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RESUMO 

 

FILHO, G. A. F. de. Desenvolvimento de Sistema Gestor de Apoio para Geração e 

Armazenamento de Documentos: GAGAD 2016. Monografia (graduação) – 

Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Goiás – 

Regional Catalão, Catalão - GO. 

 

Este trabalho contempla o desenvolvimento de um sistema Web que tem por 

objetivo facilitar a elaboração, edição, gestão e recuperação de documentos. Para 

tanto, um estudo de caso foi aplicado na Universidade Federal de Goiás - Regional 

Catalão, local onde o sistema foi implementado, com vistas à identificação de 

melhorias. Para tanto fez-se necessário a execução de alguns passos, sendo, a 

identificação do problema, verificação de necessidades por meio de observação e 

pesquisa, escolha das abordagens adotadas para o desenvolvimento, os passos 

para implementação e um estudo de caso a cerca do produto desenvolvido. O 

cenário de pesquisa teve como foco diversos setores da Instituição, devido à 

necessidade de criação de documentos oficiais, tramitação e gerenciamento dos 

mesmos, o que foi constatado a partir de uma análise prévia, por meio de 

observações e entrevistas, verificou-se a dificuldade de manter padrões para a 

elaboração destes, atraso na consulta a documentos antigos, problemas com a 

conservação e organização. No desígnio de responder o problema encontrado, foi 

validada a necessidade de desenvolver um sistema para auxiliar no gerenciamento 

de documentos, desde sua criação até a tramitação e arquivamento intitulado como 

Gestor de Apoio para Geração e Armazenamento de Documentos (GAGAD). Assim 

espera-se, que por meio desta pesquisa, possa-se contribuir para a área de 

Engenharia de Software com resultados relevantes e que o processo de 

gerenciamento de documentos oficiais, a saber, memorando, ofício e memorando 

circular, seja mais eficiente e eficaz. 

 

Palavras-chaves: Engenharia de Software, Desenvolvimento de Sistemas, 

Software. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O uso de sistemas de software tem se mostrado cada dia mais presente no 

cotidiano das pessoas, os quais estão inseridos nas mais diversas situações, sendo 

suportados por diferentes dispositivos eletrônicos. Com isso, muitos dados são 

gerados, sejam estes trocados entre sistemas e usuários, usuários e usuários, ou, 

simplesmente, dados criados e armazenados em sistemas de armazenamento. 

 A informação cresce de forma acelerada, em curto período de tempo, 

propiciando limitações em seu uso. Segundo JARDIM (1992), “são considerados 

informações todos os fatos e ideias que tenham sido registrados, comunicados e/ou 

distribuídos formal ou informalmente em qualquer formato físico”. 

 Com o excesso de documentos nas organizações sejam elas públicas ou 

privadas um dos grandes problemas é que a Instituição depende das informações 

contidas em suas bases de dados para prover suas atividades e, muitas vezes, 

estas não são encontradas, porque provavelmente ficaram perdidas no amontoado 

de dados e na infinita listagem de pastas e subpastas dos computadores.  

 Segundo LOPES (2004) “não há como negar a presença asfixiante das 

massas documentais acumuladas, que se não são tratadas devidamente poderão 

não só desqualificar e atrasar empreendimentos, como também trazer sérios 

prejuízos para as organizações, tanto no aspecto mercadológico quanto no aspecto 

jurídico auditorial”. 

 Assim, espera-se que haja gerenciamento destes dados afim de que estes 

sejam considerados informações relevantes e úteis, para serem utilizadas de 

maneira adequada e íntegra. Tendo o computador como um dos equipamentos mais 

utilizados e a internet como eficiente veículo de transferência de informação, muitas 

vezes em tempo real, uma das soluções para o gerenciamento dos dados é à 

utilização de Sistemas de Informação (SI).  

 Para AVEDON (2002), o gerenciamento eletrônico de documentos, é uma 

configuração de equipamentos, software e de recursos de telecomunicação, 

baseada em computador e, normalmente automatizada, que armazena e gerencia 

dados que podem ser lidos e processados por computador para sua recuperação. 

Os documentos produzidos por uma Instituição são ferramentas essenciais 

para garantir o fluxo de trabalho em qualquer setor da entidade, sendo por meio da 
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massa documental que é possível obter vários tipos de informações, tanto pessoal, 

administrativo, institucional ou histórico. Sendo assim, a documentação gerada, 

provavelmente, sempre terá uma finalidade, indiferente de seu caráter.  

Considerando a premissa, acerca da importância em se ter controle sobre os 

dados gerados, para que estes sejam informações úteis, pode-se observar que a 

utilização de sistema de gerenciamento é bastante relevante. Segundo INNARELLI 

(2007), “com o auxílio da tecnologia da informação e comunicação, os documentos 

de valor permanente ou não, podem estar em qualquer lugar e a qualquer 

momento”. 

 Com isso, para criar, gerenciar, guardar e recuperar toda esta massa 

documental, se fez necessário à pesquisa por ferramentas que pudessem auxiliar no 

desenvolvimento do sistema para atender as necessidades citadas e assim, 

aumentar a produtividade de trabalho.  

 Visando suprir a necessidade gerencial e pessoal das Instituições, uma das 

ferramentas mais utilizadas hoje é a Gestão Eletrônica de Documentos (GED), que 

otimiza o ciclo de informações durante o processo, dando uma maior flexibilidade de 

acesso e organização do acervo documental. 

 O sistema GED facilita o armazenamento, a busca, o acesso e gerenciamento 

da informação, como também tem a função de preservar e conservar o acervo 

documental, garantindo que o original, em papel, continue intacto por muitos anos, 

resguardando a memória institucional e o acesso amplo às informações contidas 

neste sistema.  

 Segundo CANAVARRO (2003), uma das maiores vantagens do GED é a 

agilidade que os processos adquirem devido às mudanças no acesso a informação. 

A velocidade com que ela passa a tramitar é um dos reflexos mais imediatos, uma 

vez que torna a informação acessível simultaneamente para qualquer uma das 

partes envolvidas no processo, em qualquer lugar do mundo.  

 Os sistemas GED não são simplesmente sistemas de gerenciamento de 

arquivos, o mesmo implementa categorização de documentos, tabelas de 

temporalidade, ações de disposição, controla níveis de segurança e auxilia nas 

políticas de recuperação de documentos e manutenção das atividades da empresa, 

principalmente em casos de acidentes.   
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Neste sentido, este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um 

sistema de software, com características de sistemas GED, o qual foi projetado 

devido a necessidades identificadas na Universidade Federal de Goiás - Regional 

Catalão (UFG/RC), que tem suas divisões e setores e, no seu organograma, conta 

com setores administrativos responsáveis pelo envio e recebimento de documentos 

oficiais, sejam eles internos ou externos à Instituição. 

 Este trabalho verificou as necessidades da Instituição enquanto organização 

que também possui seu caráter burocrático, e foram notadas algumas falhas que 

podem ser sanadas por meio do uso de um software. Para tanto, foi desenvolvido 

um sistema intitulado como Gestor de Apoio para Geração e Armazenamento de 

Documentos (GAGAD), com vistas a ajudar no gerenciamento dos documentos 

oficiais otimizar a tramitação dos mesmos UFG/RC. 

1.1 DECLARAÇÃO DO PROBLEMA 

 Considerando a forma tradicional de arquivamento, pode-se supor a 

existência de um grupo de pessoas que ficam responsáveis por gerir todas as 

funções de arquivamento, tais como registrar, organizar e recuperar os mesmos, 

caso seja necessário. 

 Adicionalmente, observa-se que o principal problema encontrado por 

Instituições que apresentam um grande fluxo documental está relacionado à busca e 

pesquisa por informações que já tenham sido arquivados há um certo tempo e 

quanto a conservação de documentos em sua forma física. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 Com o aumento do fluxo documental nas Instituições e empresas, observa-se 

uma crescente demanda pela organização dos arquivos. A grande quantidade de 

documentos que entram e saem diariamente dessas Instituições podem gerar certa 

desorganização em relação ao seu armazenamento. Tal problema pode ser visto 

quando é necessária a realização de consulta de documentos em pastas de 

protocolo e em todo acervo documental. 
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 Visto isso, percebe-se a necessidade pela criação de um sistema que agilize 

e organize o processo de gerenciamento de documentos, no formato de 

memorandos, ofícios e portarias.  Neste sentido, espera-se que as tarefas sejam 

feitas de maneira organizada e sem comprometer a produtividade no envio e 

recebimento de informações, de modo a otimizar o fluxo de trabalho, que 

tradicionalmente é feito em sua forma física, ou seja, em papel. 

 Uma solução encontrada para tal problema é a utilização de sistemas que 

consiste em um programa computacional responsável por armazenar, em formato 

digital, todo acervo de documentação das Instituições, facilitando seu 

gerenciamento, desde seu recebimento até seu arquivamento e pesquisa. 

