
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

EDUARDO DE SOUZA CYPRIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORAÇÃO NA METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS: 

PROPOSTA DE UM SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE 

 COMUNICAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 



 

EDUARDO DE SOUZA CYPRIANO 

 

 

 

 

COLABORAÇÃO NA METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS: 

PROPOSTA DE UM SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE  

COMUNICAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso subme-

tido ao Curso de Tecnologia em Siste-

mas de Computação da Universidade 

Federal Fluminense como requisito par-

cial para obtenção do título de Tecnólo-

go em Sistemas de Computação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. VINÍCIUS FERREIRA, M.Sc. – Orientador 

 

NITERÓI 

2018 



Ficha catalográfica automática - SDC/BEE    

Bibliotecária responsável: Fabiana Menezes Santos da Silva - CRB7/5274

C994c Cypriano, Eduardo de Souza
  Colaboração na metodologia de gestão de projetos:
proposta de um sistema para gerenciamento de comunicação de
projetos integrados / Eduardo de Souza Cypriano ; Vinicius
Corrêa Ferreira, orientador. Niterói, 2018.
  78 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia
de Sistemas de Computação)-Universidade Federal Fluminense,
Escola de Engenharia, Niterói, 2018.

  1. Administração de projeto. 2. Engenharia de software. 3.
Produção intelectual. I. Título II. Ferreira,Vinicius
Corrêa, orientador. III. Universidade Federal Fluminense.
Escola de Engenharia. Departamento de Ciência da Computação.

                                      CDD -



 

EDUARDO DE SOUZA CYPRIANO 

 

 

COLABORAÇÃO NA METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS: 

PROPOSTA DE UM SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE  

COMUNICAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS 

 

Trabalho de Conclusão de Curso subme-

tido ao Curso de Tecnologia em Siste-

mas de Computação da Universidade 

Federal Fluminense como requisito par-

cial para obtenção do título de Tecnólo-

go em Sistemas de Computação. 

 

Niterói, ___ de _______________ de 2018. 

Banca Examinadora: 

_________________________________________ 

Prof. Vinicius Corrêa Ferreira, M.Sc. – Orientador 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

_________________________________________ 

Prof. Leandro Soares de Sousa, D. Sc. – Avaliador 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, meu 

irmão, minha namorada e meus familiares. 



 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, que me concede sabedoria e sempre 

ilumina a minha caminhada. 

 

A meu Orientador pelo estímulo, paciência e 

atenção que me concedeu durante o curso. 

 

Aos Colegas de curso pelo incentivo e troca 

de experiências. 

 

A minha namorada, meu irmão e meus pais, 

pelo total apoio, dedicação e compreensão. 

 

A todos os meus familiares e amigos pelo 

apoio e colaboração. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gosto dos que combatem sorrindo, vencem 

de feições fechadas e perdem de cabeça er-

guida”. 

Júlio César Cypriano 

 

 



 

RESUMO 

A motivação para este trabalho está baseada no gerenciamento de comunicação de 

projetos de alta complexidade, que estão sendo desenvolvidos em paralelo por em-

presas projetistas, nacionais e estrangeiras, para a área da camada Pré-Sal da Ba-

cia de Santos. Este trabalho propõe um protótipo de software que visa minimizar e 

gerenciar a comunicação entre as interfaces técnicas de diversas disciplinas que 

compõem um projeto executivo, permitindo as empresas contratadas compartilharem 

informações sobre um determinado sistema e/ou equipamento. Neste software ainda 

é possível promover a fiscalização do projeto, diminuindo falhas de comunicação e 

no envio de informações. 

Palavras-chaves: administração de projeto e engenharia de software. 

 

 

 



 

ABSTRACT  

The motivation for this work is based on high complexity project communication 

management, which are being developed in parallel by Brazilian and foreign design-

ers in the area of the Pre-Salt layer of “Bacia dos Santos”. This paper proposes a 

software prototype that aims to minimize and manage the communication between 

the technical interfaces of several disciplines that make up an executive project, al-

lowing the contracted companies to share information about a certain system and / or 

equipment. In this software, it is possible to promote project supervision, reducing 

communication failures and on sending information. 

Key words: project management and software engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto de desenvolvimento e exploração das reservas da camada Pré-

Sal, no estado do Rio de Janeiro, é o empreendimento que apresenta maior relevân-

cia na matriz econômica da região, uma vez que o estado possui sua estrutura pro-

dutiva dominada pelas cadeias petrolíferas, tornando-se referência econômica naci-

onal no setor de petróleo e gás e consolidando-se como a segunda maior economia 

do país. 

A camada Pré-Sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilôme-

tros, entre os estados do Espírito Santo e de Santa Catarina, abaixo do leito do mar, 

e engloba duas bacias sedimentares: Campos e Santos, totalizando uma área de 

112.000 km² [1]. 

 A estratégia de desenvolvimento dos campos da camada Pré-Sal prevê 

níveis significativos de investimentos em todo território nacional, tornando-se um de-

safio para a engenharia, em virtude das novas tecnologias a serem empregadas nos 

projetos de prospecção, exploração, refino, armazenamento e distribuição de óleo e 

derivados. 

Para áreas localizadas no polígono do Pré-Sal e outras consideradas es-

tratégicas, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) irá decidir entre a re-

alização de licitações e rodadas de partilha [2] ou a contratação direta da Petróleo 

Brasileiro S.A. (PETROBRAS), visando a preservação do interesse nacional e o 

atendimento dos demais objetivos da política energética. Em ambos os casos, são 

celebrados contratos no regime de partilha. 

Caso decida realizar licitações, o CNPE oferece primeiramente à PE-

TROBRAS a preferência de ser operadora dos blocos a serem contratados. Quando 

a PETROBRAS manifesta interesse em atuar na condição de operadora, ela deve 

informar em quais áreas deseja exercer esse direito, indicando sua participação no 

consórcio, que não poderá ser inferior a 30% [3]. 
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Para o desenvolvimento do primeiro bloco exploratório do Pré-Sal, campo 

de TUPI, a PETROBRAS firmou parceria com duas empresas estrangeiras, a britâ-

nica BG Group e a portuguesa GALP Energia, para a construção das 8 (oito) primei-

ras plataformas a serem construídas pela empresa, tal empreendimento ficou co-

nhecido como Projeto Replicantes, que engloba as plataformas tipo FPSO (do inglês 

Floating Production Storage and Offloading) P-66 a P-73, e o Consórcio formado en-

tre as empresas foi chamado de TUPI BV. 

A segregação dos contratos de aquisições EPC (Contratos de Engenha-

ria, Suprimento e Montagem), para o Projeto Replicantes, seguiu uma concepção 

até então inédita nas construções de plataformas do tipo FPSO pela PETROBRAS, 

que além de não utilizar cascos de navios convertidos, e sim construir novos cascos 

com design específico, ainda procurou assemelhar-se a um sistema de construção 

fabril, o que proporcionaria um ganho de escala pela repetitividade, bem como um 

acabamento avançado. Para isto, o escopo necessário à completa execução das 

FPSO foi dividido em várias partes, ficando cada empresa contratada responsável 

pela mesma parte para mais de uma FPSO, ou seja, cada empresa executaria o 

mesmo escopo repetidas vezes, conforme destacado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Estratégia de Contratação do Projeto Replicantes 

Em contrapartida aos benefícios objetivados, este fatiamento do escopo 

proporcionou um aumento exponencial da quantidade de interfaces de comunicação 

no projeto, visto que há atualmente oito empresas responsáveis por contratos EPC e 
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outros inúmeros fornecedores de equipamentos críticos, adquiridos diretamente pela 

TUPI BV para instalação pelas empresas contratadas. 

Pode-se afirmar que esta quantidade elevada de interfaces aumenta a 

probabilidade de inconsistências e conflitos entre projetos executivos de cada em-

presa contratada, assim como os impactos, devido as interfaces técnicas entre os 

projetos. Isto exige um grande esforço, por parte da Contratante, no gerenciamento 

de comunicação e no gerenciamento das partes interessadas, em virtude da disper-

são geográfica das atividades. A Figura 2 apresenta a localização de cada país res-

ponsável pela execução do escopo de uma parte do projeto. 

 

Figura 2 - Dispersão Geográfica do Escopo Contratado 

O detalhamento da dispersão do escopo contratado para a implementa-

ção do projeto Replicantes encontra-se detalhado pela Tabela 1 e pode ser identifi-

cado no mapa apresentado na Figura 2.  
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Tabela 1 - Dispersão Geográfica do Escopo Contratado 

Legenda Localização Empresa Escopo 

A Rio Grande - 

RS - Brasil 

ECOVIX En-

genharia Ltda. 

Engenharia, construção e montagem dos 

cascos. 

B Maceió – AL 

– Brasil 

Consórcio 

Tomé Ferros-

taal 

Engenharia, construção e montagem dos 

pacotes de módulos IV. 

C Itajaí- SC - 

Brasil 

Consórcio 

MGT 

Engenharia, construção e montagem dos 

pacotes de módulos II e V. 

D Charqueadas 

– RS - Brasil 

IESA Óleo e 

Gás S.A. 

Engenharia, construção e montagem dos 

pacotes de módulos III. 

E Angra – RJ - 

Brasil 

Estaleiro Kep-

pels Fels. 

Engenharia, construção do pacote I e in-

tegração das plataformas P-66 e P-69. 

F São João – 

RJ - Brasil 

Consórcio In-

tegra Offshore 

Engenharia, construção do pacote I e in-

tegração das plataformas P-67 e P-70. 

G Aracruz – ES 

- Brasil 

Estaleiro Ju-

rong Aracruz 

Engenharia, construção do pacote I e in-

tegração das plataformas P-68 e P-71. 

H China Nantong Fornecimento do balcão de “riser”. 

I Shangai - 

China 

COSCO 

Shipyard 

Fornecimento dos módulos de acomoda-

ções e utilidades do casco. 

J China Zhoyshan Fornecimento dos megablocos da P-67. 

K EUA Dresser-Rand Fornecimento de compressores. 

L Alemanha Dresser-Rand Fornecimento de motores e turbinas. 

M Canadá Rolls Royce Fornecimento do gerador de gás. 

N França Rolls Royce Fornecimento da caixa de marcha para 

as turbinas Rolls Royce. 

O Itália Velan Fornecimento de válvulas de segurança. 

P Coréia do 

Sul 

UOP Fornecimento do SKID Remoção CO2. 

Q Inglaterra Heatric Fornecimento de permutadores. 
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1.1 MOTIVAÇÃO 

A motivação para a realização desse trabalho surgiu ao identificar a gran-

de dificuldade no gerenciamento de informações técnicas, trocadas entre as diver-

sas empresas contratadas, ao longo do desenvolvimento dos respectivos contratos 

EPC. 

