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RESUMO 

 

Dentre os processos de adesão aos subprogramas da FURG, o da Bolsa 

Permanência, destaca-se por possuir as seguintes etapas: avaliação 

socioeconômica e seleção dos discentes, cadastro de projetos por parte dos 

servidores, aprovação dos projetos pelos diretores de unidade, inscrições dos 

discentes nos projetos aprovados, seleção dos bolsistas pelo responsável por um 

dado projeto, emissão de contratos, lançamento da efetividade, geração dos recibos. 

Os bolsistas podem participar em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional e em monitoria de disciplinas. Esse processo era 

realizado manualmente, tornando-se cansativo e sujeito a falhas. O objetivo deste 

trabalho foi automatizar o mesmo, provendo um sistema de qualidade integrado aos 

demais sistemas da universidade. Para isso, foi utilizado o framework CASCA, 

ferramenta padrão e base de todos os sistemas desenvolvidos no Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NTI) da FURG. 

 

 

 

Palavras-chave: Bolsa Permanência, Sistema de Informação. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Among the processes of adherence to subprograms of FURG, the “Bolsa 

Permanência”, stands out for having the following steps: socioeconomic assessment 

and selection of students, registration of projects by public officers, project approval 

by the faculty directors, enrollment of students in approved projects, selection of 

grantees by the responsible for a given project, issuance of contracts, roll call, 

generation of receipts. The grantees can participate in projects in education, 

research, extension, institutional development and monitoring of disciplines. This 

process was done manually, making it tedious and prone to failure. The objective of 

this work was to automate the same, providing a quality system integrated with other 

university systems. To this end, we used the CASCA framework , standard and base 

tool of all systems at the Center for Information Technology (NIT) of FURG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Dentro da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), existe a possibilidade 

dos discentes, em condição de vulnerabilidade social, usufruírem de benefícios para 

maximizar sua permanência e, consequentemente, minimizar sua evasão dos cursos 

ofertados. Os benefícios são: alimentação, transporte, moradia, auxílio pré-escola e 

isenção da taxa de vestibular. 

Em 2009, através da Restruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), foi criado mais um benefício: a Bolsa Permanência, com vigência anual 

[NORMASBP, 2011]. Esse benefício oportuniza uma formação mais qualificada, por 

meio da concessão de bolsas para a participação em ações de ensino, pesquisa, 

extensão, monitoria e desenvolvimento institucional. No primeiro oferecimento, em 

2009, foram oferecidas em torno de 400 bolsas na FURG. Já em 2010, este número 

aumentou para 700 e em 2011 para 750 bolsas. O valor do beneficio também sofreu 

alteração. Inicialmente era R$ 200,00 (duzentos reais) e hoje, encontra-se em R$ 

300,00 (trezentos reais). 

A unidade administrativa responsável por gerenciar esses benefícios na 

instituição é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). Subordinada a esta pró-

reitoria e envolvida nesse processo, existe a Diretoria de Desenvolvimento do 

Estudante (DIDES) que se subdivide em: Núcleo de Assistência Estudantil (NAE), 

Divisão de Apoio Estudantil (DAE) e Divisão de Alimentação, Alojamento e 

Transporte Estudantil (DAATE). 

Em todos os benefícios, com exceção da Bolsa Permanência, os discentes 

precisam apenas passar pelo processo de seleção do NAE para recebê-los. Já na 

Bolsa Permanência, os discentes, além disso, precisam estar envolvidos em algum 

projeto e cumprir uma carga horária exigida de 48 horas mensais. O não 

cumprimento da carga horária em determinado mês, acarreta em uma redução no 
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valor do benefício para aquele período. Assim, o processo de concessão deste 

benefício é composto por duas etapas distintas: seleção e vinculação em alguma 

atividade. Na primeira, o NAE faz uma avaliação socioeconômica do discente e 

averígua se o mesmo deve receber a bolsa permanência. Em caso afirmativo, na 

segunda etapa, os estudantes devem se inscrever em algum projeto da 

universidade. Esse processo de inscrição e acompanhamento da atuação dentro de 

um projeto é realizado pela DAE, sendo o foco deste trabalho. 

Antes do SisBolsas, os discentes selecionados, precisavam procurar, quase 

que de “porta em porta”, professores que tivessem projetos para participar e assim 

receber o benefício. Não havendo um local centralizado de divulgação destas 

oportunidades. 

As atividades ou projetos devem ser executados nas modalidades trabalho ou 

monitoria. Quando for bolsa trabalho, deve ser exercida, exclusivamente, em 

projetos de ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento institucional. Esses 

projetos necessitam ser aprovados pelo colegiado das unidades acadêmicas e 

registrados nas pró-reitorias afins. Já a bolsa monitoria, deve estar relacionada com 

alguma disciplina. 