1.3 OBJETIVO 

 Tendo em vista os desafios que a forma tradicional de gerenciamento de 

arquivos apresenta, sendo estes apontados como problema de pesquisa e a 

motivação para desenvolvimento deste trabalho, o sistema desenvolvido tem como 

finalidade, criar, armazenar e recuperar arquivos, de maneira a agilizar o processo 

de manipulação de documentos e ainda garantir a coesão quanto à organização e 

segurança dos mesmos. 

Com o objetivo de ser sucinto, o sistema desenvolvido é abordado neste 

trabalho como um sistema para gerencia dos documentos, considerando que as 

ações de criação de documentos, edição, armazenamento, recuperação, 

manipulação e arquivamento, estão incorporados ao gerenciamento. 

 Sendo assim, o objetivo deste projeto está calcado no desenvolvimento de um 

sistema Web que otimize os processos de gerenciamento de documentos, que, em 

sua maior parte, são textos em diferentes formatos, tais como Pacote Office, BR 

Office, PDF e até imagens com extensão jpg, png, dentre outras. 

Neste sentido, o sistema proposto vem como solução, pois os documentos 

oficiais, sejam estes ofícios, memorandos e portarias, estarão armazenados em um 

banco de dados, o que torna a realização da pesquisa mais simples e otimizada, 

uma vez que retorna apenas os dados a serem consultados pelo usuário. 

Para execução deste trabalho foram feitas entrevistas com servidores da 

UFG/RC, para levantamento dos requisitos do sistema, desenvolvidos protótipos e 
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validados. Em seguida, o sistema foi desenvolvido e um estudo aplicado para 

análise do GED, nomeado como GAGAD. 

1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 A metodologia de pesquisa utilizada para desenvolver este trabalho está 

baseada em seis passos principais: 1) Pesquisa da Literatura Bibliográfica acerca do 

desenvolvimento de software e técnicas de desenvolvimento; 2) Levantamento de 

Dados da Instituição; 3) Desenvolvimento do Sistema; 4) Testes; 5) Validação do 

Sistema com usuários e 6) Implantação do sistema. 

1.4.1 ETAPA DE CONCEPÇÃO 

 Na primeira etapa foi apresentada a identificação do problema, levantamento 

de material bibliográfico para estudo da área acerca do desenvolvimento de software 

e uso de sistemas GED. Adicionalmente, foi feito o estudo dos procedimentos, 

técnicas e ferramentas adotadas para se desenvolver um sistema GED que atenda 

as necessidades da Instituição.  

Ainda na Etapa de Concepção, contemplando o segundo passo, foi verificado 

o acervo documental da Instituição, de modo que a ferramenta desenvolvida possa 

contemplar as peculiaridades de cada documento. Ainda foram identificadas 

informações relevantes aos requisitos necessários ao sistema, por meio de 

entrevistas com servidores da Instituição. Estas entrevistas também ocorreram na 

próxima etapa, durante o desenvolvimento do sistema, com vistas à validação do 

que estava sendo desenvolvido.  

1.4.2 ETAPA DE DESENVOLVIMENTO 

 Após o estudo detalhado de procedimentos, técnicas e ferramentas, a Etapa 

de desenvolvimento, teve-se início o passo a fase três, referente ao desenvolvimento 

do sistema proposto neste trabalho.  

Inicialmente foi feita uma prototipação do sistema, de modo a desenhar o 

cenário e algumas funcionalidades para que os usuários possam verificar, antes do 
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início da codificação. Para tanto foram feitas entrevistas com servidores da 

Instituição, os quais são potenciais usuários, e foram levantados requisitos 

funcionais e não funcionais, de acordo com o que o sistema deve contemplar como 

funcionalidades. 

Como parte inicial foi apresentada as ferramentas utilizadas para 

desenvolvimento do sistema, especificando suas principais funcionalidades. Após a 

validação do protótipo e finalização do levantamento dos requisitos teve-se início o 

desenvolvimento do sistema, o qual é descrito nos capítulos subsequentes. É 

importante ressaltar que foram feitas reuniões com os potenciais usuários durante o 

desenvolvimento do sistema, a fim de verificar se o que estava sendo desenvolvido 

atendia às reais necessidades da Instituição. 

1.4.3 ETAPA DE AVALIAÇÃO 

 Após o sistema ter sido finalizado foi realizado o passo quatro, onde testes 

foram realizados pelo desenvolvedor utilizando usuários externos a Universidade, 

com vistas a identificar, principalmente, problemas de implementação. 

Adicionalmente, no passo cinco, foi feita a avaliação do sistema e verificação da 

adaptação e aceitação com usuários.  

Em seguida, no passo 6 se deu a implantação do sistema na Instituição e, 

consequente identificação de melhorias sugeridas pelo usuário final. 

Tais ações foram necessárias a fim de observar os pontos positivos e 

negativos do sistema e se o mesmo atendeu as expectativas para o qual foi 

desenvolvido, sendo considerados aspectos de usabilidade e acessibilidade. 

Tendo feita a avaliação e posterior adaptação do sistema, de acordo com as 

alterações identificadas, a finalização desta etapa se deu quando o sistema foi 

inserido aos setores da Instituição como ferramenta GED. 

1.5 FORA DO ESCOPO 

 Um conjunto de aspectos relacionados a esta pesquisa ficará fora do escopo 

desta monografia, no entanto, alguns deles são propostos como trabalhos futuros. 
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Assim, a seguir são elencadas algumas questões que não foram diretamente 

abordadas neste trabalho: 

 Gerenciamento de documentos não oficiais: Não foram imputados na base de 

dados documentos que não sejam oficiais mesmo que tenham sido recebidos pela 

instituição. Para tanto, definiu-se como documentos oficiais, que a Instituição recebe 

e envia aqueles relacionados a memorandos, portarias e ofícios. 

 Criação de demais documentos: Não foram considerados a criação de 

documentos que não sejam referentes a memorando, ofícios e portarias. No entanto, 

se novas demandas forem observadas, é possível adaptar o sistema para que possa 

atender.  

1.6 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 Esta monografia está organizada da seguinte maneira: no Capítulo 2 são 

apresentados os trabalhos relacionados, os quais servem de base para proposta e 

desenvolvimento deste trabalho. Para tanto, foram referenciados trabalhos 

relacionados ao desenvolvimento de sistemas gerenciadores de documentos, com 

vistas a identificar aspectos relacionados como a metodologia foi aplicada para 

desenvolvimento. Assim, foram apontadas as diferenças conceituais destes 

trabalhos relacionados frente aos conceitos que permearam a proposta desta 

pesquisa. 

 No Capítulo 3 é apresentado o estado da arte de desenvolvimento de 

sistemas gerenciadores de documentos em Universidades, sendo construído um 

referencial teórico sobre a área. Para tanto foram descritos os conceitos sobre estes 

sistemas, apresentando pontos da aplicação de softwares em organizações, sendo a 

Universidade considerada uma organização. 

 No Capítulo 4 é apresentada a metodologia de desenvolvimento utilizada 

neste trabalho, sendo detalhado o método de Engenharia de Software utilizado, 

fazendo um comparativo entre alguns dos modelos presentes na literatura e 

mostrando a vantagem e desvantagem de cada um.  

 No Capítulo 5 é apresentado, detalhadamente, o escopo de desenvolvimento 

do sistema, definindo os requisitos, conceituação das técnicas e apresentação das 

ferramentas utilizadas. Em seguida, no Capítulo 6 é apresentado o estudo de caso a 
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respeito do sistema bem como os resultados obtidos durante as fases de testes com 

usuários externos a Universidade.  

 Por fim, no Capítulo 7 são apresentas as conclusões alcançadas com o 

desenvolvimento desta pesquisa, bem como as sugestões de trabalhos futuros. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

 Neste capítulo são apresentados, de maneira resumida, os trabalhos 

relacionados referentes às abordagens para o desenvolvimento de um sistema GED. 

Para tanto, foram ressaltados os objetivos, vantagens, desvantagens destes 

estudos, bem como sua relação e diferenças entre o desenvolvimento deste projeto. 

 O principal critério para inclusão de um trabalho como sendo relacionado é 

que o mesmo seja um sistema web desenvolvido para facilitar o processo de 

gerenciamento de documentos em Instituições que apresentam um grande fluxo 

documental. 

 Portanto, o estudo sobre os trabalhos relacionados foi necessário para que a 

pesquisa, aqui apresentada, fosse desenvolvida baseada em contribuições originais 

e pertinentes, advindas de pesquisas realizadas anteriormente e já validadas. 

2.1 GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA INFORMAÇÃO: FERRAMENTA PARA 
A GERÊNCIA EFICIENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO. 

 No trabalho proposto por ANDRADE (2013) o mesmo apresenta o GED como 

ferramenta para obtenção de informações de forma rápida, consistente e precisa, 

dentro de Instituições que possuem um grande fluxo de documentos. 