Durante o desenvolvimento do projeto de engenharia, surgiram, por diver-

sas vezes, a necessidade de uma determinada empresa requisitar informações téc-

nicas para uma outra contratada, em virtudes de pontos de interfaces comuns entre 

os projetos. Tais informações eram determinantes para a continuidade do projeto e 

deveriam ser gerenciadas de tal forma que não comprometesse ou alterasse a per-

formance de um equipamento e/ou sistema, bem como o prazo de entrega. 

A metodologia adotada para o controle de interfaces técnicas entre os di-

versos projetos são o correio eletrônico corporativo e as planilhas eletrônicas, utili-

zando os softwares IBM Lotus Notes1 e o Microsoft Office Excel2, fato este que torna 

o gerenciamento de informações e a fiscalização pela contratante suscetível a erros, 

uma vez que o processo é descentralizado e totalmente dependente de atualização, 

planejamento e controle de cada empresa, bem como da fiscalização dos respecti-

vos contratos.  

Tratando-se de um projeto de grande complexidade e interfaces diversas, 

verifica-se que a comunicação ineficiente entre as partes interessadas torna o pro-

cesso lento e compromete diretamente a confiabilidade e o prazo de entrega do es-

copo contratado. 

 

 

 

 

                                            
1 IBM Notes - Overview - United States. Disponível em: <https://www.ibm.com/us-

en/marketplace/enterprise-email>. Acesso em: 7 mar 2018. 
2 Microsoft Excel 2016 | Excel online e Excel Download. Disponível em: 

<https://products.office.com/pt-br/excel>. Acesso em: 7 mar 2018. 
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Diante do exposto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um softwa-

re, utilizando-se plataforma Web, no qual o processo de gerenciamento de comuni-

cação seja centralizado. Assim, as diversas contratadas ao redor do mundo compar-

tilhariam um mesmo ambiente para realizar a troca das diversas informações técni-

cas, auxiliando no monitoramento de impasses, gerenciamento de tempo, auditabili-

dade, garantindo a observação de processos internos com a ajuda de fluxos de tra-

balho, rastreando problemas, promovendo análises estatísticas por disciplinas, man-

tendo um histórico de comunicação e apoiando, inclusive, na elaboração de bases 

de conhecimento. Portanto, o software forneceria uma visão geral, clara e centrali-

zada, de toda a comunicação durante todo o ciclo de vida do projeto. 

1.2 OBJETIVO 

O objetivo do trabalho consiste em apresentar o protótipo de um software, 

no qual contratante e contratada compartilhem um mesmo ambiente de comunica-

ção, proporcionando maior agilidade e eficiência no processo de gerenciamento de 

comunicação entre projetos. 

As empresas e fornecedores cadastrados poderão requisitar informações 

técnicas através dos seus projetistas e/ou líder de disciplina, para qualquer empresa 

que participe do projeto. Os questionamentos serão segregados por disciplina de 

projeto (elétrica, instrumentação, naval, mecânica, processo, máquinas, estrutura, 

telecomunicações, entre outras), onde serão registrados data, hora, pergunta, disci-

plina responsável pelo questionamento, documento de referência, bem como o pra-

zo necessário para a resposta. Ao final do processo, o sistema irá gerar um docu-

mento, contendo um número e todas as informações relativas ao questionamento. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O restante deste trabalho está organizado como segue: 
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O Capítulo 2 apresentará às áreas de conhecimento do gerenciamento de 

projetos, com o foco na área de “Gerenciamento de Comunicação” e “Gerenciamen-

to das Partes Interessadas”. A proposta do capítulo será contextualizar e apresentar 

a aplicabilidade do tema e a importância da criação de um sistema para o gerencia-

mento de projetos de engenharia integrado, voltado para a área comunicação de in-

terfaces técnicas, assim como as plataformas já existentes e utilizadas no mercado. 

No Capítulo 3 serão definidas as características que o sistema deverá 

conter para atender as necessidades do tema proposto. 

No Capítulo 4 serão apresentadas as especificações sobre o protótipo do 

sistema, diagramas de classe, casos de uso e outras informações. 

No Capítulo 5 serão ilustrados a interface do sistema, como foi realizada 

sua implementação e arquitetura, e respectivos testes de usabilidade. 

As conclusões serão apresentadas no Capítulo 6. 
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2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O Guia PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) edição 6 [4] 

define Projeto como “um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado único”. O conceito é antigo, derivado de diversos resultados de 

gerentes trabalhando em grandes projetos como As pirâmides de Gizé e A Grande 

Muralha da China, porém a padronização ocorreu apenas no século XX, numa bus-

ca de reconhecimento dos mesmos e acordos sobre seu conjunto de conhecimento. 

É de suma importância ter este conceito para então abordar as competências de ge-

renciamento.  

Há ainda o conceito de metodologias de gerenciamento de projetos, tam-

bém conhecidas como standard de projeto, definido por Santos [5] como: 

“Um standard de projeto é um conjunto de normas que representam as me-
lhores práticas e princípios a utilizar na gestão de um projeto, visando au-
mentar as suas hipóteses de sucesso”. 

 

Existem diferentes standards, como os abaixo: 

 

• Project Management Institute - PMI’s, Project Management Body of 

Knowledge (PMBoK) Standard; 

• Office of Government Commerce - OGC's PRINCE2 (PRojects IN 

Controlled Environments) Standard; 

• Association for Project Management - APM's "Body of Knowledge" 

Standard. 

 

O standard escolhido para extração dos principais conceitos é o Project 

Management Institute PMBOK® edição 6 [4], não só pela credibilidade que este ins-

tituto detém, em âmbito mundial, mas principalmente pelo cunho prático que caracte-

rizam as informações por ele ditadas. 
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O Gerenciamento de Projetos, segundo o PMI, é a aplicação de conheci-

mentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e efi-

caz. Trata-se de uma competência estratégica para organizações, permitindo com 

que elas unam os resultados dos projetos com os objetivos do negócio – e, assim, 

melhor competir em seus mercados, sendo o seu conhecimento composto por 10 

(dez) áreas, a saber: 

 

• Gerenciamento da Integração 

• Gerenciamento de Escopo 

• Gerenciamento de Custos 

• Gerenciamento de Qualidade 

• Gerenciamento das Aquisições 

• Gerenciamento de Recursos Humanos 

• Gerenciamento das Comunicações 

• Gerenciamento de Risco 

• Gerenciamento de Tempo 

• Gerenciamento das Partes Interessadas 

 

O tema Gerenciamento de Projetos é constantemente abordado no mun-

do moderno corporativo e está diretamente relacionado ao êxito de projetos, no que 

se diz respeito a garantir a qualidade do escopo, minimização dos riscos, cumpri-

mento de prazo, entre outros. Neste contexto, muitas empresas investiram na quali-

ficação de profissionais e estruturação dos respectivos escritórios de projeto. 

Ferramentas e softwares de gerenciamento de projetos acompanharam a 

tendência do mercado e foram desenvolvidos e lançados com o objetivo de atender 

os requisitos do cliente final, como uma solução integrada para todas as 10 (dez) 

áreas de conhecimentos que compõem o gerenciamento.   

 A implantação e comercialização de softwares integrados não atendeu a 

expectativa do mercado, em virtude do custo para aquisição, robustez, complexida-

de das ferramentas, necessidade de treinamento em massa de toda a força de tra-

balho, bem como a necessidade de frequentes customizações para adequações a 

realidade de cada área ou segmento coorporativo. 
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Nos empreendimentos complexos e de grande porte, a utilização de uma 

metodologia e um software para gerenciamento de projeto é fundamental, porém 

muitos gestores, com o objetivo de otimizar as ferramentas, se preocupam com 

áreas consideradas mais complexas como: escopo, custo, aquisições e tempo. 

É importante destacar que a aquisição de um software renomado no mer-

cado não garante o êxito de um projeto e, neste contexto, muitas empresas e espe-

cialistas buscam fazer pesquisas para descobrir qual o motivo das falhas em grande 

parte dos projetos, como mostra o relatório abaixo publicado em 2015, pela Equipe 

Clarizen [6]: 

 

•     “A IAG Consulting realizou pesquisas detalhadas em mais de 100 em-
presas e descobriu que 68% dos projetos falharam ou tiveram um resultado 
marginal; 
•     O Standish Group analisou uma década de projetos e descobriu que 
42% falharam, e outros 52% foram “problemáticos” (isto é, acima do orça-
mento, implementação atrasada e / ou com falhas); 
•     A McKinsey & Company estudou mais de 5000 projetos e descobriu que 
56% entregaram menos valor do que o esperado, 45% estavam acima do 
orçamento, e 17% se desenrolaram tão mal que eles ameaçaram a própria 
sobrevivência da empresa; 
•     A PricewaterhouseCoopers revisou 10.640 projetos de 200 empresas 
em 30 países e em vários setores, e descobriu que apenas 2,5% completou 
com êxito 100% de seus projetos; 
•     Um estudo publicado na Harvard Business Review analisou quase 1500 
projetos e descobriu que a média de excedente de custo era de 27%, e que 
1 em cada 6 projetos tiveram um excedente de custo de 200% e uma atra-
sos no cronograma de quase 70%”[6]. 

 

A proposta do trabalho em epígrafe é apresentar a solução do protótipo 

de um software que atue para minimizar o número de falhas em projetos, em virtude 

de duas áreas específicas que contribuem significativamente para o insucesso, são 

elas: Gerenciamento das Comunicações e Gerenciamento das Partes Interessadas, 

que iremos abordar nos próximos itens. 

2.1 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

Como esclarece Chaves [7], no início das primeiras formas de sociedade, 

os indivíduos elaboraram a fala como meio de se comunicar e assim trocar informa-
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ções, e isto se mantém na sociedade atual. Embora não houvessem as ferramentas 

necessárias para registro destas, o que deu início como uma comunicação oral, aos 

poucos fora complementado com o uso de objetos e símbolos, conforme encontrado 

em extensos trabalhos de arqueologia, apresentando-se assim as primeiras formas 

de registro de informação enviada e recebida. 

A dinâmica da escrita foi tomando novas formas e padrões, com o desen-

volvimento da cultura, garantindo que as informações pudessem se perpetuar, assim 

como mais pessoas pudessem comunicar-se coletivamente e de forma assíncrona. 

O gerenciamento de comunicação tornou-se uma das áreas de conheci-

mento mais importantes para o gerenciamento do projeto, uma vez que grande parte 

do tempo do gestor é consumido sincronizando o elo de ligação entre as pessoas, 

as ideias e as informações, impactando diretamente no desempenho das atividades. 