 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

Como não existia um meio de divulgação, ficava complicado para o discente 

tomar conhecimento dos projetos. Consequentemente, percebia-se um problema. 

Quando o aluno encontrava uma atividade para participar, ele precisava 

preencher uma ficha e entrega-la, assinada pelo responsável da atividade, no DAE. 

Nesta ficha, o aluno informava: nome, CPF, matrícula, curso no qual estava 

matriculado, dados bancários, endereço onde residia, telefone para contato, e-mail, 

se iria atuar em um projeto ou monitoria e informações referentes ao 

projeto/monitoria. As fichas preenchidas ficavam no DAE junto com as vias de 

contrato dos discentes emitidas pelo próprio DAE. Todos os dados presentes nas 
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fichas eram digitados em uma planilha eletrônica, caracterizando uma repetição de 

informação e correndo risco dos dados ficarem inconsistentes. 

Outro problema surgia quando se emitia os contratos, as informações 

necessárias eram digitadas novamente em outro arquivo que continha o formato do 

contrato. Consequentemente, os dados dos alunos novamente eram repetidos, 

gerando um retrabalho desnecessário, e podendo causar mais inconsistências. 

Os responsáveis por cada projeto precisavam encaminhar para o DAE, em 

papel, até o dia 25 de cada mês, a efetividade de seus bolsistas/monitores. Eles 

precisavam, também, comunicar o DAE caso algum bolsista/monitor cancelasse, 

desistisse ou tivesse encerrado sua participação no projeto. Com a efetividade do 

bolsista, o DAE poderia calcular o valor do benefício que é proporcional a sua carga 

horária, 48 horas por mês. 

Nesse escopo, observam-se problemas gerados pela maneira manual de 

como o procedimento funcionava. Acumulo de folhas (fichas de inscrição e vias de 

contratos) dentro da unidade, repetição, inconsistência e inconfiabilidade nos dados 

dos discentes que possuem o benefício, além do trabalho extra dos funcionários ao 

digitarem todas as informações contidas nas fichas. Por tudo isso, essa tarefa 

acabava tornando-se lenta, cansativa e necessitava da máxima atenção dos 

funcionários do DAE para evitar problemas. 

 

 

1.2 MOTIVAÇÕES 

 

Para tratar os problemas levantados, a pró-reitora da PRAE requisitou ao 

Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), o desenvolvimento de um sistema. 

 

 

 

 



17 
 

1.3 ONDE SE APLICA 

 

A solução é restrita ao Programa Bolsa Permanência e aos alunos 

matriculados na FURG. O sistema foi implantado e está em execução dentro da 

universidade. 

 

 

1.4 PÚBLICO ALVO 

 

O sistema envolve boa parte do público relacionado com a FURG. Todos os 

servidores podem cadastrar projetos e lançarem a efetividade dos seus bolsistas, os 

servidores lotados na PRAE controlam o sistema e os discentes selecionados pelo 

NAE podem utilizar o sistema para inscreverem em projetos e assim ganhar o 

benefício. 

 

 

1.5 OBJETIVOS GERAIS 

 

Automatizar o processo de vinculação dos discentes, avaliados e 

selecionados pelo NAE, em projetos dentro da universidade para ganhar o benefício 

do Programa Bolsa Permanência. Consequentemente, prover um serviço de 

qualidade, intuitivo e que possibilite solucionar os problemas causados pelo 

processo manual. 

É desejável que o sistema seja integrado aos sistemas já existentes na 

universidade. 
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1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Controlar os projetos cadastrados; 

B. Permitir aos servidores incluir projetos; 

C. Permitir aos chefes avaliar os projetos de sua unidade; 

D. Permitir aos alunos inscrever-se em projetos aprovados; 

E. Permitir aos responsáveis selecionar os discentes para seus projetos 

de acordo com seus processos de seleção; 

F. Permitir a emissão de contratos dos alunos selecionados; 

G. Permitir aos responsáveis lançar a efetividade dos seus bolsistas; 

H. Permitir aos servidores lotados na PRAE autonomia para realizar 

todas as funcionalidades do sistema. 

 

 

1.7 DIVISÃO DO TRABALHO 

 

Para abordar o desenvolvimento do SisBolsas, este trabalho foi dividido em 8 

capítulos. O capítulo 2 traz os conceitos das unidades envolvidas com os Programas 

da universidade e da metodologia utilizada para desenvolver o sistema. O capítulo 3 

mostra como foi feita as reuniões, a divisão de desenvolvimento e a análise de 

requisitos do sistema. O capítulo 4 apresenta os diagramas de classes, entidades e 

relacionamentos, caso de uso, dicionário de dados, especificações do sistema e os 

processos de desenvolvimento antes de colocar o sistema em produção. O capítulo 

5 traz as ferramentas utilizadas, o cronograma com a descrição das etapas do 

trabalho e os recursos utilizados. No capítulo 6 encontram-se os resultados deste 

trabalho, as capturas de telas e a discussão dos resultados. Por último, o capítulo 7 

traz as conclusões finais do trabalho, expectativas futuras e algumas sugestões. 
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2 EMBASAMENTO 

 

 

2.1 FURG 

 

A Universidade Federal do Rio Grande, situada na cidade de Rio Grande no 

Rio Grande do Sul, “é uma instituição educacional de natureza fundacional pública, 

gratuita, integrante da Administração Federal Indireta, dotada de autonomia didático-

científica e administrativa e de gestão financeira e patrimonial” [FURG, 2011]. 