 Ele também enfatiza que além de ser uma ferramenta para redução de 

espaço físico e acessos simultâneos a documentos, o GED tem como principal foco 

a agilidade na obtenção de informações, auxiliando na tomada de decisões. Este 

trabalho tem como exemplo de ferramenta o Workflow mostrando as características 

básicas de um sistema GED, tais como aumento de produtividade e segurança. 

2.1.1 VANTAGENS  

 As características relevantes dessa ferramenta, em relação ao trabalho aqui 

desenvolvido, estão relacionadas ao aumento da produtividade de trabalho e 

agilidade na gerencia de documentos. Neste sentido, tomou-se como base a 

utilização de características adotadas pelo autor para desenvolvimento do sistema 

GAGAD. 
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2.1.2 DESVANTAGENS  

 Apesar dos benefícios relatados, foi observado que a ferramenta não faz a 

criação de documentos dentro do próprio sistema. Sendo assim, este aspecto foi 

tomado como problema e evitado no desenvolvimento do sistema apresentado neste 

trabalho. 

2.2 AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE 
DOCUMENTOS NO PROCESSO DE PROJETO 

 Na pesquisa realizada por GIANDON, MENDES e SCHEER (2002), são 

apresentados os resultados obtidos na utilização de GEDs no processo de projetos 

de edifícios. Para tanto, foram analisados os métodos de avaliação de sucesso na 

implementação de sistemas de informações gerenciais, que prioriza o aspecto das 

expectativas e percepções dos usuários. 

 Neste trabalho são mostrados alguns sistemas de GED que possuem 

ferramentas de workflow que se baseia em deixar o trabalho dividido em tarefas bem 

definidas, regras e procedimentos que controlam boa parte do trabalho de produção 

e escritório. 

 Por se tratar de um trabalho voltado para área civil, existem vários tipos de 

documentos necessários ao sistema, sendo eles de planejamento, plantas de casas 

ou apartamento, formulários, etc. Assim, caso esses documentos sejam arquivados 

da forma tradicional pode haver desorganização e, ainda, se for necessária à 

realização de alguma consulta dos mesmos isso se tornará oneroso.  

Neste contexto, um GED foi utilizado, por ser uma forma de tornar mais 

organizado o processo de armazenamento dos arquivos, melhorando a forma de 

gerenciamento, o que evita a perda de informações e garante a conservação dos 

documentos. 

 Com o resultado obtido, as percepções e expectativas do usuário mostram 

uma avaliação bastante favorável ao uso do sistema. O usuário avaliou que a 

utilização do sistema GED poderia ser continuado imediatamente, com expectativa 

de aumentar o uso, mesmo não tendo esta obrigação.  
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2.2.1 VANTAGENS  

Como vantagem pode-se mencionar a aceitação dos usuários pela utilização 

do GED como auxílio ao gerenciamento de documentos. Isto mostra que o processo 

de projeto, para situações similares à realidade da empresa, bem como para as 

necessidades deste estudo, que é auxiliar o gerenciamento de uma Instituição, pode 

ser modelado com sucesso para o uso do gerenciamento eletrônico dos 

documentos.  

2.2.2 DESVANTAGENS  

Observou-se como desvantagem que o estudo não mostra em detalhes os 

aspectos referentes a documentos oficiais, que por sua vez, precisão de um 

tratamento mais elaborado, pois se tratam de arquivos que possuem informações 

importantes a respeito da Instituição. 

2.3 GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS: CRIAÇÃO DE UM 

BANCO DE INFORMAÇÕES E IMAGENS NO ARQUIVO PERMANENTE DA 

UNICAMP. 

 A proposta feita por BARBIERI, INNARELLI e MARTINS (2002) é apresentar 

as experiências para a criação de um sistema de captura e recuperação de imagens 

digitais de documentos do acervo do arquivo permanente da Unicamp, em projeto 

piloto com fotografias. Este trabalho visa melhorar as condições de conservação de 

documentos fotográficos originais, desenvolver tecnologia e métodos de 

recuperação e disposição eletrônica de imagens e informações. 

 Para realização e comprovação do trabalho, foram reformuladas as 

descrições de 1200 imagens fotográficas do acervo de documentos permanentes do 

arquivo central da Unicamp, tendo como base a identificação específica de cada 

item, a partir de informações obtidas por meio de jornais e entrevistas com pessoas 

envolvidas e que faram utilização do sistema.  

 As informações sobre as imagens foram registradas em banco de dados 

informatizado. As imagens foram reproduzidas em meio digital e armazenadas em 
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diretórios específicos, as quais estão relacionados ao banco de dados. O sistema 

permite a busca eletrônica de 78 dados e imagem. O trabalho interdisciplinar 

favoreceu a preparação do sistema informatizado e a otimização dos procedimentos 

técnicos e operacionais da área de processamento de fotografias. 

2.3.1 VANTAGENS  

Dentre os vários benefícios desta pesquisa, pode-se citar o escopo de estudo 

que mais se aproxima do escopo deste trabalho, visto que o GED foi desenvolvido 

para gerenciamento de arquivos de uma Universidade. Neste sentido, tem-se este 

estudo como um caso de sucesso à implantação de GED para auxiliar o processo de 

gerenciamento.  

É importante ressaltar, que, de acordo com os autores, o sistema desenvolvido 

tem atendido as expectativas levantadas pelos profissionais envolvidos, no que se 

refere aos requisitos arquivísticos: registro de dados, a conservação de originais a 

partir da disposição pública e otimização de pesquisa e atendimento ao usuário; e 

computacionais: baixo custo, facilidade de manutenção, segurança. 

2.3.2 DESVANTAGENS  

Apesar dos diferentes benefícios do trabalho, é importante destacar algumas 

divergências à pesquisa desenvolvida nesta monografia, visto que o trabalho está 

relacionado ao gerenciamento de imagens, enquanto este se caracteriza, 

principalmente, pela criação e gerenciamento de documentos textuais. Sendo assim, 

algumas diferenças estão intrínsecas ao processo proposto por cada pesquisa. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio da análise dos trabalhos relacionados, pôde-se verificar que os 

sistemas GED têm sido utilizados em diversas áreas, como no armazenamento e 

gerenciamento de projetos de construção civil, arquivos de imagens, dentre diversos 

outros. Com estes trabalhos relacionados foi verificado que é possível, com o auxílio 

de um GED, atingir um aumento na produtividade de trabalho em Instituições que 
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possuem um grande fluxo de documentos. Ainda, é possível concluir que é nítida a 

percepção de que há diferentes objetivos e focos em cada pesquisa proposta, mas 

que todos buscam por melhorias frente ao cenário atual. 

 Observa-se também que há uma evolução contínua nas propostas, sendo que 

em todas existem contribuições oportunas e promissoras, em diferentes escopos, 

sempre visando um melhor desenvolvimento e aplicação dos GEDs para a 

otimização do fluxo de trabalho quando se refere a fluxo documental. 
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3 ESTADO DA ARTE 

 Neste capitulo serão apresentados tópicos importantes a respeito do 

desenvolvimento Web. De acordo com NIEDERAUER (2004), entende-se por 

sistema web, todos os softwares que necessitam de um navegador (browser) para 

serem acessados. Estes sistemas podem estar hospedados em um servidor externo 

ou local, onde a requisição de acesso é feita pelo navegador por meio de um link 

que irá redirecionar o usuário para página solicitada.  

3.1 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMAS 

 Devido a grande popularização dos computadores e os mesmo estarem cada 

vez mais presentes nas Instituições, faz-se necessário a utilização de sistemas que 

auxiliem os funcionários, dos mais diversos setores, de modo que tenham mais 

eficiência quando o assunto é produtividade de serviço. 

 Segundo GATES (1999), empresas de sucesso são aquelas que utilizam 

ferramentas digitais para reinventar sua maneira de trabalhar. Essas empresas 

tomam decisões com rapidez, atuam com eficácia e atingem direta e positivamente 

seus clientes. 

 Existem no mercado várias tecnologias provenientes do desenvolvimento de 

software, as quais garantem ganhos relevantes em Instituições que as adotam e são 

fundamentais para que se consiga obter sucesso em tarefas de qualquer natureza. 

 Em GRAEML (2003) são descritos os processos que as organizações e 

Instituições utilizam seus recursos tecnológicos com intuito de atingir seus objetivos: 

•  Eficiência Organizacional: leva processos utilizados a patamares elevados, 

conduz a organização de maneira a obter seus produtos ou serviços, reduzindo 

tempo e aumentando a produtividade; 

•  Eficácia Organizacional: aperfeiçoa a comunicação entre os colaboradores e 

facilita a melhor coordenação de atividades entre as diversas áreas da organização; 

•  Relacionamento com os fornecedores: redução de custos e tempo no trâmite 

de documentos e produtos; 

•  Dinâmica competitiva: contribui para integração da empresa no mercado ou 

no meio desejado; 
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•  Melhoria dos produtos e serviços: reduz o tempo de criação de novos 

produtos e recebimento de feedback a respeito do mesmo; 

•  Economias na produção: reduz a variabilidade e as incertezas relacionadas à 

qualidade dos produtos ou serviços. 