A forma de comunicação mais utilizada atualmente, no âmbito do geren-

ciamento, é a comunicação escrita ou gráfica, principalmente através do correio ele-

trônico, onde o gestor utiliza a ferramenta para delegar atribuições, criar metas, pla-

nos e buscar atualizações com a equipe envolvida no trabalho. 

De acordo com o Guia PMBOK® [4], o processo de gerenciamento das 

comunicações do projeto consiste em três fases, a saber:  

 

1. Planejar o gerenciamento das comunicações – o processo de de-

senvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicações 

do projeto com base nas necessidades de informação e requisitos 

das partes interessadas, e nos ativos organizacionais disponíveis.  

2. Gerenciar as comunicações – o processo de criar, coletar, distribuir, 

armazenar, recuperar e de disposição final das informações do pro-

jeto de acordo com o plano de gerenciamento das comunicações.  

3. Controlar as comunicações – o processo de monitorar e controlar 

as comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto pa-

ra assegurar que as necessidades de informação das partes inte-

ressadas do projeto sejam atendidas.  

 

Desenvolver um software capaz de minimizar o impacto da comunicação 

técnica em empreendimentos de grande porte e de dispersão geográfica mundial, 
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torna-se um desafio para o desenvolvedor, na medida que o mesmo deverá identifi-

car os requisitos e ser capaz de promover o alinhamento das interfaces técnicas, 

permitindo ao gestor tomar decisões, autorizar o trabalho, dirigir atividades, bem 

como disseminar os assuntos, garantindo o comprometimento da equipe. 

Colocar as informações necessárias à disposição das partes interessadas 

conforme planejado, envolve todo o ciclo de vida da informação descrito no plano de 

gerenciamento da comunicação, tornando a identificação das partes interessadas 

um ponto fundamental para a definição dos requisitos do software. 

2.2 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

Heldman [8] afirma que quanto mais cedo se conhecer as partes interes-

sadas no projeto, melhor. É necessário identificar as influências dos stakeholders no 

projeto e compreender suas necessidades e objetivos. 

Conforme o PMBOK® [4], o gerenciamento das partes interessadas do 

projeto inclui os processos exigidos para identificar todas as pessoas, grupos ou or-

ganizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as ex-

pectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto e desenvolver estraté-

gias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessa-

das nas decisões e execução do projeto. Todos os projetos têm partes interessadas 

que são afetadas ou podem afetar o projeto de maneira positiva ou negativa. Os 

processos de gerenciamento das aquisições do projeto são: 

 

• Identificar as partes interessadas – o processo de identificar as 

pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem 

impactados por uma decisão, atividade ou resultado do projeto e 

analisar e documentar informações relevantes relativas aos seus in-

teresses, nível de engajamento, interdependências, influência e seu 

impacto potencial no êxito do projeto; 

• Planejar o gerenciamento das partes interessadas – o processo de 

desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para engajar 
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as partes interessadas de maneira eficaz no decorrer de todo ciclo 

de vida do projeto, com base na análise das suas necessidades, in-

teresses e impacto potencial no sucesso do projeto; 

• Gerenciar o engajamento das partes interessadas – o processo de 

se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender 

às suas necessidades/expectativas, abordar as questões à medida 

que elas ocorrem e incentivar o engajamento apropriado das partes 

interessadas nas atividades do projeto; 

• Controlar o nível de engajamento das partes interessadas – o pro-

cesso de monitorar os relacionamentos das partes interessadas do 

projeto em geral e ajustar as estratégias e planos para o engaja-

mento delas. 

 

No desenvolvimento de um software, a identificação das partes interessa-

das é fundamental para a elaboração da análise de requisitos, pois nessa fase o de-

senvolvedor verificará as premissas, objetivo da ferramenta, bem como as necessi-

dades do cliente final. 

2.3 SISTEMAS COLABORATIVOS 

O advento da Internet provocou uma série de inovações na forma de inte-

ração da sociedade, e em consequência nas organizações. Dentre estas, os siste-

mas de colaboração se destacaram no desenvolvimento de projetos, existindo atu-

almente diversas ferramentas comerciais e acadêmicas. Estes sistemas têm como 

objetivo fornecer apoio em tarefas que necessitam de cooperação entre diferentes 

usuários, mesmo que estes não estejam no mesmo local geográfico. São também 

conhecidos como Groupware ou CSCW (Computer Supported Cooperative Work) 

[9]. 

O domínio de um Groupware consiste em um modelo de colaboração ba-

seado nos aspectos de Comunicação, Coordenação e Cooperação [10], também 

conhecido como 3C. Isto garante que a colaboração ocorra com plenitude, pois os 



28 

 

indivíduos podem trocar informações (se comunicar), organizar-se  (se coordenar) e 

trabalhar em conjunto num espaço compartilhado (cooperar) [9]. 

 

• Comunicação: Para o trabalho em equipe, seus integrantes neces-

sitam se comunicar, seja para troca de informações, tomadas de 

decisões ou negociações. As ferramentas de comunicação forne-

cem um importante auxílio, principalmente quando os integrantes 

não estão no mesmo espaço geográfico[9]. 

• Coordenação: A coordenação das atividades decididas e negocia-

das numa comunicação se torna necessária, para garantir o cum-

primento do acordado. Ela permite a concentração dos esforços, a 

manutenção da ordem e tempo correto de realização, cumprindo 

restrições e objetivos. Sua ausência aumenta os riscos de esforços 

desnecessários, como atividades repetidas ou conflitantes [9]. 

• Cooperação: Além da coordenação e da comunicação, é necessá-

rio um ambiente compartilhado para divulgar o entendimento, tam-

bém compartilhado. Mota [9] diz que a cooperação pode ser defini-

da como “uma operação conjunta dos membros de uma equipa 

num espaço compartilhado com vista a realização das tarefas de 

gestão pela coordenação” [9]. 

 

Os sistemas colaborativos utilizados em empresas fornecem suporte ao 

trabalho das equipes, focadas numa determinada ação da corporação. Quando ba-

seados na internet, potencializam suas funções, visto que através de um simples 

browser, diversas partes envolvidas podem colaborar entre si, com velocidade e 

atualidade das decisões[9]. Por este motivo, muitos dos sistemas encontrados atu-

almente utilizam-se das tecnologias vinculadas à internet, como as principais abaixo: 

 

• Ferramentas de comunicação eletrônica: Englobam as aplicações 

de correio eletrônico, correio de voz, telefonia, fax e publicação 

web. Consiste em ferramentas que permitem a troca de dados, 
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mensagens, documentos e multimídia entre diferentes clientes em 

rede [9]. 

 

o Correio eletrônico: Utilizadas para envio e recebimento de 

mensagens entre computadores em rede, funcionando ana-

logamente à sistemas de correio por correspondência. É uma 

forma conveniente de se comunicar, registrar informações 

com data e hora, além de possibilitar o envio de arquivos, 

dados e multimídia junto às mensagens. Esta conveniência 

torna-se um problema quando há uma grande quantidade de 

comunicação entre uma grande quantidade de emitentes e 

destinatários. Exemplos destas aplicações no mercado são o 

Microsoft Outlook e o IBM Lotus Notes. 

o Correio de voz: Envio e recebimento de mensagens telefôni-

cas, funcionando analogamente a uma secretária eletrônica. 

Mensagens não respondidas são gravadas e reproduzidas 

posteriormente, permitindo o atendimento de vários telefo-

nemas simultaneamente. 

o Telefone e Fax: Aplicações para telefonia e envio e recebi-

mento de documentos utilizando máquinas de fax. 

o Editoração de páginas na rede: Utilizam hiperlinks HTML pa-

ra informar e publicar documentos entre computadores co-

nectados em rede.  Garantem uma eficaz comunicação entre 

equipes e grupos de trabalho, compartilhando documentos 

tanto na internet quanto intranet. 

 

• Ferramentas de conferência eletrônica: Aplicações de conferência 

de dados, voz e vídeo, como também de fóruns de discussão, bate-

papo, e sistemas de reunião. Possuem recursos visando o suporte 

à comunicação remota, onde um ou mais indivíduos necessitam ser 

ouvidos e a presença física não é possível [9]. 
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o Conferência por Dados: Usuários compartilham desenhos, 

documentos e multimídia em um mural compartilhado, po-

dendo visualizar, criar e editar mudanças no mesmo. 

o Conferência por Voz: Compartilhamento de conversas de 

áudio entre múltiplos usuários em computadores distintos 

conectados em rede. 

o Videoconferência: Conferência de áudio e vídeo entre múlti-

plos usuários conectados em rede, sejam utilizando micro-

computadores como também hardware específico, em salas 

de reunião e auditórios. 

o Fóruns de Discussão: Ambiente online para troca de infor-

mações textuais entre múltiplos usuários. Todos podem ler e 

comentar, promovendo a discussão e o registro do fluxo de 

informações.  São muito utilizados na Internet, para troca de 

informações entre grupos de interesses específicos, e nas In-

tranets corporativas por equipes trabalhando com assuntos 

em comum. 

o Bate-Papo: Essa ferramenta, permite que dois ou mais usuá-

rios de PCs em rede realizarem conversas por texto em tem-

po real. Como exemplo podemos citar o MSN Messenger, 

Yahoo Messenger, ICQ, AOL, etc. 

o Sistemas de Reunião Eletrônica: Utilizar uma sala de reuni-

ões com PCs em rede, um projetor   e   telão   e   software   

EMS (Eletronic   Meeting   Systems) para   facilitar   a comu-

nicação, colaboração e tomada de decisões em grupo em 

reuniões nas empresas. 

 

• Ferramentas para supervisão do trabalho colaborativo: As aplica-

ções de supervisão têm como objetivo gerenciar e coordenar o tra-

balho de equipes, através de agendamento e programação, geren-

ciamento de atividades e projetos, sistemas de fluxo de trabalho e 

de gestão do conhecimento [9]. 
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o Agendamento e programação: Tem como objetivo o controle 

de tempo.  Utiliza agendas eletrônicas e outros dispositivos 

de groupware para programar, notificar e lembrar automati-

camente os membros de equipes e grupos de trabalho dota-

dos de computadores em rede sobre reuniões, compromis-

sos e outros eventos. 

o Gestão das atividades e projetos: Administrar projetos de 

equipes e grupos de trabalho por meio de programação, 

acompanhamento e mapeamento da situação de execução   

das   atividades   de   um   projeto   por   meio   de   Crono-

gramas, Relatórios, Lembretes Automáticos e Acompanha-

mentos Gráficos. Possui como ferramentas para essa ativi-

dade o Microsoft Project e Lotus Organizer. 

o Sistemas de fluxo de trabalho: Ajudam   os   trabalhadores   

do   conhecimento conectados em rede a colaborarem para 

realizar e gerenciar o fluxo de tarefas de trabalho estrutura-

das e o processamento eletrônico de documentos em um 

processo empresarial. 

o Gestão do conhecimento: Organizar e compartilhar os diver-

sos formulários de informações administrativas dentro de 

uma organização. Inclui o gerenciamento de bibliotecas de 

documentos de projetos e da empresa, bancos de dados de 

discussão, bancos de dados em multimídia em sites de rede 

e outros tipos de bases de conhecimento. As Intranets são 

muito utilizadas para que esse gerenciamento ocorra. 