 

 

2.2 NTI 

 

O Núcleo de Tecnologia da Informação era chamado de Centro de 

Processamento de Dados – CPD. Foi criado em 1971, pelo professor Reitor Adolpho 

Gundbach Pradel. Atualmente, a equipe de desenvolvimento é responsável por 

diversos sistemas para FURG. Entre eles o sistema de Administração da Biblioteca 

(ARGO) [NTI, 2011]. É um órgão auxiliar da administração da Universidade, 

encarregado de tarefas como informatização e viabilização das tecnologias da 

informação no âmbito acadêmico e administrativo. 
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2.3 PRAE 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está vinculada ao desenvolvimento de 

atividades que tenham como base a formação acadêmica ampla. Foi construída a 

partir de quatro eixos de atuação: apoio a formação acadêmica e profissional, 

assistência básica, integração universitária, formação para cidadania e fomento a 

organização estudantil [PRAE, 2011]. 

 

 

2.4 DIDES 

 

A Diretoria de Desenvolvimento do Estudante faz parte da PRAE e é 

responsável por promover o atendimento e a assistência aos estudantes. 

Consequentemente, mostra-se comprometida em garantir, para eles, o acesso e 

permanência na FURG. Subdivisões da DIDES: NAE, DAE e DAATE [PRAE, 2011]. 

 

 

2.5 NAE 

 

O Núcleo de Assistência Estudantil é responsável por avaliar e selecionar os 

estudantes com dificuldades socioeconômicas para inclusão nos subprogramas que 

fazem parte do Programa de Apoio Institucional: Alimentação do Estudante, 

Transporte Estudantil, Moradia Estudantil, Bolsa Permanência, Auxílio Pré-escola e 

isenção de taxa de vestibular [PRAE, 2011]. 
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2.6 DAE 

 

A Divisão de Apoio Estudantil autoriza o pagamento aos alunos que 

participam dos subprogramas, acompanha a efetividade, e é responsável por 

confeccionar e fornecer certidões de participação dos alunos nos programas de 

bolsas e de representação estudantil. Além disso, organiza e realiza, junto com o 

gabinete do Reitor, as solenidades de Outorga de Grau e Outorga de Grau em 

gabinete para todos os cursos da Universidade Federal do Rio Grande [PRAE, 

2011]. 

 

 

2.7 DAATE 

 

A Divisão de Alimentação, Alojamento e Transporte Estudantil é responsável 

por supervisionar os serviços prestados pelo Restaurante Universitário e distribuir os 

vales-refeições e passes escolares aos alunos inclusos nos subprogramas de 

Alimentação do Estudante e Transporte Estudantil, respectivamente. Além disso, 

auxilia na manutenção da Casa do Estudante Universitário - CEU [PRAE, 2011]. 

 

 

2.8 PROCESSO DE SELEÇÃO DO NAE 

 

Os alunos que desejarem ser selecionados em algum subprograma precisam 

respeitar os seguintes critérios: 

A. Estar cursando a 1ª graduação; 

B. Não possuir outro tipo de bolsa remunerada; 

C. Apresentar a confirmação de matrícula, estando matriculado em, no 

mínimo, 15 créditos obrigatórios de aulas, exceto formandos; 

D. Apresentar histórico referente ao período acadêmico mais recente, em 

que não tenha configurado situação de reprovação por frequência; 
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E. Ter coeficiente de rendimento mínimo de 5.0; 

F. Inscrever-se conforme edital PRAE; 

G. Realizar entrevista com a equipe multidisciplinar do NAE. Ressalva-se 

que em casos julgados necessários para a avaliação social, poderão 

ser agendadas visitas domiciliares, que passarão a integrar o processo 

de avaliação da concessão, como exigência de edital; 

H. Caracterizar situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme 

análise e parecer do NAE; 

É importante ressaltar que os itens D e E não caracterizam o impedimento ou 

exclusão do processo de seleção, mas os discentes estarão sujeitos a avaliação 

psicopedagógica no momento da entrevista [PRAE, 2011]. 