 Neste sentido, esses processos se usados adicionalmente ao 

desenvolvimento e utilização de sistemas GED tendem a alavancar a organização, 

uma vez que facilita e otimiza os serviços prestados. Se relacionado a organizações 

isso pode impulsionar a avanços financeiros, se relacionado à Universidade tende-se 

a ter serviços mais eficientes e eficazes, aumentando a satisfação dos envolvidos. 

3.2 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM UNIVERSIDADE 

 Devido ao grande número de alunos nas Universidades e aos vários setores 

que as mesmas apresentam, sejam eles coordenações, administrativos, direção, 

dentre outros, faz-se necessária a utilização de sistemas de softwares, de modo a 

manter a organização e otimizar o tempo de trabalho de seus funcionários e alunos 

e para poder atender a todos da comunidade acadêmica ou não. 

 Levando em consideração a UFG/RC, a qual é o alvo da aplicação deste 

trabalho, observou-se diversos setores, como departamentos de coordenações de 

cursos, prefeitura e direção, que necessitam realizar diversos procedimentos 

relacionados às atividades acadêmicas, administrativas e financeiras. Estas, por sua 

vez, utilizam de documentos oficiais como meio de comunicação entre as partes 

envolvidas.  

 Os mesmos recursos de um sistema de informação para gerenciamento que 

são atribuídos a empresas privadas podem também ser atribuídas às Universidades, 

uma vez que existem atividades comuns. Por exemplo, cadastrar senha de alunos 

no sistema aluno online, digitar a oferta de disciplinas, disponibilizar os diários das 

disciplinas, alterações na grade curricular dos cursos, controle e acompanhamento 

de monitorias e estágios curriculares, mudança e montagem de projeto pedagógico, 

envio e recebimento de e-mail, emissão de declarações, lançamento e validação de 

atividades complementares, entre tantas outras atividades. Nestes casos, a UFG 

utiliza o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), por meio 

do qual são realizadas todas as atividades acadêmicas dos alunos da Instituição. 
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No caso específico deste trabalho, são apontadas as atividades relacionadas 

com a criação de documentos oficiais, como emissão de memorandos, ofícios e 

portarias, garantindo o gerenciamento e arquivamento dos mesmos. 

  Em todas estas atividades também se espera as vantagens que um SI 

propicia, como listado na seção anterior, de modo que com o uso do sistema possa-

se realmente ter otimização nos serviços prestados e garantia de qualidade do 

resultado final, bem como satisfação do usuário, nesse caso tidos como, servidores 

da Instituição. 

 Portanto, a utilização dos SI nas Universidades deve se tornar constante e de 

suma importância para o desenvolvimento das atividades dos mais diversos setores. 

Tendo em vista que seria cada vez mais trabalhoso realizar manualmente as 

atividades no âmbito de uma Universidade que cresce a cada dia e tem novos 

ingressos de alunos e servidores. 

3.2.1 UNIVERSIDADE ENQUANTO ORGANIZAÇÂO 

 Segundo CHAUI (2003), a visão organizacional da Universidade contribui 

para que se tenha uma estrutura que se pode denominar operacional, a qual é 

gerida por contratos de gestão, conduzida pela análise de produtividade de modo a 

atender seus usuários de maneira satisfatória.  

 As Universidades, enquanto organizações desenvolvem todos os dias novas 

estruturas físicas, tecnologias e humanas, por meio de seus diversos programas de 

graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. 

 BROTTI e COLOSSI (2000), afirmam que é notável uma contradição, a qual, 

as Universidades, sendo produtoras de novas tecnologias, têm dificuldade em 

introduzir mudanças internas. Contudo, deve-se concordar que novas tecnologias e 

recursos de TI podem contribuir de forma elementar para a eficácia em uma 

Universidade operacional. As Instituições de Ensino Superior (IES) devem usar 

instrumentos de gestão que acompanhem as mudanças ambientais para que se 

alcancem resultados operacionais satisfatórios. 
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4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 Na literatura envolvendo desenvolvimento de software é possível observar 

diversos modelos e metodologias que podem ser adotados. Estes modelos 

descrevem processos de software, por sua vez são conjuntos de atividades que 

devem ser seguidas e realizadas com vistas à produção de um software 

(SOMMERVILLE, 2011). 

 Dessa forma, neste capítulo são apresentados alguns dos modelos de 

desenvolvimento de software mais utilizados na Engenharia de Software. Tal 

descrição é relevante para se definir o modelo utilizado neste trabalho, assim, fez-se 

um estudo detalhado dos modelos verificando as vantagens e desvantagens 

referentes a cada um e qual seria mais viável para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

4.1 MODELO CASCATA 

 O modelo em cascata é conhecido como “ciclo de vida clássico” e sugere uma 

abordagem sistemática e sequencial, ou seja, quando uma atividade é iniciada, a 

mesma deve ser finalizada para que se possa da início a uma nova atividade. Para 

SOMMERVILLE (2011), o referido modelo considera as atividades fundamentais do 

processo de especificação, desenvolvimento, validação e evolução como etapas 

distintas, apresentado na Figura 1. 

Figura 1: Modelo em cascata (SOMMERVILLE,2011)
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 Conforme apresentado na figura 1, o modelo cascata é dividido em partes 

específicas e diferenciadas. Primeiramente, deve-se fazer uma análise minuciosa a 

respeitos dos requisitos definidos para o desenvolvimento, ou seja, é preciso 

analisar as necessidades da Instituição e procurar soluções que atendam a mesma. 

Posteriormente têm-se a fase do projeto do sistema, a qual consiste em definir 

requisitos para hardware e software, ou seja, definir a arquitetura total do sistema.  

 Após a definição dos requisitos e do projeto, dá-se início a implementação do 

sistema, que tem por base desenvolver o software que atenda a todos os requisitos 

solicitados nas fases anteriores. Na fase seguinte têm-se a parte de integralização 

do sistema na Instituição e a realização dos testes, neste ponto o usuário irá ter os 

primeiros contatos com o sistema e se adaptar ao mesmo. Por último, faz-se a 

operação e manutenção, onde os erros serão identificados e corrigidos. 

4.1.1 VANTAGENS 

 Torna o processo de desenvolvimento estruturado; 

 Cada fase segue em cascata para a próxima e cada fase deve estar 

terminada antes do início da seguinte; 

 Todas as atividades identificadas nas fases do modelo são fundamentais e 

estão na ordem certa; 

4.1.2 DESVANTAGENS 

  Não fornece feedback entre as fases e não permite a atualização ou 

redefinição das fases anteriores; 

   Não suporta modificações nos requisitos; 

  Não prevê a manutenção; 

  Se ocorrer atraso em alguma fase todo o processo é afetado. 
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4.2 MODELO INCREMENTAL 

 O modelo incremental é baseado em uma estratégia de planejamento 

estagiado, em que várias partes do sistema são desenvolvidas em paralelo e 

integradas quando finalizadas. Segundo SOMMERVILLE (2011), este modelo é 

baseado em uma implementação com várias versões até que se obtenha o produto 

desejado, que é a versão estável do sistema. 

 Na Figura 2 é apresentado os processos seguidos para execução do modelo 

incremental de desenvolvimento de software. 

 

Figura 2: Modelo Incremental (SOMMERVILLE, 2011) 

 

 De acordo com a Figura 2 pode-se observar que, inicialmente, é necessária 

uma descrição bem definida do esboço do projeto, para que se evite voltar em 

estágios já executados. Após isso, a especificação, desenvolvimento e validação 

podem estar intimamente ligados, podendo gerar diferentes versões à medida que o 

desenvolvimento do sistema é avançado, até se atingir a versão final. 

4.2.1 VANTAGENS 

 As versões são fornecidas após cada iteração do modelo incremental; 

 O modelo incremental inclui o uso do software pelo usuário para que as 

mudanças sejam feitas de acordo com o mesmo; 

 É flexível e fácil de gerenciar processos mais administráveis, sendo possível 

fazer um software melhor com uma melhor estrutura; 
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 Melhor gerenciamento de riscos, uma vez que é possível confirmar o 

resultado com o cliente depois de cada versão do sistema. Adicionalmente, é 

sempre possível verificar se estão fazendo o que está de acordo com o plano ou 

não, e corrigi-los na próxima versão do software; 

4.2.2 DESVANTAGENS 

 Cada fase de uma interação é rígida e não se sobrepõem uns aos outros; 

 Podem surgir problemas relativos à arquitetura do sistema, porque nem todos 

os requisitos estão reunidos na frente de todo o ciclo de vida do software. 