 

O protótipo sugerido fornece recursos que, para os requisitos propostos a 

seguir, sobressaem as aplicações citadas acima, atendendo com mais objetividade e 

simplicidade as necessidades do stakeholder. E como todo groupware, possui recur-

sos de comunicação, supervisão e gestão. 
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3 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

A análise e as especificações dos requisitos de um software envolvem as 

atividades que determinarão o objetivo do sistema e todas as premissas e restrições 

associadas a ele. 

É nesta fase que ocorre o refinamento e verificação das necessidades do 

sistema, com o objetivo de sistematizar o processo de definição dos requisitos, ob-

tendo uma especificação correta e completa do mesmo, de acordo com o ambiente 

onde o software será implantado. 

Durante a análise de requisitos são verificadas as atividades envolvidas 

no sistema e a especificidade de cada cliente: quem faz, por que faz, quando fazer, 

dados e informações geradas por essas atividades. 

3.1 DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS 

Segundo o Guia PMBOK® [4], parte interessada (stakeholder) é um indi-

víduo, organização ou grupo que pode afetar, ser afetado ou sentir-se afetado, por 

uma atividade, decisão ou resultado de um projeto. 

Estas partes interessadas podem estar diretamente envolvidas no projeto 

ou podem possuir interesses que eventualmente sejam afetados pela execução do 

projeto, ou pelo resultado produzido por este projeto. Tais partes podem possuir ex-

pectativas distintas, o que poderá gerar certos conflitos de interesse sobre o projeto. 

Ainda deve-se considerar a influência que cada parte interessada pode produzir so-

bre a equipe de gerenciamento do projeto, nas atividades do projeto, nas entregas e 

na finalização do projeto, com a intenção de alcançar resultados que atendam aos 

objetivos estratégicos do negócio ou a outros objetivos. 

De maneira mais ampla, compreende todos os envolvidos em um proces-

so, que pode ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o ne-

gócio de uma empresa ou a missão de uma organização). 
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No projeto em epígrafe, foram identificados os seguintes stakeholders 

abaixo: 

 

• Usuário administrador do sistema: funcionário da empresa contra-

tante, responsável por gerenciar o sistema e fiscalizar a integração 

das contratadas. 

• Usuário típico: funcionário da empresa contratada, responsável pela 

atividade de gestão de requisições e respostas de sua respectiva 

empresa. 

3.2 DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS 

Nesta seção, temos a apresentação de como os envolvidos irão interagir 

com o sistema. Uma breve descrição sobre estas pessoas e suas responsabilidades 

com o sistema será apresentada a seguir: 

 

• Usuário administrador do sistema: pessoa responsável pelo geren-

ciamento do sistema e fiscalização pela contratante, desenvolvendo 

as atividades de gestão de usuários, gestão de disciplinas, gestão 

de companhias e podendo visualizar todas as requisições e respec-

tivas respostas. 

• Usuário típico: pessoa responsável pela atividade de gestão de re-

quisições e respostas de sua respectiva empresa. 

3.3 REQUISITOS FUNCIONAIS 

Segundo Sommerville [11], os requisitos funcionais descrevem as funcio-

nalidades que se espera que o sistema disponibilize, de uma forma completa e con-

sistente. É relatado todos os serviços necessários pelas partes interessadas, evitan-
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do ao máximo contradições entre estes, atendendo aos propósitos para qual o sis-

tema será desenvolvido. Os requisitos funcionais identificados são os seguintes: 

 

• O sistema deverá ser desenvolvido no idioma inglês, devido a inter-

nacionalização do projeto, com contratadas de diferentes países e 

línguas nativas distintas; 

• O sistema deverá permitir que o administrador do sistema gerencie 

(crie, edite, visualize e remova) todos os usuários; 

• O sistema deverá permitir o cadastramento de usuário por contrata-

da, sistema e disciplina do projeto; 

• O sistema deverá permitir que o usuário A, de uma companhia X 

abra uma requisição de informação para o usuário B, de uma com-

panhia Y, e vice-versa; 

• O sistema deverá permitir que os usuários respondam as requisi-

ções de informações, abertas para os respectivos usuários solici-

tantes; 

• O sistema deverá permitir que, ao abrir uma requisição de informa-

ção, o usuário informe o grau de maturidade do projeto respectivo 

(preliminar ou detalhamento); 

• O sistema deverá permitir que, ao abrir uma requisição de informa-

ção, o usuário informe o prazo necessário para resposta; 

• O sistema deverá permitir que o usuário solicitante encerre a requi-

sição de informação. 

3.4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Sommerville [11] define os requisitos não funcionais como requisitos que 

não estão diretamente relacionados com os serviços oferecidos ao usuário, mas às 

propriedades emergentes, como confiabilidade, desempenho e segurança.  Apre-

sentam restrições aos serviços e funções oferecidos pelo sistema e, ao contrário dos 
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serviços e funções definidos pelos requisitos funcionais, muitas vezes aplicam-se ao 

sistema como um todo. 

Foram identificados os seguintes requisitos não funcionais, categorizados 

em: acesso, usabilidade, desempenho, interface, operacionais e de segurança, a 

saber: 

 

• Acesso: Os perfis de usuário para acesso aos recursos do sistema 

são: 

 

o Usuário administrador do sistema: terá acesso total aos per-

fis de usuários, companhias e disciplinas, e acesso de leitura 

às requisições e respostas das diferentes companhias. 

o Usuário típico: terá acesso global as informações de geren-

ciamento do projeto tais como: quantidade de requisições de 

informações abertas, quantidade de requisições aguardando 

respostas para a respectiva empresa, bem como terá acesso 

a abertura e resposta a requisições de informações. 

 

• Usabilidade: O sistema deverá possuir baixa complexidade, sendo 

composto de operações ágeis e fáceis de serem compreendidas e 

absorvidas pelos usuários do sistema. Tal característica irá facilitar 

a aceitabilidade dos mesmos pelos usuários. 

 

• Desempenho: O sistema deverá ser implementado de forma a ope-

rar com um tempo de resposta rápido, garantindo a sua funcionali-

dade para todos os usuários e infraestruturas de rede. 

  

• Interface: Para acessar o sistema, será necessário um computador 

com uma configuração compatível aos equipamentos utilizados pe-

los usuários, bem como um navegador e uma conexão segura de 

internet. 
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• Operacionais: O sistema deverá ser capaz de funcionar adequada-

mente de acordo com os padrões previamente definidos, assim co-

mo deverá ser elaborado em uma linguagem ágil e fácil de ser im-

plementada, possuindo um código aberto, contendo uma comuni-

dade grande e atuante, o que facilitará o desenvolvimento contínuo 

do sistema. 

 

• Segurança: O sistema deverá restringir o acesso aos usuários e 

deverá possuir senhas criptografadas, visando garantir a segurança 

da ferramenta e das informações. 
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4 ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 

A Engenharia de Software Orientada à Objetos, consiste no conjunto de 

processos, métodos e ferramentas que possibilitam o desenvolvimento de softwares 

complexos, dentro do prazo e com qualidade tendo como objetivo apoiar o desen-

volvimento profissional de software, incluindo técnicas que dão suporte à especifica-

ção, projeto e evolução de programas [11][12]. 

O termo orientação a objetos denota uma organização para concepção de 

um software em termos de coleção de objetos isolados, incorporando uma estrutura 

onde cada componente possui um comportamento próprio. Esta interpretação difere 

do desenvolvimento tradicional de software, onde estruturas de dados e rotinas são 

desenvolvidas de forma acopladas [12]. 

A engenharia de software utiliza como suporte os diagramas UML (Unified 

Modeling Language) [13], que atuam como um apoio visual para analisar, criar e im-

plementar sistemas de software, modelando pacotes, classes e suas respectivas in-

terações. Isto possibilita antever o produto final, compreendendo a estrutura, o com-

portamento e as particularidades de cada componente que compõem o sistema. 

4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

O diagrama de casos de uso possui como principal objetivo a representa-

ção da interação entre o sistema e seus respectivos usuários [11], descrevendo as-

sim as principais funcionalidades do sistema. 

Um diagrama robusto e detalhado propicia o desenvolvimento consistente 

das funcionalidades do sistema, se tornando uma adequada ferramenta para o le-

vantamento dos requisitos funcionais a serem implementados. 
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Na elaboração do diagrama, as funcionalidades do sistema são relacio-

nadas com “atores”. Neste contexto, o “ator” é um agente externo que irá interagir 

com o sistema, para executar uma funcionalidade que está sendo projetada. A ilus-

tração do respectivo diagrama consiste na visão externa do sistema e na represen-

tação gráfica dos atores, bem como os relacionamentos entre os elementos, bem 

como suas interações externas e internas [14]. 

As Figura 3, Figura 4 e Figura 5 abaixo apresentam os diagramas de ca-

sos de uso do sistema proposto. 

 

Figura 3 - Casos de Uso Usuário 
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Figura 4 - Casos de Uso Usuário Típico 
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Figura 5 - Casos de Uso Usuário Administrador 

4.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 

A descrição dos casos de uso são detalhamentos em texto, que buscam 

descrever a busca de um usuário para atingir objetivos, através da utilização do sis-
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tema [14]. Estas informações detalhadas colocam os requisitos em contexto, garan-

tindo facilidade de entendimento do escopo, de funcionalidades, como também do 

verdadeiro âmbito do sistema. 

Na elaboração do descritivo dos casos de uso, é importante observar os 

detalhes de eventos de cada caso, de forma que todos os usuários envolvidos con-

sigam compreender os requisitos do sistema.  

Diante disso, se faz necessário detalhar os fluxos de eventos, os protoco-

los de comunicação, precondições, pós-condições, requisitos especiais (caso aplicá-

vel) e ilustrar relacionamentos com “atores” e outros casos de uso.  