 

 

2.9 REUSO DE SOFTWARE 

 

No processo de desenvolvimento de um software, qualquer informação já 

existente e que o desenvolvedor venha utilizá-la, caracteriza uma situação de reuso 

[FREEMAN, 1987]. Para Krueger [1992], a reutilização é a criação de software a 

partir de software já existente e não construí-lo do início. Já Ezran, Morisio eTully 

[2002], definem reuso de software como a prática de desenvolver software em 

blocos, de modo a explorar os requisitos em comum de diferentes aplicações. 

 

 

2.9.1  Vantagens 

 

Segundo Sametinger [1997], para a qualidade do software, a reutilização 

contribui com os seguintes benefícios: 

 Produtividade: durante o desenvolvimento de novos softwares, a 

necessidade de criar novos códigos é reduzida em função da 

reutilização dos mesmos. 
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 Confiabilidade: a reutilização de componentes já existentes facilita a 

detecção de possíveis erros neles e assim torna-los mais confiáveis. 

 Desempenho: a otimização nos componentes é relacionada ao uso 

frequente deles, pois aumenta a chance de observar e implantar 

possíveis melhorias. 

Outra vantagem observada é em relação ao esforço necessário para o 

desenvolvimento. A reutilização elimina o trabalho redundante, reduz o tempo de 

desenvolvimento, minimiza a documentação dos componentes, diminui os custos de 

manutenção e facilita o trabalho em equipe [SAMETINGER, 1997]. 

 

 

2.9.2  Dificuldades 

 

Alguns custos associados ao reuso podem inibir a introdução desse método e 

minimizar a redução do custo total que foi prevista com a utilização da técnica 

[SOMMERVILLE, 2001]. 

 Manutenção: os componentes reutilizados têm mais chances de 

possuir maior qualidade que os desenvolvidos para um único fim. Mas 

para isso, é necessário que eles sofram constantes manutenções para 

garantir a qualidade [SAMETINGER, 1997]. 

 Tempo: Com a utilização de componentes reutilizados, perde-se 

tempo na fase de implantação dos componentes. Os benefícios não 

são observados em um primeiro momento. Consequentemente, o 

resultado da utilização é em longo prazo [SAMETINGER, 1997]. 

 Síndrome do “não-foi-inventado-por-mim”: Por acreditarem que 

podem fazer melhor ou não confiarem na qualidade do trabalho alheio, 

muitos desenvolvedores preferem criar seus próprios componentes 

[PACHECO, 2004]. 

 Encontrar e adaptar componentes: Os componentes devem ser 

localizados, compreendidos e, às vezes, adaptados para atenderem as 

novas necessidades [PACHECO, 2004]. 
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2.9.3  Categorias de reuso de software 

 

Segundo Schmidt [2002], podemos considerar duas categorias básicas de 

reuso: reuso ad-hoc e reuso planejado. 

O termo ad-hoc, neste contexto, define reuso como sendo uma solução para 

uma determinada situação. Ou seja, a reutilização como forma de realizar uma tarefa 

específica, sem a preocupação com projetos futuros. Nesse tipo de reuso, quando 

se percebe partes comuns de um sistema a ser desenvolvido com sistemas já 

existentes, o desenvolvedor copia essas partes [SANCHES, 2005], caracterizando a 

técnica conhecida como “Cut-and-Paste” [SANCHES, 2005]. 

Em um primeiro momento, o uso desse tipo de reuso parece trazer benefícios. 

Com o tempo, os códigos acabam ficando repetidos e até mesmo diferentes dos 

códigos originais [EZRAN; MORISIO; TULLY, 2002]. Consequentemente, os 

desenvolvedores acabam perdendo tempo corrigindo as mesmas falhas em locais 

diferentes. 

O reuso planejado, também conhecido por reuso sistemático [SCHMIDT, 

2002], consiste em planejar a reutilização de componentes em longo prazo. O 

esforço gasto nesse processo promove o aumento de produtividade e da qualidade 

do software. O tempo e o custo diminuem e a detecção de erros é facilitada por 

causa da reutilização. 

Em virtude desse tipo de reuso ser de longo prazo, provavelmente os 

benefícios não aparecerão no primeiro projeto [SANCHES, 2005]. Das duas 

categorias, essa tem maior potencial para prover maiores benefícios quando 

adotada pela empresa [SANCHES, 2005]. 
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2.9.4  Técnicas de reuso de software 

 

Sanches [2005] diz que desenvolver um sistema não consiste em apenas 

selecionar componentes existentes e conectá-los, mesmo sabendo que a tecnologia 

de reuso busca prover componentes que possam ser conectados facilmente. O 

processo de adaptar os componentes é um dos problemas mais difíceis de serem 

resolvidos pela engenharia de software [SZYPERSKI, 2003 ]. 

 Muitas técnicas foram propostas ou desenvolvidas visando maximizar o 

reuso de componentes básicos. Elas oferecem abordagens parciais para o problema 

do desenvolvimento de software e grande partes delas, além de muitas vezes se 

sobreporem, suportam apenas algumas fases do ciclo de desenvolvimento de 

software [SANCHES, 2005]. 

