de buscar famílias cadastradas, a tela da Figura 13 será mostrada. Nessa tela é 

possível digitar o nome do responsável familiar desejado e clicar em buscar, se for 



  

encontrado algum cidadão com esse nome será mostrado logo abaixo os resultados 

com a opção de visualização do cadastro da família. 

 

Figura 13: Tela para buscar famílias refenciadas na unidade 

A Figura 14 representa a tela de pessoa de referência. Após a busca e vi-

sualização da família a tela é mostrada para o técnico. Nessa tela, é possível cadas-

trar as informações do responsável familiar, endereço da família e o motivo do pri-

meiro atendimento. Depois das alterações efetuadas, basta clicar no botão salvar 

alterações. 



  

 

Figura 14: Tela de pessoa de referência 

A seguir tem a Figura 15: Tela de cadastro de familiares que compõe a 

família, onde todas as pessoas que residem com a pessoa de referência e compõem 

aquele núcleo familiar deverão ser cadastradas. Acima contém uma lista com os 

membros de cada família selecionada, com a opção de clicar em visualizar para que 

as informações sejam abertas no formulário e possam ser editadas. 



  

 

 

Figura 15: Tela de cadastro de familiares que compõe a família 

A Figura 16 demonstra ao técnico as observações identificadas especifi-

camente em cada composição familiar.   



  

 

Figura 16: Tela para cadastro de observação da composição familiar 

A Figura 17 mostra a tela onde o técnico poderá preencher os dados fi-

nanceiros da família. É nessa tela que pode ser especificado a procedência e o tipo 

da renda da família que pode ser de programas sociais ou não, e caso seja de pro-

gramas sociais, pode ser especificado qual o programa social em questão e o valor 

recebido. 

 

Figura 17: Tela de trabalho e rendimentos 

 



  

 

 

As Figura 18, 19 e 20 evidenciam a organização dos menus presentes no 

software. 

 

Figura 18: Menu 1 

 

Figura 19: Menu 2 

 



  

 

Figura 20: Menu 3 

Todo benefício concedido a uma família deverá ser preenchido no formu-

lário da tela mostrada na Figura 21, onde é possível inserir o tipo de benefício, ob-

servações e o familiar que já o recebeu. Abaixo tem a lista de todos os benefícios 

que já foram concedidos a cada família como pode ser visto na Figura 22. 

 

Figura 21: Tela para conceder benefício 



  

 

Figura 22: Tela de benefícios concedidos 

Cada encaminhamento oferecido aos membros da família deverá ser re-

gistra do na tela da Figura 23 nesse formulário é possível cadastrar o membro que 

recebeu o encaminhamento, a área para o qual foi dirigido e o órgão. A seguir, está 

disposta a lista de encaminhamentos que já foram concedidos para a família mos-

trado na Figura 24. 

 

 

Figura 23 Tela de encaminhamentos 



  

 

 

 

 

Figura 24: Tela de encaminhamentos concedidos para membros das famílias 

A Figura 25 apresenta a tela onde o técnico registrará se a família está 

sob acompanhamento ou se foi desligada do mesmo, além de atribuir o motivo pelo 

qual houve esse desligamento.  

 

Figura 25: Tela de acompanhamento familiar 

A Figura 26 mostra o formulário de lançamento do planejamento e acom-

panhamento familiar que o técnico definiu para cada família. Sendo que novos pla-

nejamentos poderão ser adicionados de acordo com eventuais necessidades identi-

ficadas pelo técnico. Na Figura 27 possui a lista com o histórico de planejamento 

que essa família recebeu. 



  

 

Figura 26: Tela de planejamento inicial 

 

Figura 27: Histórico do planejamento inicial 

A Figura 28 mostra a tela para lançar a participação de algum familiar em 

projetos. Abaixo, na Figura 29 tem a lista em forma de histórico dos projetos que ca-

da familiar participou. 



  

 

Figura 28: Tela para lançar a participação dos familiares em projetos 

 

Figura 29: Histórico de participação em projetos 

 A Figura 30 mostra o formulário para inserção de um atendimento realiza-

do na unidade. Basta o usuário selecionar o familiar que está sendo atendido e a 

descrição sumária do atendimento e em seguida redigir o texto, informando o que foi 

o analisado em cada atendimento e todas as observações técnicas. 



  

 

Figura 30: Tela para inserir informações de um atendimento social 

4.3 IMPLANTAÇÃO 

A implantação do sistema é feita através da contratação de uma hospe-

dagem que suporte aplicações ASP.NET e banco de dados MySQL. Essa hospeda-

gem deve ser em um servidor seguro e estável para que os dados dos clientes não 

sejam acessados por pessoas não autorizadas e o sistema esteja sempre disponí-

vel. 

O acesso das unidades ao sistema é feito através de login e senha previ-

amente cadastrada pelo administrador do sistema.  

Com isso uma única aplicação pode ser utilizada por todas as unidades 

de uma cidade com os dados centralizados e bem protegidos, visto que através do 

código da unidade informado no momento do login e através do nome de usuário a 

aplicação define quais informações podem ser acessadas pela unidade e pelo pro-

fissional. 

O link para o acesso ao sistema de demonstração é 

http://www.lhcsolucoes.com.br/sgcras/ usando o código da unidade como 1 e como  

nome de usuário e senha a palavra ORIENTADOR. 

 

http://www.lhcsolucoes.com.br/sgcras/


  

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho surgiu a partir da 

constatação da necessidade dos órgãos públicos, principalmente do âmbito munici-

pal, disporem de sistemas de informação simples e robustos no intuito de aperfeiço-

ar o processo de atendimento e prestação de serviços à população e evitar a dupli-

cidade e perda de informações relevantes para o desempenho de tarefas.  

 Foi possível alcançar o objetivo proposto inicialmente neste trabalho, que 

era pontuar os principais fatores que dificultam o gerenciamento de informações nos 

setores públicos.  

Ademais, foi possível o desenvolvimento de um software como proposta 

de ferramenta e/ou solução prática gerencial, para sanar falhas nos procedimentos 

de trabalho. Contudo, não foi possível sua aplicação em um setor público como obje-

to de testes práticos de funcionamento.  

 Assim, para o estudo de possíveis trabalhos futuros, por meio de inúme-

ras outras análises de requisitos, objetivando a implantação de novas funções e 

maior abrangência dos serviços vinculados a assistência social em escala local e 

regional, bem como o desenvolvimento de módulos que auxiliem atividades ligadas 

aos recursos humanos, opções de tramitação de documentos em meio digital entre 

os órgãos, controle de almoxarifado, solicitações de compras e relatórios a nível 

administrativo das unidades. 
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