O propósito de descrever um caso de uso é detalhar o serviço que o sis-

tema irá fornecer aos usuários, especificando a função que um usuário poderá de-

sempenhar e explicitando claramente as responsabilidades a serem cumpridas pelo 

sistema. 

Na próxima seção iremos descrever os casos de uso aplicáveis ao projeto 

em epígrafe. 

 

4.2.1 CASO DE USO 1: LOGAR NO SISTEMA 

• Sumário: O usuário deseja logar no sistema. 

• Ator principal: Usuário. 

• Pré-condições: O usuário não está logado e deve estar autorizado a 

entrar no sistema. 

• Pós-condições: O usuário está logado no sistema. 

• Fluxo Principal: 

1. O usuário acessa a página principal do sistema. 

2. O sistema redireciona o usuário para a página inicial, exi-

bindo o formulário de login, para preenchimento de e-mail e 

senha. 

3. O usuário preenche e-mail, senha e clica no botão logar. 
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4. O sistema exibe a página dashboard do sistema com a 

mensagem “Login realizado com sucesso”. 

  

• Fluxo Alternativo para 3: 

3. Algum dado inválido é digitado. 

3.1. O sistema não executa o login. 

3.2. O sistema retorna para o item 2. 

 

4.2.2 CASO DE USO 2: DESLOGAR NO SISTEMA 

• Sumário: O usuário deseja deslogar do sistema. 

• Ator principal: Usuário. 

• Pré-condições: O usuário está logado. 

• Pós-condições: O usuário não está logado no sistema. 

• Fluxo Principal: 

1. O usuário está em qualquer tela. 

2. O usuário clica no botão de deslogar. 

3. O sistema exibe a página inicial. 

 

4.2.3 CASO DE USO 3: LISTAR REQUISIÇÕES (USUÁRIO TÍPICO) 

• Sumário: O caso de uso se inicia quando algum usuário deseja lis-

tar requisições. 

• Ator principal: Usuário típico. 

• Pré-condições: O usuário está logado no sistema. 

• Pós-condições: Visualizar a lista de requisições. 

• Fluxo principal: 
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1. O usuário típico está em qualquer tela. 

2. O usuário típico, na barra lateral, clica no item Navegação. 

3. O sistema, na barra lateral, exibe os subitens do tópico Na-

vegação. 

4. O usuário típico, na barra lateral, clica no link Requisições. 

5. O sistema exibe uma lista das Requisições da companhia 

do respectivo usuário. 

6. O usuário executa uma das ações para uma requisição: 

 

• Subfluxo Visualizar requisição: 

6.1. O usuário típico clica no botão de visualizar uma 

respectiva requisição. 

6.2. O sistema exibe os dados referentes daquela requi-

sição. 

 

• Subfluxo Criar requisição: 

6.1. O usuário típico clica no botão de inserir uma nova 

requisição. 

6.2. O sistema exibe um formulário de inserção de dados 

para preenchimento. 

6.3. O usuário preenche as informações e clica no botão 

Salvar. 

6.4. O sistema retorna à página de lista de requisições 

com a mensagem “Requisição criada com sucesso”. 

 

• Fluxo Alternativo para (6.3) Subfluxo Criar requisição: 

6.3. Algum dado inválido é digitado. 

6.3.1. O sistema exibe uma mensagem infor-

mando que campo que contém o dado inválido. 

6.3.2. O usuário corrige o erro. 

6.3.3. O sistema retorna para o item 6.3 do Sub-

fluxo Criar requisição. 
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• Subfluxo Editar requisição: 

6.1. O usuário típico clica no botão de editar uma respec-

tiva requisição. 

6.2. O sistema exibe um formulário de inserção de dados 

preenchido. 

6.3. O usuário atualiza as informações e clica no botão 

Salvar. 

6.4. O sistema retorna à página de lista de requisições 

com a mensagem “Requisição editada com suces-

so”. 

 

• Fluxo Alternativo para (6.3) Subfluxo Editar requisição: 

6.3. Algum dado inválido é digitado. 

6.3.1. O sistema exibe uma mensagem infor-

mando que campo que contém o dado inválido. 

6.3.2. O usuário corrige o erro. 

6.3.3. O sistema retorna para o item 6.3 do Sub-

fluxo Editar requisição. 

 

• Subfluxo Remover requisição: 

6.1. O usuário típico clica no botão de excluir uma res-

pectiva requisição. 

6.2. O sistema exibe uma mensagem de confirmação da 

respectiva remoção. 

6.3. O usuário executa uma das ações para remoção: 

 

o Subfluxo Confirma remoção: 

6.3.1. O usuário típico clica no botão “Sim, tenho 

certeza”. 

6.3.2. O sistema exclui a requisição. 

6.3.3. O sistema retorna ao item 5 do fluxo prin-

cipal, com a mensagem “Requisição excluída 

com sucesso”. 
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o Subfluxo Cancela remoção: 

6.3.1. O usuário típico clica no botão “Cancelar”. 

6.3.2. O sistema retorna ao item 5 do fluxo prin-

cipal, com a mensagem “Nenhuma alteração re-

alizada”. 

 

• Subfluxo Exportar requisições: 

6.1. O usuário típico clica no botão “Exportar”. 

6.2. O sistema exibe um formulário de seleção de dados 

para serem exportados. 

6.3. O usuário seleciona os dados e clica no botão “Ex-

portar”. 

6.4. O sistema faz download dos dados selecionados. 

 

4.2.4 CASO DE USO 4: LISTAR RESPOSTAS (USUÁRIO TÍPICO) 

• Sumário: O caso de uso se inicia quando algum usuário deseja lis-

tar respostas. 

• Ator principal: Usuário típico. 

• Pré-condições: O usuário está logado no sistema. 

• Pós-condições: Visualizar a lista de respostas. 

• Fluxo principal: 

1. O usuário típico está em qualquer tela. 

2. O usuário típico, na barra lateral, clica no item Navegação. 

3. O sistema, na barra lateral, exibe os subitens do tópico Na-

vegação. 

4. O usuário típico, na barra lateral, clica no link Respostas. 

5. O sistema exibe uma lista das Respostas da companhia do 

respectivo usuário. 
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6. O usuário executa uma das ações para uma resposta: 

 

• Subfluxo Visualizar resposta: 

6.1. O usuário típico clica no botão de visualizar uma 

respectiva resposta. 

6.2. O sistema exibe os dados referentes daquela res-

posta. 

 

• Subfluxo Criar resposta: 

6.1. O usuário típico clica no botão de inserir uma nova 

resposta. 

6.2. O sistema exibe um formulário de inserção de dados 

para preenchimento. 

6.3. O usuário preenche as informações e clica no botão 

Salvar. 

6.4. O sistema retorna à página de lista de respostas 

com a mensagem “Resposta criada com sucesso”. 

 

• Fluxo Alternativo para (6.3) Subfluxo Criar resposta: 

6.3. Algum dado inválido é digitado. 

6.3.1. O sistema exibe uma mensagem infor-

mando que campo que contém o dado inválido. 

6.3.2. O usuário corrige o erro. 

6.3.3. O sistema retorna para o item 6.3 do Sub-

fluxo Criar resposta. 

 

• Subfluxo Editar resposta: 

6.1. O usuário típico clica no botão de editar uma respec-

tiva resposta. 

6.2. O sistema exibe um formulário de inserção de dados 

preenchido. 
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6.3. O usuário atualiza as informações e clica no botão 

Salvar. 

6.4. O sistema retorna à página de lista de respostas 

com a mensagem “Resposta editada com sucesso”. 

 

• Fluxo Alternativo para (6.3) Subfluxo Editar resposta: 

6.3. Algum dado inválido é digitado. 

6.3.1. O sistema exibe uma mensagem infor-

mando que campo que contém o dado inválido. 

6.3.2. O usuário corrige o erro. 

6.3.3. O sistema retorna para o item 6.3 do Sub-

fluxo Editar resposta. 

 

• Subfluxo Remover resposta: 

6.1. O usuário típico clica no botão de excluir uma res-

pectiva resposta. 

6.2. O sistema exibe uma mensagem de confirmação da 

respectiva remoção. 

6.3. O usuário executa uma das ações para remoção: 

 

o Subfluxo Confirma remoção: 

6.3.1. O usuário típico clica no botão “Sim, tenho 

certeza”. 

6.3.2. O sistema exclui a resposta. 

6.3.3. O sistema retorna ao item 5 do fluxo prin-

cipal, com a mensagem “Resposta excluída com 

sucesso”. 

 

o Subfluxo Cancela remoção: 

6.3.1. O usuário típico clica no botão “Cancelar”. 

6.3.2. O sistema retorna ao item 5 do fluxo prin-

cipal, com a mensagem “Nenhuma alteração re-

alizada”. 
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• Subfluxo Exportar respostas: 

6.1. O usuário típico clica no botão “Exportar”. 

6.2. O sistema exibe um formulário de seleção de dados 

para serem exportados. 

6.3. O usuário seleciona os dados e clica no botão “Ex-

portar”. 

6.4. O sistema faz download dos dados selecionados. 

 

4.2.5 CASO DE USO 5: LISTAR REQUISIÇÕES (USUÁRIO ADMINISTRADOR) 

• Sumário: O caso de uso se inicia quando algum usuário deseja lis-

tar requisições. 

• Ator principal: Usuário administrador. 

• Pré-condições: O usuário está logado no sistema. 

• Pós-condições: Visualizar a lista de requisições. 

• Fluxo principal: 

1. O usuário administrador está em qualquer tela. 

2. O usuário administrador, na barra lateral, clica no item Na-

vegação. 

3. O sistema, na barra lateral, exibe os subitens do tópico Na-

vegação. 

4. O usuário administrador, na barra lateral, clica no link Re-

quisições. 

5. O sistema exibe uma lista das Requisições. 

6. O usuário executa uma das ações para uma requisição: 

 

• Subfluxo Visualizar requisição: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de visualizar 

uma respectiva requisição. 
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6.2. O sistema exibe os dados referentes daquela requi-

sição. 

 

• Subfluxo Exportar requisições: 

6.1. O usuário administrador clica no botão “Exportar”. 

6.2. O sistema exibe um formulário de seleção de dados 

para serem exportados. 

6.3. O usuário seleciona os dados e clica no botão “Ex-

portar”. 

6.4. O sistema faz download dos dados selecionados. 

 

4.2.6 CASO DE USO 6: LISTAR RESPOSTAS (USUÁRIO ADMINISTRADOR) 

• Sumário: O caso de uso se inicia quando algum usuário deseja lis-

tar respostas. 

• Ator principal: Usuário administrador. 

• Pré-condições: O usuário está logado no sistema. 

• Pós-condições: Visualizar a lista de respostas. 