 

 

2.9.4.1 Técnicas Orientadas a Objetos (OO) 

 

Segundo PACHECO [2004], um sistema de software é uma coleção de 

classes. Classe é a representação de uma estrutura abstrata de dados e suas 

operações. A instância de uma classe é denominada objeto. Podem existir inúmeros 

objetos ativos de uma mesma classe. 

Objetos executam ações através de métodos, que podem alterar seu estado 

ou retornar uma mensagem. Os métodos são procedimentos locais à classe, que 

podem conter parâmetros, atribuições a variáveis locais e enviar outras mensagens 

[PACHECO, 2004]. 

As técnicas OO possibilitam o desenvolvimento de sistemas altamente 

modulares, abstraindo dados e encapsulando informações. Em vez de ser visto 

como um único procedimento complexo é visto como várias sub-rotinas menos 

complicadas [SANCHES, 2005]. 
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2.9.4.2 Padrões de Projetos (Design Patterns) 

 

Gamma, Helm, Johnson e Vlissides [1994] dizem que a reutilização de uma 

solução representada dentro de um contexto, significa a presença de um padrão. Já 

para Pacheco [2004], os padrões são encontrados em todos os ciclos do 

desenvolvimento e é constituído fundamentalmente de quatro elementos essenciais: 

nome, problema, solução e consequências. O nome referencia o padrão; o problema 

descreve quando este padrão deve ser utilizado; a solução especifica os elementos 

que compõe o projeto, seus relacionamentos, suas responsabilidades e 

colaborações; e, por fim, as consequências são os resultados, ou seja, vantagens e 

desvantagens de aplicar este padrão [MADSEN, 2008]. 

 

 

2.9.4.3 Framework 

 

É um conjunto de artefatos de software reusáveis e extensíveis para um 

domínio específico de aplicação, ou seja, pode ser especializado para atender uma 

aplicação em particular. Apesar de, recentemente, ser amplamente utilizado devido à 

sua integração com os design patterns, os frameworks são antigos, datando do final 

da década de 80 [SANCHES, 2005]. Já para Johnson e Foote [1988], um framework 

é um conjunto de classes que provê a abstração para resolver diversos problemas. 

De uma forma geral, framework pode ser definido como um arcabouço, um 

conjunto de ferramentas (classes, módulos, métodos) para auxiliar na construção de 

aplicações mais complexas [SOARES, 2009]. Wirfs-Brock [1990] define framework 

como sendo um esqueleto para implementação de uma aplicação ou de um 

subsistema de aplicação, em um domínio de problema particular. 

Os frameworks orientados a objetos são uma tentativa de combinar reuso de 

código, utilização direta de trechos de códigos já existentes (técnica OO) com reuso 

de design, reaproveitamento de soluções dentro de um contexto em outro (técnica 

design patterns) [EZRAN; MORISIO; TULLY, 2002]. O reuso é alcançado através de 

um conjunto de classes inter-relacionadas no próprio projeto do framework, 
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permitindo o reuso na análise, projeto e código. Em análise, especifica como dividir 

problemas maiores em menores. Em projeto, descreve as interfaces que devem ser 

desenvolvidas e as restrições que devem estar presentes. Já no código, há uma 

facilidade no desenvolvimento de bibliotecas e novos componentes [MADSEN, 

2008]. 

O objetivo é facilitar ao desenvolvedor a elaboração de vários sistemas, 

permitindo que ele dedique mais tempo para tarefas mais importantes 

(implementação de regras de negócio) [SOARES, 2009]. Diferente de uma biblioteca 

de classes, onde as classes são independentes entre si, isoladas, cabendo ao 

desenvolvedor a tarefa de estabelecer as interligações, no framework as classes 

tendem a ser dependentes e colaborativas, definindo como os objetos devem 

interagir. As figuras abaixam ilustram esta diferença [SILVA, 2000]. 

 

Figura 2.1 - Aplicação desenvolvida totalmente 

 

Figura 2.2 - Aplicação desenvolvida reutilizando classes de biblioteca 

 

Figura 2.3 - Aplicação desenvolvida reutilizando um framework 
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Ainda segundo Soares [2009], o papel do framework é eliminar, do 

desenvolvedor, o trabalho de construir a base do sistema. Deve oferecer 

ferramentas e meios para que este não precise criar o sistema do zero. 

Para Soares [2009], as principais vantagens de usar um framework são: 

a) Redução no custo total do desenvolvimento; 

b) Concentração no que realmente interessa (regras de negócio); 

c) Menor time-to-market; 

d) Consistência; 

e) Compatibilidade entre aplicações; 

f) Padronização; 

g) Independência de especialista; 

h) Redução da manutenção dos sistemas; 

i) Erros detectados mais rapidamente; 

j) Otimização dos recursos do desenvolvimento; 

k) Maior facilidade para implementar ferramentas de teste. 