4.3 MODELO POR PROTOTIPAÇÃO 

 O modelo por prototipação surgiu com o intuito de possibilitar um 

desenvolvimento rápido de produtos de software e também para mostrar ao cliente 

como ficaria o software desejado com base nos requisitos e objetivo definidos no 

inicio do projeto. Para PETERS e PEDRYCZ (2001) os protótipos vão desde um 

esboço realizado em uma simples folha de papel a um software que demonstre 

como ficaria o produto final. Para situações onde há grande interação homem-

máquina seria ideal a abordagem de prototipação para sucesso do projeto. Na 

Figura 3 é mostrado o modelo de prototipação e suas fases.  

Figura 3: Modelo de Prototipação (PETERS e PEDRYCZ, 2001)
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Por meio da Figura 3 pode-se verificar a importância na comunicação com o 

cliente para coleta de requisitos e a necessidade da prototipação do sistema antes 

de sua codificação. 

4.3.1 VANTAGENS 

 Modelo de desenvolvimento interessante para alguns sistemas de grande 

porte que representem certo grau de dificuldade para exprimir rigorosamente os 

requisitos; 

 É possível demonstrar através da construção de um protótipo do sistema; 

 É possível obter uma versão, mesmo simplificada, do que será o sistema, 

com um pequeno investimento inicial; 

 A experiência adquirida no desenvolvimento do protótipo é de extrema 

utilidade nas etapas posteriores do desenvolvimento do sistema real, permitindo 

reduzir o seu custo e resultando em um sistema melhor concebido. 

4.3.2 DESVANTAGENS 

 E verificado que o produto precisa ser reconstruído, o cliente exige que alguns 

acertos sejam aplicados para tornar o protótipo um produto;  

 O desenvolvedor muitas vezes faz concessões de implementação a fim de 

colocar um protótipo em funcionamento rapidamente. Depois de algum tempo, o 

desenvolvedor pode se familiarizar com essas opções e esquecer-se de todas as 

razões pelas quais elas são inadequadas, a opção menos ideal se tornou então 

parte integrante do sistema. 

4.4 O MODELO ESPIRAL 

  O objetivo do modelo espiral é prover um metamodelo que pode 

acomodar diversos processos específicos. Isto significa que é possível adicionar a 

ele as principais características dos demais modelos, vistos anteriormente, 
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adaptando-o a necessidades específicas de desenvolvedores ou às particularidades 

do software a ser desenvolvido.  

 Segundo SOMMERVILLE (2011), o modelo espiral é guiado por riscos. No 

qual, de acordo com que o projeto vai avançando os níveis do espiral uma mudança 

de fase no processo de software é feita. Neste sentido, a cada volta do espiral uma 

etapa do projeto é concluída, a qual envolve a análise dos riscos presentes desde a 

prototipação do sistema até a fase final. 

 Os riscos são circunstâncias adversas que podem surgir durante o 

desenvolvimento de software impedindo o processo ou diminuindo a qualidade do 

produto. São exemplos de riscos: pessoas que abandonam a equipe de 

desenvolvimento, ferramentas que não podem ser utilizadas, falha em equipamentos 

usados no desenvolvimento ou que serão utilizados no produto final, dentre outros 

problemas que podem se tornar potenciais riscos ao bom andamento do projeto e, 

consequentemente, à qualidade do produto final.  

 O modelo espiral descreve um fluxo de atividades cíclico e evolutivo, 

constituído de quatro estágios. 

 No primeiro estágio devem ser determinados objetivos, soluções alternativas 

e restrições; 

 No segundo estágio devem ser analisados os riscos das decisões do estágio 

anterior. Durante este estágio podem ser construídos protótipos ou realizar-se 

simulações do software; 

 O terceiro estágio consiste nas atividades da fase de desenvolvimento, 

incluindo design, especificação, codificação e verificação. A principal característica é 

que a cada especificação que vai surgindo a cada ciclo - especificação de requisitos, 

do software, da arquitetura, da interface de usuário e dos algoritmos e dados - deve 

ser feita a verificação apropriadamente; 

 O quarto estágio compreende a revisão das etapas anteriores e o 

planejamento da próxima fase. Neste planejamento, dependendo dos resultados 

obtidos nos estágios anteriores - decisões, análise de riscos e verificação, pode-se 

optar por seguir o desenvolvimento num modelo cascata (linear), evolutivo ou 

transformação. Por exemplo, se já no primeiro ciclo, os requisitos forem 

completamente especificados e validados pode-se optar por seguir o modelo 
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cascata. Caso contrário, pode-se optar pela construção de novos protótipos, 

incrementando-os, avaliando novos riscos e fazendo um novo processo. 

Na Figura 4 é apresentado o modelo espiral, seguido de suas fases básicas e 

da análise dos riscos, bem definida nesse modelo. 

 

Figura 4: Modelo Espiral (SOMMERVILLE, 2011)

 

 Conforme mostrado na figura 4, o modelo espiral sempre se inicia pelo centro 

da espiral e da sequência no sentido horário. Os riscos são considerados à medida 

que cada evolução é realizada. A primeira atividade se dá com o desenvolvimento 

de uma especificação de produto, as próximas passagens podem ser usadas para 

desenvolver um protótipo e, assim sucessivamente vamos evoluindo para versões 

cada vez mais sofisticadas do software. 

4.4.1 VANTAGENS 

  Por ser incremental podem ser adicionadas novas funcionalidades em cada 

nova versão;  

   Praticamente não existe distinção entre desenvolvimento e pós-entrega;  

   Maior controle sobre os riscos do projeto, tornando o processo de construção 

do produto complexo mais seguro.  
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4.4.2 DESVANTAGENS 

   Modelo destina-se exclusivamente a desenvolvimento de software interno; 

   A abordagem deste modelo exige grande experiência na avaliação dos riscos;  

  Pode ser difícil convencer grandes clientes de que a abordagem evolutiva é 

controlável. 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Com o passar do tempo, vem-se tentando encontrar um processo ou 

metodologia previsível e repetível que melhore a produtividade e qualidade. Alguns 

autores tentaram sintetizar e formalizar a tarefa, aparentemente incontrolável, de 

escrever um software. Outros aplicaram técnicas de gerenciamento de projeto na 

escrita de software.  

 Sem o gerenciamento de projeto, projetos de software podem facilmente 

sofrer atraso ou estourar o orçamento. Como um grande número de projetos de 

software que não atendem suas expectativas em termos de funcionalidades, custo, 

ou cronograma de entrega, ainda não existe um modelo de processo perfeito para 

todas as aplicações. 

 Neste sentido, foram utilizadas as características abordadas pelo modelo 

espiral, pois pode-se adicionar novas funcionalidades ao sistema a cada nova 

versão e assim podendo realizar teste para tornar o software mas eficiente e evitar 

problemas quando o mesmo estiver sendo utilizado. 
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5 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

 Como previamente mencionado, o sistema desenvolvido neste trabalho, 

nomeado de GAGAD, tem por objetivo facilitar o gerenciamento de documentos 

oficiais na UFG/RC, desde a sua criação, edição, trâmite até o arquivamento. Com 

isso, espera-se que se tenham maior controle sobre os documentos, como 

memorandos, ofícios e portarias, permitindo que estes sejam criados seguindo 

padrões e sejam mantidos e recuperados de maneira eficiente.   

Para auxílio ao desenvolvimento do sistema foram escolhidas tecnologias, 

considerando o custo das mesmas, por ser tratar de um trabalho acadêmico, em que 

capital adicional não foi utilizado. Assim, foram escolhidas apenas tecnologias 

denominadas de código aberto (open source), as quais, a utilização é livre de 

custos. 

 

5.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS 

 Como principal ferramenta para o desenvolvimento do sistema foi utilizado o 

WordPress1 que se baseia em uma sistema de código aberto, sendo muito utilizada 

para desenvolvimento Web. 

 A linguagem de programação utilizada é o PHP2, a qual é uma linguagem de 

código aberto de uso geral, de amplo uso e vasta documentação na Web. Esta é 

uma linguagem do tipo server side, ou seja, há a necessidade de que os códigos 

fontes estejam hospedados em um servidor. Neste caso, foi utilizado o servidor 

Apache3.  

                                            

 

 

 
1
 https://wordpress.org 

2
 https://php.net 

3
 https://www.apache.org 
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 Para persistência dos dados foi utilizado o banco de dados MySql4 que 

consistem em um sistema gerenciador de banco de dados relacional, sendo também 

de código aberto. 

 A escolha por tais ferramentas se deu, além da característica de ser open 

source, pela facilidade de trabalho do desenvolvedor, neste caso o autor desta 

monografia, e em acordo com os professores envolvidos nesta pesquisa, sendo um 

tratado como o cliente final por estar inserido à direção da UFG/RC. Neste sentido, 

todas as discrepâncias de opiniões e desafios encontrados, frente ao uso destas 

tecnologias, foram esclarecidas nas reuniões para que o projeto pudesse prosseguir 

sem distorções de necessidades e realismo sobre o que estava sendo desenvolvido.  