• Fluxo principal: 

1. O usuário administrador está em qualquer tela. 

2. O usuário administrador, na barra lateral, clica no item Na-

vegação. 

3. O sistema, na barra lateral, exibe os subitens do tópico Na-

vegação. 

4. O usuário administrador, na barra lateral, clica no link Res-

postas. 

5. O sistema exibe uma lista das Respostas. 

6. O usuário executa uma das ações para uma resposta: 

 

• Subfluxo Visualizar resposta: 
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6.1. O usuário administrador clica no botão de visualizar 

uma respectiva resposta. 

6.2. O sistema exibe os dados referentes daquela res-

posta. 

 

• Subfluxo Exportar respostas: 

6.1. O usuário administrador clica no botão “Exportar”. 

6.2. O sistema exibe um formulário de seleção de dados 

para serem exportados. 

6.3. O usuário seleciona os dados e clica no botão “Ex-

portar”. 

6.4. O sistema faz download dos dados selecionados. 

 

4.2.7 CASO DE USO 7: LISTAR COMPANHIAS 

• Sumário: O caso de uso se inicia quando algum usuário deseja lis-

tar companhias. 

• Ator principal: Usuário administrador. 

• Pré-condições: O usuário está logado no sistema. 

• Pós-condições: Visualizar a lista de companhias. 

• Fluxo principal: 

1. O usuário administrador está em qualquer tela. 

2. O usuário administrador, na barra lateral, clica no item Na-

vegação. 

3. O sistema, na barra lateral, exibe os subitens do tópico Na-

vegação. 

4. O usuário administrador, na barra lateral, clica no link Com-

panhias. 

5. O sistema exibe uma lista das Companhias. 

6. O usuário executa uma das ações para uma companhia: 
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• Subfluxo Visualizar companhia: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de visualizar 

uma respectiva companhia. 

6.2. O sistema exibe os dados referentes daquela com-

panhia. 

 

• Subfluxo Criar companhia: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de inserir 

uma nova companhia. 

6.2. O sistema exibe um formulário de inserção de dados 

para preenchimento. 

6.3. O usuário preenche as informações e clica no botão 

Salvar. 

6.4. O sistema retorna à página de lista de companhias 

com a mensagem “Companhia criada com sucesso”. 

 

• Fluxo Alternativo para (6.3) Subfluxo Criar companhia: 

6.3. Algum dado inválido é digitado. 

6.3.1. O sistema exibe uma mensagem infor-

mando que campo que contém o dado inválido. 

6.3.2. O usuário corrige o erro. 

6.3.3. O sistema retorna para o item 6.3 do Sub-

fluxo Criar companhia. 

 

• Subfluxo Editar companhia: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de editar uma 

respectiva companhia. 

6.2. O sistema exibe um formulário de inserção de dados 

preenchido. 

6.3. O usuário atualiza as informações e clica no botão 

Salvar. 
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6.4. O sistema retorna à página de lista de companhias 

com a mensagem “Companhia editada com suces-

so”. 

 

• Fluxo Alternativo para (6.3) Subfluxo Editar companhia: 

6.3. Algum dado inválido é digitado. 

6.3.1. O sistema exibe uma mensagem infor-

mando que campo que contém o dado inválido. 

6.3.2. O usuário corrige o erro. 

6.3.3. O sistema retorna para o item 6.3 do Sub-

fluxo Editar companhia. 

 

• Subfluxo Remover companhia: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de excluir 

uma respectiva companhia. 

6.2. O sistema exibe uma mensagem de confirmação da 

respectiva remoção. 

6.3. O usuário executa uma das ações para remoção: 

 

o Subfluxo Confirma remoção: 

6.3.1. O usuário administrador clica no botão 

“Sim, tenho certeza”. 

6.3.2. O sistema exclui a companhia. 

6.3.3. O sistema retorna ao item 5 do fluxo prin-

cipal, com a mensagem “Companhia excluída 

com sucesso”. 

 

o Subfluxo Cancela remoção: 

6.3.1. O usuário administrador clica no botão 

“Cancelar”. 

6.3.2. O sistema retorna ao item 5 do fluxo prin-

cipal, com a mensagem “Nenhuma alteração re-

alizada”. 
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• Subfluxo Exportar companhias: 

6.1. O usuário administrador clica no botão “Exportar”. 

6.2. O sistema exibe um formulário de seleção de dados 

para serem exportados. 

6.3. O usuário seleciona os dados e clica no botão “Ex-

portar”. 

6.4. O sistema faz download dos dados selecionados. 

 

4.2.8 CASO DE USO 8: LISTAR DISCIPLINAS 

• Sumário: O caso de uso se inicia quando algum usuário deseja lis-

tar disciplinas. 

• Ator principal: Usuário administrador. 

• Pré-condições: O usuário está logado no sistema. 

• Pós-condições: Visualizar a lista de disciplinas. 

• Fluxo principal: 

1. O usuário administrador está em qualquer tela. 

2. O usuário administrador, na barra lateral, clica no item Na-

vegação. 

3. O sistema, na barra lateral, exibe os subitens do tópico Na-

vegação. 

4. O usuário administrador, na barra lateral, clica no link Disci-

plinas. 

5. O sistema exibe uma lista das Disciplinas. 

6. O usuário executa uma das ações para uma disciplina: 

 

• Subfluxo Visualizar disciplina: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de visualizar 

uma respectiva disciplina. 
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6.2. O sistema exibe os dados referentes daquela disci-

plina. 

 

• Subfluxo Criar disciplina: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de inserir 

uma nova disciplina. 

6.2. O sistema exibe um formulário de inserção de dados 

para preenchimento. 

6.3. O usuário preenche as informações e clica no botão 

Salvar. 

6.4. O sistema retorna à página de lista de disciplinas 

com a mensagem “Disciplina criada com sucesso”. 

 

• Fluxo Alternativo para (6.3) Subfluxo Criar disciplina: 

6.3. Algum dado inválido é digitado. 

6.3.1. O sistema exibe uma mensagem infor-

mando que campo que contém o dado inválido. 

6.3.2. O usuário corrige o erro. 

6.3.3. O sistema retorna para o item 6.3 do Sub-

fluxo Criar disciplina. 

 

• Subfluxo Editar disciplina: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de editar uma 

respectiva disciplina. 

6.2. O sistema exibe um formulário de inserção de dados 

preenchido. 

6.3. O usuário atualiza as informações e clica no botão 

Salvar. 

6.4. O sistema retorna à página de lista de disciplinas 

com a mensagem “Disciplina editada com sucesso”. 

 

• Fluxo Alternativo para (6.3) Subfluxo Editar disciplina: 
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6.3. Algum dado inválido é digitado. 

6.3.1. O sistema exibe uma mensagem infor-

mando que campo que contém o dado inválido. 

6.3.2. O usuário corrige o erro. 

6.3.3. O sistema retorna para o item 6.3 do Sub-

fluxo Editar disciplina. 

 

• Subfluxo Remover disciplina: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de excluir 

uma respectiva disciplina. 

6.2. O sistema exibe uma mensagem de confirmação da 

respectiva remoção. 

6.3. O usuário executa uma das ações para remoção: 

 

o Subfluxo Confirma remoção: 

6.3.1. O usuário administrador clica no botão 

“Sim, tenho certeza”. 

6.3.2. O sistema exclui a disciplina. 

6.3.3. O sistema retorna ao item 5 do fluxo prin-

cipal, com a mensagem “Disciplina excluída com 

sucesso”. 

 

o Subfluxo Cancela remoção: 

6.3.1. O usuário administrador clica no botão 

“Cancelar”. 

6.3.2. O sistema retorna ao item 5 do fluxo prin-

cipal, com a mensagem “Nenhuma alteração re-

alizada”. 

 

• Subfluxo Exportar disciplinas: 

6.1. O usuário administrador clica no botão “Exportar”. 

6.2. O sistema exibe um formulário de seleção de dados 

para serem exportados. 
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6.3. O usuário seleciona os dados e clica no botão “Ex-

portar”. 

6.4. O sistema faz download dos dados selecionados. 

 

4.2.9 CASO DE USO 9: LISTAR USUÁRIOS 

• Sumário: O caso de uso se inicia quando algum usuário deseja lis-

tar usuários. 

• Ator principal: Usuário administrador. 

• Pré-condições: O usuário está logado no sistema. 

• Pós-condições: Visualizar a lista de usuários. 

• Fluxo principal: 

1. O usuário administrador está em qualquer tela. 

2. O usuário administrador, na barra lateral, clica no item Na-

vegação. 

3. O sistema, na barra lateral, exibe os subitens do tópico Na-

vegação. 

4. O usuário administrador, na barra lateral, clica no link Usuá-

rios. 

5. O sistema exibe uma lista dos Usuários. 

6. O usuário executa uma das ações para um usuário: 

 

• Subfluxo Visualizar usuário: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de visualizar 

um respectivo usuário. 

6.2. O sistema exibe os dados referentes daquele usuá-

rio. 

 

• Subfluxo Criar usuário: 
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6.1. O usuário administrador clica no botão de inserir um 

novo usuário. 

6.2. O sistema exibe um formulário de inserção de dados 

para preenchimento. 

6.3. O usuário preenche as informações e clica no botão 

Salvar. 

6.4. O sistema retorna à página de lista de usuários com 

a mensagem “Usuário criado com sucesso”. 

 

• Fluxo Alternativo para (6.3) Subfluxo Criar usuário: 

6.3. Algum dado inválido é digitado. 

6.3.1. O sistema exibe uma mensagem infor-

mando que campo que contém o dado inválido. 

6.3.2. O usuário corrige o erro. 

6.3.3. O sistema retorna para o item 6.3 do Sub-

fluxo Criar usuário. 

 

• Subfluxo Editar usuário: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de editar um 

respectivo usuário. 

6.2. O sistema exibe um formulário de inserção de dados 

preenchido. 

6.3. O usuário atualiza as informações e clica no botão 

Salvar. 

6.4. O sistema retorna à página de lista de usuários com 

a mensagem “Usuário editado com sucesso”. 

 

• Fluxo Alternativo para (6.3) Subfluxo Editar usuário: 

6.3. Algum dado inválido é digitado. 

6.3.1. O sistema exibe uma mensagem infor-

mando que campo que contém o dado inválido. 

6.3.2. O usuário corrige o erro. 
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6.3.3. O sistema retorna para o item 6.3 do Sub-

fluxo Editar usuário. 

 

• Subfluxo Remover usuário: 

6.1. O usuário administrador clica no botão de excluir um 

respectivo usuário. 

6.2. O sistema exibe uma mensagem de confirmação da 

respectiva remoção. 