 

Existem dois critérios para classificar os frameworks: Como o framework é 

usado e onde o framework é usado [SOARES, 2009]. 

 O primeiro critério classifica conforme a maneira disponibilizada para que o 

sistema que está sendo desenvolvido introduza as particularidades inerentes a esse 

sistema [SOARES, 2009]. Fayad e Schimidt [1997] classificam os frameworks como 

whitebox (caixa-branca) e blackbox (caixa-preta). 

No modelo caixa-branca, também conhecido como focado na herança, o 

framework provê implementações genéricas para cada aspecto variável da 

aplicação. O sistema que está sendo construído deve sobrescrever ou estender os 

métodos existentes nas classes base do framework, adicionando ou substituindo o 

que for necessário quando for possível (há casos que o framework pode impedir que 

um método seja estendido ou sobrescrito) [SOARES, 2009]. Com isso, fica mais 

flexível customizar, mas requer um entendimento mais profundo do design e da 

implementação do framework [EZRAN; MORISIO; TULLY, 2002].  

No modelo caixa-preta, também conhecido como focado na composição, o 

framework provê implementações específicas para cada aspecto variável da 
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aplicação. Pode-se dizer que esse modelo torna o framework orientado a 

componentes. Nele, o sistema que está sendo desenvolvido tem disponível uma 

série de funcionalidades pré-fabricadas que não podem ser alteradas nem 

visualizadas. É obrigatória a utilização das interfaces fornecidas pelo framework 

[SOARES, 2009]. O usuário gera o sistema selecionado e conectando componentes 

[EZRAN; MORISIO; TULLY, 2002]. Nenhum detalhe além da interface e de sua 

especificação é conhecido pelo usuário [KLABUNDE, 1999]. 

Soares [2009] diz que poucos frameworks podem ser classificados como 

puramente caixa-branca ou caixa-preta. Na maioria dos casos tem-se uma escala 

intermediária, denominado híbrido. Estes frameworks possuem, em sua maioria, o 

foco na herança e incluem algumas funcionalidades focadas na composição 

[SOARES, 2009]. 

O segundo critério classifica de acordo com a aplicação do framework. Fayad 

e Schimidt [1997] classificam os frameworks como sendo de suporte, de aplicação e 

de integração. 

O framework de suporte envolve-se na gestão de serviços em termos de 

sistema operacional, e não de aplicação. Fornece acesso a arquivos, computação 

distribuída, processamento em rede, entre outros serviços [SOARES, 2009]. 

O framework de aplicação, também conhecido como horizontal, é ligado ao 

desenvolvimento de aplicações específicas, e encapsulando o conhecimento 

necessário para uma vasta gama de aplicações. Por exemplo: sistemas financeiros, 

contábeis, entre outros [SOARES, 2009]. 

Os frameworks de integração, também chamados de verticais, têm seu foco 

na integração de aplicações distribuídas e componentes em uma mesma arquitetura, 

encapsulando o conhecimento necessário a aplicações de um domínio específico de 

problemas. Por exemplo: CORBA [SOARES, 2009]. 
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2.9.4.4 Desenvolvimento baseado em componentes 

 

Um componente é uma caixa preta com uma interface bem definida e com 

uma complexidade que varia do simples objeto até um framework completo 

[SANCHES, 2005]. Seu objetivo é agrupar componentes de software já existentes de 

forma a construir sistemas complexos. Na maioria das vezes, o código fonte não é 

fornecido, sendo disponibilizado apenas fornecem o arquivo binário ou executável. 

Novas aplicações são desenvolvidas a partir do reuso de componentes. O 

desenvolvedor disponibiliza o design e a implementação de cada componente. 

Assim, basta reusar o componente pronto [EZRAN; MORISIO; TULLY, 2002]. 

Para Sametinger [1997], algumas etapas devem integrar as atividades do 

processo de desenvolvimento baseado em componentes: 

 Entendimento do problema: deve estudar o problema e desenvolver 

uma estrutura de solução baseada em componentes. 

 Reconfiguração: adaptar estrutura da solução para aumentar a 

possiblidade de se utilizar componentes disponíveis. 

 Busca: obter, avaliar e usar componentes. 

 Adaptação: adaptar componentes escolhidos que não atendem 

completamente aos requisitos. 

 Integração: integrar os componentes ao produto final. 

 Avaliação: avaliar os componentes, desenvolvidos ou modificados, 

quanto a reutilização. 