5.1.1 WORDPRESS 

 O WordPress foi desenvolvido em 2003 como uma solução fácil para usuários 

de blogs, tendo como linguagem de programação em seu desenvolvimento o PHP, 

HTML e JavaScript, além de usar o CSS(Cascading Style Sheets) para definir sua 

aparência. Com a atualização 3,5 o mesmo passou de um software de blogging para 

um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo ou CMS (Content Management 

System). Para desenvolvimento deste projeto foi adotada a versão 4.5.3. 

 Considerada uma plataforma semântica de vanguarda para publicação 

pessoal, o WordPress possui foco na estética, nos padrões Web e na usabilidade, 

além de se tratar de um software livre e possuir uma interface de instalação simples 

e amigável, podendo ser realizada por usuários com pouca experiência na área.  

5.1.1.1 ESTRUTURA DE ARQUIVOS 

 Para entender melhor o funcionamento do WordPress , nesta seção é 

apresentada uma breve descrição de seus diretórios. 

                                            

 

 

 
4
 https://www.mysql.com 
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 Diretório Raiz 

 Neste diretório estão presentes os arquivos de núcleo (core) do WordPress, 

portanto é necessário que não sejam feitas mudanças nestes arquivos pois em caso 

de atualização os arquivos serão subscritos gerando problemas posteriores. O único 

arquivo que deve ser modificado é o wp-config.php, onde será inserida as 

informações de banco de dados do sistema.  

 

 /WP-ADMIN 

 Neste são encontrados os arquivos responsáveis pela interface de 

administrador do WordPress e por onde todas as chamadas AJAX devem ser 

realizadas. 

 

  /WP-INCLUDES 

 Neste diretório se encontram diferentes arquivos responsáveis por várias 

funcionalidades deste CMS, como exemplo pode-se citar: funções de auxilio na 

criação de temas e funções relativas a ações e filtros que são usados no 

desenvolvimento de plugins. 

 

  /WP-CONTENT 

 Neste diretório estão os arquivos onde é criado o tema e os plugins que irão 

dar forma ao sistema, ou seja, neste local que criou-se os arquivos para desenvolver 

o software proposto neste projeto. 

5.1.1.2 BANCO DE DADOS WORDPRESS 

 Para a instalação do CMS, além dos diretórios citados acima, o WordPress 

faz a criação de um banco de dados MySql, definindo assim suas próprias tabelas 

para armazenamento de dados e conteúdo. 

  As tabelas criadas na base de dados possuem características distintas e 

armazenam dados específicos, como por exemplo, posts, tags para realização de 

busca, links, dados de configuração do WordPress, entre outros. Segue os nomes 

das tabelas criadas após a instalação, bem como uma breve descrição sobre elas. 
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  wp_comments  

 Todos os comentários serão armazenados nesta tabela. 

 

 wp_commentmeta  

 Tabela utilizada para o armazenamento de metadados, utilizado 

principalmente por plug-ins, para acrescentar algumas informações adicionais ao 

comentário, contribuindo para dizer do que se trata determinado comentário. 

 

  wp_links 

 Utilizado para o armazenamento de links, consistindo em ligações. 

 

 wp_options 

 Todas as configurações de uma página serão definidas pelo administrador, 

deste modo, às opções dessas configurações serão armazenadas nessa tabela. 

 

  wp_posts 

 Será responsável pelo armazenamento dos posts (postagens). 

 

 wp_postmeta  

 Essa tabela armazenará os metadados relacionados aos posts, ou seja, irá 

armazenar informações que descrevam determinado post.  

 

 wp_terms 

 Será responsável por armazenar as tags presentes em posts e links. Todas 

essas tags serão armazenadas nessa tabela, porém, é necessário esclarecer 

a respeito do funcionamento das tags. Primeiramente, tags serão utilizadas pelo 

WordPress para facilitar a navegação, permitindo que mensagens sejam agrupadas 

com outras mensagens de caráter semelhante.  
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 wp_term_relationships 

 Posts que estão associados com as categorias e tags da tabela wp_terms 

serão armazenadas na tabela wp_term_relationships. As associações de links 

também serão armazenadas nesta tabela. 

 

 wp_term_taxonomy 

 Um termo não é uma categoria ou sua própria tag, deste modo, deve ser 

atribuído em um contexto. Esta tabela descreve a taxonomia de categoria, links ou 

tags, ou seja, irá criar uma classificação, para as entradas na tabela wp_terms. 

 

 wp_users 

 A lista de usuários e algumas informações referentes aos mesmos serão 

armazenadas nesta tabela. 

 

 wp_usermeta 

 Esta tabela é responsável por armazenar os metadados relacionados aos 

usuários. 

5.1.2 PHP 

 O Hypertext Preprocessor (PHP) é uma linguagem de script open source 

utilizada para desenvolvimento de aplicações Web que pode ser embutida dentro do 

HTML (HyperText Markup Language). O PHP é executado no lado do servidor (PHP, 

2008), assim pode-se fazer qualquer coisa que outro programa CGI (Common 

Gateway Interface) pode fazer: coletar dados de formulários, gerar páginas com 

conteúdo dinâmico ou enviar e receber cookies.  

 O PHP foi criado em 1994, sendo desenvolvido em política de código aberto e 

atualmente sua mais recente versão é a 7.0.8. A linguagem possui conectividade 

com diversos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) como o 

MySQL, Oracle, Informix, dentre outros.  A linguagem PHP, por se tratar de uma 

política de código aberto, possui uma grande variedade de comunidades na internet 

que disponibilizam códigos que auxiliam no desenvolvimento resolvendo problemas 

específicos. 
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5.1.3 HTML 

 O Hyper Text Markup Language (HTML) é uma linguagem de marcação de 

hipertexto utilizada para construção de páginas Web, contendo tags de marcação 

onde as mesmas indicam para o navegador Web como mostrar a página 

(NIEDERAUER, 2004). 

5.1.4 MYSQL 

 MySQL é um banco de dados conhecido por sua facilidade de uso, sendo ele 

usado pela NASA, HP, Sony, e muitas outras empresas. Sua interface simples e sua 

capacidade de rodar em vários Sistemas Operacionais são alguns dos motivos para 

este programa ser tão usado atualmente, o que tem aumentado cada vez mais. 

(BENTO, 2014).  

 O MySQL foi criado na Suécia por dois suecos e um finlandês, David Axmark, 

Allan Larsson e Michael Widenius, que têm trabalhado juntos desde a década de 

1980. Seu desenvolvimento e manutenção empregam aproximadamente 400 

profissionais no mundo inteiro e mais de 1.000 contribuem testando o software, 

integrando-o a outros produtos e escrevendo a respeito dele (GONZAGA & 

BIRCKAN, 2007). 

 SQL é uma linguagem padronizada que torna fácil o armazenamento e 

acesso de informações. Por exemplo, pode-se usar SQL para recuperar informações 

de produtos e armazenar informações de clientes para um site Web. 

 Segundo GONZAGA & BIRCKAN (2007), o servidor MySQL é também rápido 

e flexível o suficiente para permitir armazenar logs e figuras nele. As principais 

vantagens do MySQL são velocidade, robustez e facilidade de uso. 

5.1.5 CSS 

 O Cascading Style Sheets (CSS) formata a informação entregue pelo HTML. 

Essa informação pode ser de qualquer formato, como imagem, texto, vídeo, áudio ou 

qualquer outro elemento criado. Essa formatação, na maioria das vezes, é visual, 

mas não necessariamente.  
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 Com o CSS pode-se formatar algumas características básicas como cores, 

background, características de fonte, margins, paddings, posição e é possível 

controlar, de uma maneira muito artesanal e simples, a estrutura do site com a 

propriedade float. 

 Para inserir essas informações em uma pagina HTML, cria-se classes em um 

arquivo com extensão *.css e faz-se uma chamada dentro das tags do código fonte, 

fazendo assim a formatação de toda a página. 

5.1.6 JAVASCRIPT E AJAX 

 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) foi criado em 2005, não sendo 

uma linguagem de programação e sim um conjunto de tecnologias que combinam 

diversos padrões Web já existentes que são carregados em background, sem a 

necessidade de reload da página (NIEDERAUER, 2007). 

 Java Script é uma linguagem de programação Web, que é executada no lado 

do cliente, tendo por função aumentar as possíveis funcionalidades de uma página 

Web sem precisar fazer requisição ao servidor, assim sendo executada no próprio 

browser (NIEDERAUER, 2007). 

5.2 GESTOR DE APOIO PARA GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE 
DOCUMENTOS (GAGAD) 

 O sistema desenvolvido foi disposto em duas divisões principais: cadastros e 

elaboração de documentos. Para qualquer atividade no sistema, os usuários devem 

ser cadastrados previamente. Esta divisão foi feita com o intuito de separar os 

usuários segundo o seu perfil de acesso. Para tanto, foram criados três perfis de 

acesso diferentes: desenvolvedor, administradores e usuários comuns, os quais 

podem efetivar diferentes atividades, como descrito a seguir.  