6.3. O usuário executa uma das ações para remoção: 

 

o Subfluxo Confirma remoção: 

6.3.1. O usuário administrador clica no botão 

“Sim, tenho certeza”. 

6.3.2. O sistema exclui o usuário. 

6.3.3. O sistema retorna ao item 5 do fluxo prin-

cipal, com a mensagem “Usuário excluído com 

sucesso”. 

 

o Subfluxo Cancela remoção: 

6.3.1. O usuário administrador clica no botão 

“Cancelar”. 

6.3.2. O sistema retorna ao item 5 do fluxo prin-

cipal, com a mensagem “Nenhuma alteração re-

alizada”. 

 

• Subfluxo Exportar usuários: 

6.1. O usuário administrador clica no botão “Exportar”. 

6.2. O sistema exibe um formulário de seleção de dados 

para serem exportados. 

6.3. O usuário seleciona os dados e clica no botão “Ex-

portar”. 

6.4. O sistema faz download dos dados selecionados. 
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4.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 

O diagrama de sequência apresenta a forma como ocorre a interação dos 

objetos para executar o procedimento total ou parcial de um caso de uso [11]. É re-

presentado por linhas de mensagens que ilustram todo o fluxo de comunicação entre 

atores e objetos. 

Sommerville [11] afirma que os diagramas de sequência são usados, 

principalmente, na descrição das interações. Eles descrevem de que forma, e em 

qual ordem, um grupo de objetos interage em conjunto, ajudando o entendimento 

das necessidades de um novo sistema ou para documentar um processo existente. 

A Figura 6 demonstra um exemplo de um dos diagramas de sequência do 

protótipo. 

 

Figura 6 - Diagrama de sequência Caso de Uso 6 

  

Os diagramas de sequência são utilizados para esclarecer iterações mais 

complexas entre os atores e o sistema [15]. As iterações contidas no sistema são 

simples, portanto, tornando desnecessária a criação das demais. 
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4.4 DIAGRAMA DE CLASSES 

O diagrama de classes descreve um sistema através de seus pacotes, 

classes, atributos, métodos e suas relações, expressando conceitualmente a estrutu-

ra deste sistema e apresentando graficamente as suas classes e associações diver-

sas, suportando o desenvolvimento e entendimento do sistema [11]. 

Este tipo de representação é a parte central da UML, e possui a função de 

separar os elementos de design da codificação do sistema [14]. 

Neste contexto, a Figura 7 apresenta o diagrama de classes do sistema 

proposto, buscando ilustrar de forma geral as necessidades do sistema, bem como 

subsidiar na criação do código de programação, necessário para implementar a es-

trutura nele contida. 

 

Figura 7 - Diagrama de Classes 
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

O protótipo do sistema para gerenciamento de comunicação de projetos 

integrados tem como base o modelo de arquitetura MVC (Model View Controller), 

segregando o projeto em camadas bem definidas, conforme a Figura 8. 

 

Figura 8 - Objetos utilizados no MVC e suas interações[16] 

 

• Modelo: engloba as regras de negócio do sistema, armazenando 

dados e notificando mudanças de estados às visões e aos controla-

dores; 

• Controlador: consiste na lógica de programação do sistema, envi-

ando comandos de alteração dos estados dos modelos como alte-

rações na visão dos respectivos modelos; 

• Visão: referente à interface com o usuário, apresenta os dados per-

tinentes aos respectivos modelos. 

 

Dentre as várias vantagens desta arquitetura, está a melhor reutilização 

de classes, visto que há possibilidade de existirem várias interfaces com o usuário, 

sem a necessidade de modificar as regras de negócios existentes. Isto vai de encon-

tro às boas práticas da programação orientada à objetos, facilitando a reutilização de 

código, adição de novos recursos e manutenção [16]. 
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A linguagem de programação utilizada para elaboração do protótipo em 

epígrafe foi o Ruby3. Esta linguagem foi criada em 1993, com o objetivo de balance-

ar a programação funcional com a programação imperativa [17]. Junto desta, foi uti-

lizado o framework Ruby on Rails4, um framework de código aberto e gratuito, popu-

larmente conhecido por sua velocidade e facilidade no desenvolvimento de sites ori-

entados à banco de dados. 

O banco de dados utilizado é o MySQL5, um sistema de gerenciamento 

de banco de dados de código aberto, gratuito, com excelente desempenho, compa-

tibilidade e integração com o framework utilizado. 

Foi adotado como sistema de versionamento de código o GIT6, também 

de código aberto e gratuito, que facilita a experimentação, criação de novos recursos 

e proteção contra erros, através de ramificações de versões no histórico de desen-

volvimento do código, permitindo alternar entre diferentes versões e ramos com ex-

trema velocidade. 

5.1 INTERFACES 

Ao acessar a página inicial do sistema, é apresentado um formulário de 

acesso, onde cada usuário deverá preencher o e-mail cadastrado e a respectiva se-

nha de acesso. A Figura 9 apresenta a tela inicial do sistema de gerenciamento de 

comunicação de projetos integrados. 

                                            
3 Linguagem de Programação Ruby. Disponível em: <https://www.ruby-lang.org/pt>. Acesso em: 7 

mai 2018. 
4 Ruby on Rails | A web-application framework that includes everything needed to create data-

base-backed web applications according to the Model-View-Controller (MVC) pattern. Disponí-

vel em: < https://rubyonrails.org>. Acesso em: 7 mai 2018. 
5 MySQL. Disponível em: < https://www.mysql.com>. Acesso em: 7 mai 2018. 
6 Git. Disponível em: < https://git-scm.com/>. Acesso em: 7 mai 2018. 
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Figura 9 - Tela Inicial 

 

Ao acessar o sistema, o usuário é direcionado para página principal 

(Figura 10), onde é apresentado o dashboard do sistema, com informações referen-

tes ao quantitativo de registros no sistema. Este quantitativo é alterado de acordo 

com o usuário, pois os usuários típicos visualizam apenas as requisições e respos-

tas pertinentes as suas respectivas empresas. 

 

Figura 10 - Tela Principal / Dashboard 
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Na lateral esquerda, encontra-se a barra de menu, segmentada nas cate-

gorias navegação e suporte. Quando estas categorias são clicadas, direcionam o 

usuário para as listas de visualização do sistema e para o link de suporte, respecti-

vamente. Tais informações podem ser observadas na Figura 11. 

 

Figura 11 - Tela Principal com menu expandido 

 

Para o planejamento e controle das solicitações, o sistema permite que o 

usuário visualize a lista de requisições abertas pela respectiva companhia, ao longo 

do desenvolvimento do projeto. A Figura 12 apresenta a tela de visualização de re-

quisições. 
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Figura 12 - Lista de Requisições 

 

Uma vez que o usuário necessite cadastrar uma nova requisição, ele de-

verá preencher o formulário de requisição, onde devem constar as seguintes infor-

mações: o nível de prioridade, o prazo para resposta, a fase do projeto, o título da 

requisição, o conteúdo da requisição, documento de referência (anexo), a disciplina 

impactada de projeto, bem como a empresa requisitada. A Figura 13 apresenta o 

respectivo formulário. 

 

Figura 13 - Formulário de Requisição 
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Outra funcionalidade do sistema que possibilita uma transparência de in-

formações, ao longo do gerenciamento do projeto, é a exportação de dados referen-

tes às requisições e respostas, trocadas pelas inúmeras companhias envolvidas no 

projeto. Isto propicia também a fiscalização, pela contratante, dos prazos envolvendo 

a comunicação e as interfaces técnicas entre as empresas contratadas. A Figura 14 

apresenta a seleção de dados possíveis de extração. 

 

Figura 14 - Formulário de exportação de dados 

 

O usuário também pode procurar as respostas referentes às requisições 

elaboradas e emitidas pela sua respectiva companhia, nas diversas fases do projeto, 

possibilitando uma integração dos setores da empresa, independente das fases de 

evolução de cada disciplina. Tal interação minimiza os retrabalhos ocasionados por 

falhas de comunicação entre os stakeholders. As Figura 15, Figura 16 e Figura 17 

apresentam, respectivamente, a lista de respostas, o formulário de respostas e a tela 

de visualização de uma resposta. 
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Figura 15 - Lista de Respostas 

 

 

Figura 16 - Formulário de Respostas 
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Figura 17 - Visualização de Resposta 

 

5.2 TESTES 

O conceito de Teste é definido por Pressman [18] como “um conjunto de 

atividades que podem ser planejadas com antecedência e executadas sistematica-

mente.”. Este conjunto de atividades consiste na verificação da funcionalidade e per-

formance do mesmo, garantindo que todos os componentes são compatíveis e inte-

ragem corretamente de acordo com requisitos funcionais e não funcionais definidos 

pelo analista durante a fase de desenvolvimento e planejamento do sistema. 

De acordo com a ISO/IEC 9126 [19]7, para garantir a qualidade do produ-

to de um software se faz necessária a verificação dos requisitos de funcionalidade, 

confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. O teste de 

tais requisitos visa garantir o atendimento à legislação e todo o tipo de padronização 

ou normalização aplicável ao contexto no qual o software foi desenvolvido. 

                                            
7 ISO/IEC 9126 é uma norma ISO para qualidade de produto de software. Ela define um conjunto de 

parâmetros com o objetivo de padronizar a avaliação da qualidade de software, enquadrando-se no 

modelo de qualidade das normas da família 9000. 



69 

 

Durante o processo de desenvolvimento do sistema, foram realizados tes-

tes funcionais, a fim de verificar se todas as funções acessadas por menus estavam 

funcionando conforme os requisitos pré-definidos, bem como foram testadas todas 

as interações e possibilidades definidas em cada caso de uso. 

A técnica de teste utilizada foi o Teste Comportamental, também conheci-

da como “Teste caixa-preta”, onde são focados os requisitos funcionais do software, 

derivando séries de condições de entrada que utilizarão completamente todos os re-

quisitos funcionais do sistema, sem a necessidade do conhecimento interno de sua 

estrutura e/ou linguagem de programação [18]. 

Os erros detectados durante a fase de testes foram categorizados de 

acordo com a criticidade das falhas apresentadas pelo sistema, sendo corrigidos 

posteriormente. 

Os resultados obtidos através dos testes do sistema são satisfatórios e 

garantem a funcionalidade da ferramenta desenvolvida. 

5.3 IMPLANTAÇÃO 

Para implantação do sistema, será necessário um servidor contratado pa-

ra hospedar aplicações Rails. 

Logo após, será apresentado à contratante o endereço online do sistema, 

assim como o acesso padrão de um usuário administrador. Este acesso permitirá a 

configuração inicial, segura e estável do sistema, onde serão cadastrados os usuá-

rios do mesmo, as respectivas contratadas e as disciplinas nas quais as requisições 

serão categorizadas. 