 

 

2.10 CASCA 

 

O framework CASCA teve seu desenvolvimento iniciado em 2005, pela 

equipe de Sistemas de Informação do NTI, com o objetivo de padronizar os 

componentes de tela dos sistemas da FURG e padronizar a forma de acesso aos 

sistemas. Para acessar os sistemas da FURG, o usuário necessita acessar um 

endereço eletrônico (http://www.sistemas.furg.br) e depois se identificar. 

http://www.sistemas.furg.br/
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Após esses procedimentos, caso o usuário tenha permissão, ele terá acesso 

a todos os sistemas de acordo com o seu perfil. A relação de permissões está 

presente no banco de dados onde o desenvolvedor registra quem tem acesso aos 

sistemas. Assim, os desenvolvedores não necessitam se preocupar com a 

segurança, pois o CASCA já realiza o controle. 

De forma a minimizar a adaptação do usuário com novos sistemas, foi 

projetado que os componentes de tela fossem similares. Todos os sistemas 

possuem a mesma estrutura em relação aos diretórios e arquivos, facilitando a 

manutenção dos sistemas [CARLI, 2008]. 

O CASCA é o framework padrão para desenvolvimento de sistemas dentro do 

NTI da FURG. Possui aproximadamente noventa sistemas desenvolvidos e em 

produção. Destacam-se: o ARGO – Sistema de Administração de Bibliotecas e o 

SRH – Sistema de Recursos Humanos, com todo o controle de ficha funcional, 

férias, efetividade e etc. dos servidores da FURG [CARLI, 2008]. 

Os sistemas são constituídos por aplicações, cada aplicação, quando criada, 

permite que o desenvolvedor defina um nome, os perfis que podem acessá-la e as 

operações que poderão ser executadas, entre outras possiblidades de 

configurações.  

O framework CASCA é classificado como caixa-branca, visto que o 

desenvolvedor tem permissão para criar aplicações ou modificar as existentes, 

utilizando classes abstratas e documentação fornecida pelo framework [CARLI, 

2008]. 

O framework CASCA pode ser executado em qualquer plataforma que 

suporte a linguagem PHP e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é o 

PostrgreSQL [CARLI, 2008]. 

Mais informações referentes ao framework CASCA podem ser encontradas 

em [CARLI, 2008]. 
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3 COLETA DE DADOS 

 

 

3.1 METODOLOGIA DE ENTREVISTA 

 

Foram realizadas quatro reuniões nos dias 22/03, 10/04, 17/04 e 25/05 de 

2011 com a presença do Sr. Carlos Alberto B. C. W. Madsen, analista de TI do NTI, 

Sra. Darlene Torrada Pereira, Pró-Reitora da PRAE e Sra. Adriana Dias Silveira, 

Diretora da DAE. Todas as reuniões foram realizadas nas dependências do NTI e a 

metodologia utilizada foi entrevista informal com anotações. 

Na primeira, as entrevistadas explicaram como funcionava o procedimento de 

vinculação de alunos selecionados no programa de Bolsa Permanência em projetos 

dentro da instituição e o que elas esperavam do sistema. De acordo com a 

necessidade delas, ficou decidido que o projeto seria dividido em quatro partes. 

Justificou-se a divisão visto que o processo é divido em quatro etapas: cadastro de 

projetos e aprovação pela chefia, inscrições nos projetos, seleção de bolsistas e 

emissão de contratos, efetividades e recibos. 

Nas demais reuniões, os resultados do desenvolvimento de cada etapa foram 

apresentados para avaliação. Com aprovação da PRAE, as ferramentas 

desenvolvidas foram postas em produção e os requisitos das etapas seguintes 

discutidos. 
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3.2 ANÁLISE DE REQUISITOS 

 

Foi solicitado que quaisquer servidores da instituição pudessem cadastrar 

projetos para o programa Bolsa Permanência. Solicitou também que os discentes 

pudessem consultar dados desses projetos e assim, se inscrever naqueles que 

acharem interessantes. Outros procedimentos desejáveis são a possibilidade de 

emitir contratos dos alunos, lançar efetividade dos bolsistas e emitir recibos. 

Para cada funcionalidade do sistema, a PRAE informou quais informações 

seriam solicitadas e quais validações necessitavam ser realizadas. 

Em um primeiro momento, é necessário definir os períodos em que os 

procedimentos serão executados. Um período para cadastro de projetos, um para 

ciência da chefia, um para inscrições nos projetos e outro para seleção dos 

bolsistas. Isso é solicitado para respeitar os prazos definidos no edital. 

Qualquer servidor poderá cadastrar projetos, estes devem estar estruturados 

como: Programa, Projeto ou Monitoria. Se for Monitoria, deverá solicitar uma 

disciplina que o responsável pelo projeto leciona. Caso contrário, deverá solicitar se 

o projeto é de ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento institucional. Para os 

projetos, devem ser solicitados: o número de registro na pró-reitoria afim, o 

responsável pelo projeto, seu e-mail, telefone e unidade, o título, resumo, processo 

de seleção e plano de trabalho. Além disso, necessita ser informado o número de 

bolsistas necessários, quais os requisitos acadêmicos dos bolsistas e se o projeto é 

para determinados cursos ou não. Quando esses dados forem informados, o projeto 

deverá ser encaminhado para a chefia da unidade para ser avaliado. Depois de 

enviado, o projeto não poderá mais ser alterado. Outra restrição é em relação ao 

prazos. Quando terminar o período para cadastro, os servidores não poderão mais 

cadastrar nem alterar os projetos. 