 Os usuários definidos como desenvolvedores possuem acesso total ao 

sistema, que são:  

  Acesso ao painel do Wordpress 

  Cadastrar, Editar e Excluir usuários; 

  Cadastrar, Editar e Excluir setores; 
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  Elaborar documentos; 

  Realizar o upload de documentos; 

  Visualizar documentos. 

 Os administradores possuem acesso quase completo às atividades do 

sistema, que são: 

  Cadastrar, Editar e Excluir usuários; 

  Cadastrar, Editar e Excluir setores; 

  Elaborar documentos; 

  Realizar o upload de documentos; 

  Visualizar documentos. 

 Os com acesso de Usuário tem restrição em relação às atividades que podem 

ter controle, neste caso estes podem: 

  Visualizar documentos. 

 A primeira validação realizada pelo sistema é quanto ao nível de usuário, ou 

seja, primeiramente o usuário deve informar seus dados de login e, caso seja 

necessário, o usuário poderá solicitar uma nova senha. Estas atividades são feitas 

por meio do painel, como apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5: Painel de login do sistema GAGAD 
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 Após realizar o login com sucesso, o usuário é redirecionado a página onde 

estão listados os menus para inserção de documentos do tipo: ofício, portaria ou 

memorando, além do cadastro de usuários conforme mostrado na Figura 6. 

 

Figura 6: Menu de documentos e criação de usuário 

 

 

 Após a seleção de uma das opções do Menu, será então listado os 

documentos cadastrados e/ou gerados, como apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7: Listagem de documentos e menu de cadastro de documentos

 

 Pode-se observar na figura 7, que o sistema mostra a opção de Listar 

Documentos, para os documentos já cadastrados, Cadastrar Documentos, cadastro 

de novos documentos, podendo ser feito o upload de arquivos em qualquer formato, 

seja pdf, doc, png, jpg, dentre outros, e a opção de Criar Documento, onde um novo 

documento é gerado a partir do sistema em formato PDF. 

 Na opção de Listar Documento é apresentado o número do documento que 

consiste no valor a ser protocolado. Ainda é apresentado o nome do documento, 

juntamente com seu setor cadastrado e o autor, o arquivo enviado fica disponível 

para download, e também mostra a data de cadastro do documento e a opção de 

editar o documento cadastrado. 

 No menu usuário o administrador pode realizar o cadastro de novos usuários, 

exclui-los e edita-los, como mostra a figura 8. 
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Figura 8: Painel de Usuários cadastrados

  

 Como apresentado na figura 8, os usuários são listados apresentando o nome 

de usuário para efetuar login ao sistema, nome completo, e-mail para onde serão 

encaminhadas as informações de cadastro, a função que o usuário irá exercer no 

sistema, o setor onde presta serviços, o campo de edição e exclusão.   

 Para realizar o cadastro de usuário é necessário que seja inserido o nome, 

sobrenome, nome de usuário, e-mail para que o sistema envie uma mensagem de 

solicitação e geração de senha, função que irá ter como utilizador do sistema e o 

setor onde trabalha, como apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9: Formulário de cadastro de Usuário

  

 O cadastro de usuários, apresentado pela figura 9, é importante devido à 

rotatividade das pessoas, sejam eles, em diferentes setores ou nos papéis que 
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desempenham dentro de um mesmo setor. Assim, é importante que a criação, 

edição e exclusão de usuários sejam feitas para garantir a legitimidade do processo 

de gerenciamento de documentos oficiais. 

 O foco da ferramenta GADAD é gerar documentos do tipo Memorandos, 

Portaria e Ofício, para tal cadastro, foi criado um formulário que consiste em 

preencher o nome do documento, o numero que eles esta vinculado e o seu 

conteúdo, como mostra na figura 10.  

 

Figura 10: Formulário de cadastro de documentos

 

 Na figura 10, é apresentado o formulário de criação de documentos, durante o 

cadastro, o usuário deve informar o nome do documento para facilitar a busca dos 

mesmos, caso seja necessário, inserir o numero para protocolar o mesmo no próprio 

sistema e inserir o conteúdo do mesmo. Após todos os dados preenchidos o usuário 

poderá visualizar o documento antes de cadastra-lo. 

 Após o termino do cadastro o documento final será gerado no formato PDF 

conforme é apresentado na figura 11. 
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Figura 11: Documento gerado pelo sistema GAGAD

 

  

 A figura 11 apresenta o documento já cadastrado no sistema e o mesmo 

segue os padrões já utilizados pelos servidores da Instituição para criação e geração 

de documentos.  
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5.3 DIAGRAMAS DE REPRESENTAÇÃO 

 De modo a representar todo desenvolvimento da ferramenta GAGAD é 

apresentado, detalhadamente, o modelo de hierarquia de arquivos do WordPress 

que utiliza Query String (informações contidas no interior de cada link no site) para 

decidir qual o modelo ou conjunto de modelos serão utilizados para exibir a página. 

 Primeiro, o WordPress realiza uma consulta para todos os tipos de consulta, 

ou seja, é decidido que tipo de página que está sendo solicitado, seja ela uma 

página de busca, uma página da categoria, a página inicial, dentre outras. Partindo 

disso o conteúdo da página Web é gerada na ordem sugerida pelo esquema de 

Hierarquia de Temas do WordPress, dependendo de que modelos estão disponíveis 

em um determinado tema WordPress (MESSENLEHNES & COLEMAN, 2014), 

conforme a Figura 12. 

 

Figura 12: Hierarquia de arquivos do WordPress 

(https://codex.wordpress.org/pt-br:Hierarquia_de_Modelos_WordPress) 
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 O modelo representado na figura 12 demonstra os níveis de acessos aos 

arquivos do WordPress, mostrando como são feitas as requisições aos arquivos 

dentro dos diretórios criados durante a instalação.   

 Para o esquema do banco de dados utilizado no sistema desenvolvido foi 

realizada em uma diagramação de suas tabelas, para tal representação foi utilizada 

a ferramenta open source MySql Workbench. 

 O Modelo Entidade e Relacionamento (MER) apresenta a configuração e 

estrutura de uma base de dados utilizado pelo WordPress e no desenvolvimento 

proposto neste trabalho, exibindo as tabelas, campos e regras de relacionamentos 

entre os objetos de forma gráfica. As informações utilizadas pelo sistema são 

armazenadas em um banco de dados MySql. A Figura 13 destaca o MER das 

tabelas criadas pelo WordPress. 

Figura 13: Representação do Modelo Entidade e Relacionamento (MER) 

(https://codex.wordpress.org/Database_Description)

 

http://wb.mysql.com/
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 A figura 13 apresenta as tabelas criadas pelo WordPress através do MER, 

mostrando as interligações realizadas entre as tabelas.  

 É fundamental dentro da organização dos comportamentos do sistema, 

aplicando também as ações envolvidas em cada situação. Adicionalmente, o 

diagrama que compõe a Figura 14, contém as principais atividades que os possíveis 

usuários da ferramenta GAGAD poderão desempenhar. 

 

Figura 14: Diagrama de Caso de Uso

 

 

 No diagrama apresentado na figura 14, o Desenvolvedor terá função total ao 

sistema podendo realizar cadastro, edição e exclusão de usuários, setores, realizar 

uploads de documentos e criação dos mesmos, visualizar documentos cadastrados 

e poder ter acesso ao painel do WordPress onde pode ser realizado edições de 

temas, exclusão de documentos, instalação de plugins,  entre outros. 

 O diagrama de atividades mostra o fluxo de atividades em um processo além 

de exibir também o sequenciamento de atividades, bem como a dependência de 

uma atividade em relação à outra. Na Figura 15, é apresentado esse tipo de 
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diagrama, mostrando as atividades que foram identificadas durante a etapa de 

especificação. 

 

Figura 15: Diagrama de Atividades

 

 

 Como pode ser observado na Figura 15, no Diagrama de Atividades são 

apresentados os processos envolvendo o cadastro de documentos do sistema. 

Primeiro o usuário acessa o formulário de cadastro, posteriormente o sistema 

verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos, em caso negativo ele retorna 
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uma mensagem de advertência, se for positivo ele salva as informações e retorna 

uma mensagem de confirmação.  

5.4 AMBIENTE PARA DESENVOLVIMENTO 

 Para criação de servidor local, para executar os códigos, foi utilizado o 

XAMPP que possui servidor Apache, banco de dados Mysql e as linguagens PHP e 

Perl. Além de estar acompanhado do PhpMyAdmin, uma ferramenta muito útil para 

gerenciamento do banco de dados. 

 Tendo decidido pela utilização da linguagem PHP para a implementação da 

GAGAD foi escolhido sublime text 3 para criação e edição dos códigos fonte do 

sistema, pois se trata de uma ferramenta open source e que está disponível para 

todas as plataformas: Windows, Linux e OSX. Esse editor foi utilizado no 

desenvolvimento da maioria dos códigos, exceto o banco de dados.  