Para o bom aproveitamento do sistema, todos os profissionais cadastra-

dos deverão ser treinados na ferramenta, de forma a ser tornarem aptos a fazer o 

completo uso do sistema e de suas funcionalidades. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A elaboração deste trabalho propiciou o desenvolvimento do sistema de 

gerenciamento de comunicação de projetos integrados proposto, nomeado de Inter-

facer. Em paralelo ao mesmo, foram apresentados os conceitos e a documentação 

que propiciaram seu respectivo desenvolvimento, tendo como grandes aliados o 

modelo 3C e a engenharia de software, com suas definições e normatizações. 

Ainda, para contextualização, foram introduzidos os conceitos de gestão 

de projetos, com detalhes sobre a gestão de comunicação e partes interessadas, 

assim como as definições e exemplos dos sistemas que atuam neste contexto. 

O uso do sistema através da internet é uma de suas principais vantagens, 

propiciando agilidade na troca de informações entre diferentes usuários, de diferen-

tes empresas, por todo o mundo. Outras vantagens observadas incluem: gerencia-

mento de interfaces multidisciplinares, integração entre diferentes empresas, com-

partilhamento de estratégias de planejamento e concepção de projetos, extração de 

informações para bases de conhecimento e auditoria, assim como velocidade na 

troca e tomada de decisões, ocasionando um comprometimento de todos os envol-

vidos no prazo final do projeto.  

Dentre os pontos negativos, podemos destacar o grande número de mu-

danças de projetos (reivindicações contratuais) que podem surgir, em virtude da de-

tecção de interfaces e/ou fase distintas entre os diversos projetos, uma vez que cada 

contratada possui uma estratégia e/ou planejamento especifico para o seu empre-

endimento. Outros pormenores incluem a dificuldade de encontrar requisições no 

futuro, caso as informações do título e conteúdo não sejam consistentes, e a alimen-

tação de requisições duplicadas, caso a resposta das respectivas requisições tam-

bém não sejam consistentes. 

Com o desenvolvimento desse sistema, foi possível verificar que uma apli-

cação simples, objetiva e de baixa complexidade, capaz de integrar facilmente várias 

empresas ao redor de um único projeto, é uma adequada ferramenta no atual cená-

rio econômico nacional, onde grandes empresas nacionais necessitam investir nos 

seus projetos, buscando um menor custo internacionalmente. Esta aplicação auxilia 
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a fiscalização de múltiplos contratos, diminuindo a quantidade de reivindicações con-

tratuais oriundas de problemas de interfaces entre projetos. 

A realização deste trabalho propiciou constatar que, tecnicamente, os re-

quisitos foram alcançados, assim como qualificar a importância dos conhecimentos 

do âmbito de sistemas de informação, para a elaboração e desenvolvimento de sof-

twares, correlacionados às necessidades econômico-sociais. 

A aplicação pode ser aprimorada continuamente, com a adição de várias 

funcionalidades, dentre elas: 

 

• Alertas de e-mail para coordenadores, informando novas requisições ou res-

postas, assim como requisições com prazo a expirar; 

• Lista em ordem crescente, automaticamente, com requisições por prioridade e 

prazo; 

• Tela de visualização de workflow, mostrando as etapas pendentes de uma 

determinada requisição; 

• Exportação de dados em relatórios com formatação aprimorada; 

• Campo de busca de requisições; 

• Dashboard aprimorado, com gráficos e métricas de repostas; 

 

A divulgação deste sistema em outras empresas projetistas, que traba-

lham com projetos de detalhamento integrados ao redor do mundo, também auxiliará 

o aprimoramento contínuo da ferramenta. 
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APÊNDICE 

Routes.rb 

1 Rails.application.routes.draw do 

2   devise_for :users 

3   devise_for :installs 

4   mount RailsAdmin::Engine => '/', as: 'rails_admin' 

5   root :to => "home#index" 

6 end 

 

Gemfile 

1 source 'https://rubygems.org' 

 2 git_source(:github) { |repo| "https://github.com/#{repo}.git" } 

 3  

 4 ruby '2.4.1' 

 5  

 6 gem 'rails', '~> 5.2.0' 

 7 gem 'sqlite3', group: :development 

 8 gem 'puma', '~> 3.11' 

 9 gem 'sass-rails', '~> 5.0' 

10 gem 'uglifier', '>= 1.3.0' 

11 gem 'coffee-rails', '~> 4.2' 

12 gem 'turbolinks', '~> 5' 

13 gem 'jbuilder', '~> 2.5' 

14 gem 'bootsnap', '>= 1.1.0', require: false 

15  

16 gem 'rails_admin' 

17 gem 'rails_admin_rollincode' 

18 gem 'devise' 

19 gem 'devise-bootstrap-views' 

20 gem 'cancancan' 

21 gem 'carrierwave' 

22  

23 group :development, :test do 

24   gem 'byebug', platforms: [:mri, :mingw, :x64_mingw] 

25 end 

26  

27 group :development do 
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28   gem 'web-console', '>= 3.3.0' 

29   gem 'listen', '>= 3.0.5', '< 3.2' 

30   gem 'spring' 

31   gem 'spring-watcher-listen', '~> 2.0.0' 

32   gem 'railroady' 

33   gem 'rubocop' 

34 end 

35  

36 group :test do 

37   gem 'capybara', '>= 2.15', '< 4.0' 

38   gem 'selenium-webdriver' 

39   gem 'chromedriver-helper' 

40 end 

41  

42 gem 'tzinfo-data', platforms: [:mingw, :mswin, :x64_mingw, :jruby] 

43  

44 group :production do 

45   gem 'pg' 

46 end 

 

Ability.rb 

1 class Ability 

 2   include CanCan::Ability 

 3  

 4   def initialize(user) 

 5  

 6     if user 

 7       if user.kind == 'default' 

 8         can :access, :rails_admin 

 9         can :dashboard, :all 

10         can :read, Company 

11         can [:create, :read, :update], Request, requester_id: user.company_id 

12         can :read, Request, requested_id: user.company_id 

13         can [:create, :read], Response, company_id: user.company_id 

14         can :read, Discipline 

15       elsif user.kind == 'admin' 

16         can :manage, :all 

17       end 

18     end 

19   end 

20 end 

 

Schema.rb 

1 ActiveRecord::Schema.define(version: 2018_05_27_225111) do 
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 2  

 3   create_table "companies", force: :cascade do |t| 

 4     t.string "name" 

 5     t.integer "contract_number" 

 6     t.datetime "created_at", null: false 

 7     t.datetime "updated_at", null: false 

 8   end 

 9  

10   create_table "disciplines", force: :cascade do |t| 

11     t.string "name" 

12     t.datetime "created_at", null: false 

13     t.datetime "updated_at", null: false 

14   end 

15  

16   create_table "installs", force: :cascade do |t| 

17     t.string "email", default: "", null: false 

18     t.string "encrypted_password", default: "", null: false 

19     t.string "reset_password_token" 

20     t.datetime "reset_password_sent_at" 

21     t.datetime "remember_created_at" 

22     t.integer "sign_in_count", default: 0, null: false 

23     t.datetime "current_sign_in_at" 

24     t.datetime "last_sign_in_at" 

25     t.string "current_sign_in_ip" 

26     t.string "last_sign_in_ip" 

27     t.datetime "created_at", null: false 

28     t.datetime "updated_at", null: false 

29     t.index ["email"], name: "index_installs_on_email", unique: true 

30     t.index ["reset_password_token"], name: "in-

dex_installs_on_reset_password_token", unique: true 

31   end 

32  

33   create_table "requests", force: :cascade do |t| 

34     t.integer "priority" 

35     t.date "deadline" 

36     t.integer "project_phase" 

37     t.string "title" 

38     t.text "content" 

39     t.integer "discipline_id" 

40     t.integer "requester_id" 

41     t.integer "requested_id" 

42     t.datetime "created_at", null: false 

43     t.datetime "updated_at", null: false 

44     t.string "files" 

45   end 

46  
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47   create_table "responses", force: :cascade do |t| 

48     t.text "content" 

49     t.integer "request_id" 

50     t.integer "company_id" 

51     t.datetime "created_at", null: false 

52     t.datetime "updated_at", null: false 

53   end 

54  

55   create_table "users", force: :cascade do |t| 

56     t.string "first_name" 

57     t.string "last_name" 

58     t.integer "kind" 

59     t.integer "status" 

60     t.integer "company_id" 

61     t.datetime "created_at", null: false 

62     t.datetime "updated_at", null: false 

63     t.string "email", default: "", null: false 

64     t.string "encrypted_password", default: "", null: false 

65     t.string "reset_password_token" 

66     t.datetime "reset_password_sent_at" 

67     t.datetime "remember_created_at" 

68     t.integer "sign_in_count", default: 0, null: false 

69     t.datetime "current_sign_in_at" 

70     t.datetime "last_sign_in_at" 

71     t.string "current_sign_in_ip" 

72     t.string "last_sign_in_ip" 

73     t.index ["email"], name: "index_users_on_email", unique: true 

74     t.index ["reset_password_token"], name: "in-

dex_users_on_reset_password_token", unique: true 

75   end 

76  

77 end 

 

Request.rb 

1 class Request < ApplicationRecord 

 2   belongs_to :discipline 

 3   belongs_to :requester, class_name: 'Company', foreign_key: 'requester_id' 

 4   belongs_to :requested, class_name: 'Company', foreign_key: 'requested_id' 

 5   enum priority: [:normal, :emergency] 

 6   enum project_phase: [:preliminary, :detailing] 

 7   has_one :response 

 8   mount_uploader :files, FileUploader 

 9   serialize :files, JSON # necessary on SQLite 

10 end 
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Response.rb 

1 class Response < ApplicationRecord 

2   belongs_to :request 

3   belongs_to :company 

4 end 

 

Company.rb 

1 class Company < ApplicationRecord 

2   has_many :users 

3   has_many :responses 

4   has_many :requesters_requests, foreign_key: :requester_id, class_name: 'Re-

quest' 

5   has_many :requesteds_requests, foreign_key: :requested_id, class_name: 'Re-

quest' 

6 end 

 

User.rb 

1 class User < ApplicationRecord 

2   devise :database_authenticatable, 

3          :recoverable, :rememberable, :trackable, :validatable 

4   belongs_to :company 

5   enum kind: [:admin, :default] 

6   enum status: [:active, :inactive] 

7 end 

 

Discipline.rb 

1 class Discipline < ApplicationRecord 

2   has_many :requests 

3 end 

 