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste capítulo foram mostradas as especificações do projeto, detalhes sobre 

desenvolvimento e planejamento de um sistema para auxílio ao gerenciamento de 

documentos oficiais na Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão. 

 Espera-se, por meio do sistema GAGAD, a possibilidade de atribuição e 

facilidade para colaborar para criação e gestão de documentos do tipo ofício, 

memorandos e portarias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento do Sistema 

 

 

58 

 

 

 



 

 

 

6   ESTUDO DE CASO 



  Estudo de caso 

 

 

60 

6 ESTUDO DE CASO 

 Com o intuito de avaliar a ferramenta, para obter uma visão abrangente e 

proveniente de diversas de opiniões dos futuros usuários da ferramenta GAGAD, 

faz-se necessário a utilização de um Estudo de Caso. 

 Segundo LOBATO (2007), Estudos de Caso fornecem base para: 

•  Verificar a utilização do referido sistema; 

• Comparar a avaliação e a discrepância entre utilizadores do sistema manual e 

automatizada; 

•  Validar a eficiência da ferramenta, bem como, validar a especificação do 

software em relação ao produto desenvolvido. 

 Impreterivelmente usar perguntas de pesquisa, que buscam a compreensão 

de como se desenvolvem determinados processos, suas causas e motivações 

devem ser adotadas como passo indispensável para obtenção de resultados 

relevantes. 

 Para desenvolver este estudo com a qualidade desejada, seria utilizar 

usuários reais do sistema, com vistas a coletar dados, problemas e futuras 

melhorias. Contudo, esta atividade não estava prevista de acordo com o cronograma 

inicial, devido à demanda de tempo que a mesma requer para ser executada. 

6.1 ESTUDO DE CASO PARA AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA 

 Neste capítulo, será apresentado um estudo de caso utilizando usuários que 

possuem nível relevante de conhecimento em desenvolvimento de sistema, para 

poderem dar opiniões tanto da forma técnica e quanto na forma te utilização do 

mesmo. Após a realização do estudo, os resultados foram documentados e 

analisados, como intuito de relatar a utilização e eficiência da ferramenta GAGAD, 

para elaboração de documentos. 
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6.1.1 PLANEJAMENTO DO ESTUDO DE CASO 

 De acordo com YIN (2001), o projeto de um Estudo de Caso é o 

sequenciamento das atividades que devem ser executadas no estudo, relacionando 

os dados empíricos obtidos nas questões iniciais do estudo, e apresentando uma 

conclusão baseada na análise dos referidos dados. 

 Foram definidas algumas perguntas que dirigem o estudo. São elas: 

  “Qual o público que irá utilizar a ferramenta?”; 

  “Qual o nível de conhecimento em informática dos usuários?”; 

  “A ferramenta é de fácil utilização?”; 

  “Os recursos disponíveis na ferramenta condizem com sua proposta?”; 

  “A ferramenta funciona como esperado?”; 

  “O que se pode dizer sobre melhorias no sistema?”. 

6.2 RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES 

 Foi solicitado que testassem a funcionalidade do sistema, tendo-se em mente 

as questões sugeridas no planejamento. Além de, verificar também a ferramenta 

como software e sua qualidade. Lembrando que, em desenvolvimento de software 

os critérios de qualidade são classificados como segue:  

i) Robustez;  

ii) Compatibilidade;  

iii) Eficiência;  

iv) Facilidade de uso;  

v) Funcionalidade;  

vi) Segurança. 

 Seque as perguntas com as respectivas respostas 

 

  “Qual o público que irá utilizar a ferramenta?” 

Devem-se observar algumas pontualidades, a saber: i) acessibilidade; ii) 

compatibilidade. 
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Crítica: Deve-se levar em consideração que nem todos os usuários podem ter a 

mesma faixa etária, ou apresenta alguma necessidade especial. Existem vários 

usuários que fazem uso de navegadores de internet em versões antigas e/ou 

desatualizado, fato que geralmente acontece justamente por não terem um nível 

muito alto de conhecimento. 

. 

  “Qual o nível de conhecimento em informática dos usuários?” 

Como todos os usuários que testaram o sistema possuem certo conhecimento em 

computação, especificamente na área de desenvolvimento de sistemas, não foi 

possível levantar críticas ou melhorias, porém os futuros usuários impreterivelmente 

não terão o mesmo nível de conhecimento na área, podendo surgir então críticas 

e/ou sugestões. Todavia, sempre é necessário ao implantar qualquer tecnologia com 

um nível de acessibilidade alto e treinar seus futuros usuários. 

 

  “A ferramenta é de fácil utilização?” 

Segundo os usuários que realizaram os testes a ferramenta não é de difícil 

manipulação, os ícones utilizados, sejam eles, menu de cadastro ou na listagem dos 

documentos, facilitaram na identificação de cada recurso do da ferramenta levando 

diretamente para aquilo que se deseja realizar.   

 

  “Os recursos disponibilizados pela ferramenta condizem com sua proposta?” 

Os usuários que testaram a ferramenta concordam que o sistema condiz com sua 

proposta. A ferramenta permite aos seus usuários, elaborar documento bem como 

realizar o upload de arquivos, oferece auxilio nesta elaboração e gera 

adequadamente uma versão para impressão. A recuperação dos arquivos gerados é 

rápida e fácil, pois os dados estão salvos diretamente no banco de dados. 

 

  “A ferramenta funciona como esperado?”. 

Durante os testes realizados, a ferramenta se comportou adequadamente. Todas as 

requisições feitas ao servidor foram realizadas, a saber: i) cadastros; ii) edição de 
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dados já cadastrados; iii) exclusões; iv) elaboração de documentos; v) visualizar 

documentos cadastrados. 

 

•  “O que se pode dizer sobre melhorias no sistema?”. 

Sugestões: Seria interessante, adicionar determinados campos que especificassem 

melhor o conteúdo de cada documento, por exemplo, assunto entre outras melhorias 

como segurança, melhorar a divisão dos menus e criar o campo anexo para 

documentos caso venha algum outro documento que precisa ser anexado ao 

documento principal. 

6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Todos os itens analisados durante esta avaliação foram fundamentados em 

características que possivelmente irão contribuir de alguma forma para aumentar a 

qualidade e usabilidade da ferramenta. 

 Após listar algumas colocações mencionadas pelos usuários, que testaram a 

ferramenta, é importante ressaltar que em nenhuma delas houve depreciação do 

trabalho, e assim visando melhorias. 
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7 CONCLUSÃO 

 O objetivo deste trabalho foi investigar o estado em que se encontra o trâmite 

de documentos Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão. Para que se 

fosse proposto uma ferramenta para amenizar os problemas que vinham sendo 

observados. Para tanto, foi desenvolvido uma ferramenta chamada GAGAD que 

contribuirá na introdução de novas tecnologias e atualizar o trâmite de documentos. 

 Deve-se sempre preocupar com o lançamento de novas tecnologias, pois são 

elas que ditam as formas de trabalho de pessoas por muito tempo. Porém, as vezes 

instituições e órgãos federais são muito burocráticas de modo que dificultam o 

adentrar de essas novas tecnologias, então, apenas pode-se fazer uma atualização 

das já existentes, requerendo também a atualização. 

 A pesquisa sobre o desenvolvimento de um sistema que auxilie na elaboração 

de documentos oficiais gerou a motivação necessária para que se continuem os 

estudos sobre ferramentas que contribuam para facilitar o trabalho de colaboradores 

e servidores e a criação de uma base de conhecimento, pessoal e científico que 

também contribuirá como conhecimento para projetistas e desenvolvedor. 

 O trâmite de documentos em instituições públicas é sempre muito burocrático 

o que dificulta na agilidade de processos. Faz-se relevante o uso de uma ferramenta 

que auxilie um aparte de todo processo. 

Como o objeto estudado foi a Universidade Federal de Goiás e com base nos 

resultados obtidos nesta pesquisa, acredita-se que, a ferramenta criada irá contribuir 

significativamente para as atividades de trâmite de documentos entre os vários 

setores/órgãos/departamentos. 

7.1 TRABALHOS FUTUROS 

 Dificilmente se consegue finalizar um trabalho com excelência, então sempre 

é importante delinear formas para melhorar o trabalho. 

 Como foi dito no capítulo de Documento de Requisitos, este trabalho é um 

módulo de um gerenciador eletrônico de documentos completo. Logo, tem-se como 

trabalhos futuros, finalizar esta aplicação para que contribua de maneira mais ampla 

nas atividades administrativas da UFG/RC. 
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 Durante o estudo de caso, observou-se a necessidade de melhorias na 

ferramenta GAGAD. Dentre estas melhorias se encontram aprimoramento da 

interface, usabilidade e acessibilidade, e que foram apresentadas no Capítulo do 

Estudo de Caso. 

 Também deverá ser feito um estudo de caso com a ferramenta em etapa de 

produção, ou seja, quando ela estiver sendo desenvolvida. 
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