É desejável que os projetos sejam avaliados, e esse procedimento será 

designado para os chefes de cada unidade. Durante o intervalo definido, eles 

poderão aprovar o projeto ou devolver para os responsáveis para adequação. 

Em outro momento, no período definido pela PRAE, deverá ser concedido aos 

alunos previamente selecionados pelo NAE e portadores da bolsa permanência o 

acesso a todos os projetos aprovados para escolha dos que lhes interessar. Para 
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esse procedimento, deverá ser solicitado dos alunos: CPF, telefone, e-mail, 

endereço e dados bancários. 

Depois desse procedimento, os responsáveis pelos projetos deverão 

selecionar os discentes para o projeto de acordo com o processo de seleção, 

respeitando o prazo para o procedimento. Ao selecionar os alunos, o responsável 

poderá emitir o contrato. Caso o responsável pelo projeto não emita o contrato, deve 

ser permitido à PRAE ou ao aluno realizar esse procedimento. Uma via de cada 

contrato deve ficar com a PRAE. 

Outra necessidade é que os responsáveis devem informar a efetividade de 

seus bolsistas, pois é com base nessa informação que é calculado o valor do 

benefício, proporcional a quantidade de horas trabalhadas com o valor máximo de 

R$ 300,00 (trezentos reais). A partir da efetividade, serão gerados os recibos 

coletivos. Estes devem ser divididos por unidades, pois caso ocorra algum problema, 

seja mais fácil resolver. 

É desejável que a PRAE tenha permissão para executar todos os 

procedimentos, pois caso algum servidor tenha alguma dúvida ou fique 

impossibilitado de realizá-lo, a PRAE tem autonomia para intervir no sistema. 
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4 DOCUMENTAÇÃO 

 

 

4.1 ESTRUTURA GERAL 

 

Como o sistema SisBolsas foi integrado aos demais sistemas existentes na 

FURG, o trabalho de criar diversas tabelas necessárias para atenderem os requisitos 

dos solicitantes foi minimizado. As tabelas específicas para o SisBolsas foram 

criadas dentro do esquema denominado “bolsas”. Na Figura 4.2 é mostrado o ER de 

todas as tabelas que estão envolvidas com o sistema. Além das tabelas criadas, 

estão as tabelas que já estavam presentes no banco de dados e que são usadas por 

outros sistemas já em produção. A seguir, serão brevemente descritos os esquemas 

e as tabelas já existentes no banco de dados e que estão envolvidas com o 

SisBolsas. 

O esquema “sia” contém as tabelas referentes ao sistema acadêmico. Desse 

esquema são utilizadas as tabelas “curso”, “aluno”, “disciplina”, “turma”, 

“ciclo_letivo”, “recurso_pessoal” e “turma_professor”. O esquema “rh” contém as 

tabelas relacionadas ao sistema do recursos humanos. Desse esquema é utilizada a 

tabela “funcionarios”. O esquema “nae” contém as tabelas envolvidas no sistema do 

NAE. Esse sistema é responsável por indicar quais alunos têm direito aos benefícios 

do sub-programa. Desse esquema, as tabelas consultadas foram: “periodos”, 

“subprogramas”, “periodos_subprogramas”, “tipos_resultados” e “inscricoes”. É 

importante ressaltar que tanto os alunos quanto os servidores são “pessoas” e estão 

presentes no esquema “sib”. Deste esquema, as tabelas utilizadas foram: “pessoas”, 

“unidades”, “tipos_enderecos”, “tipos_email”, “tipos_telefones” e “bancos”. 

Finalmente, o esquema “pessoas” contém as informações relacionadas às 

“pessoas”. Desse esquema, as tabelas envolvidas foram: “enderecos”, “emails”, 

“telefones” e “contas_bancarias”. 
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4.2 DIAGRAMA DE CLASSES 

 

Para o sistema desenvolvido não foi criada nenhuma classe específica. Como 

o sistema foi implementado utilizando o framework CASCA, o sistema utiliza as 

classes presentes no framework. A seguir, na Figura 4.1, é apresentado o diagrama 

simplificado de classes do framework CASCA presente em [CARLI, 2008]. 

 

 

Figura 4.1 - Diagrama simplificado de Classes do Framework Casca 

 

 

4.3 DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS 

 

Como foram mencionadas neste capítulo, em virtude da integração dos 

sistemas, muitas informações já se encontravam presentes. A seguir, na Figura 4.2, 

é apresentado o diagrama de entidades e relacionamentos do SisBolsas. 
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Figura 4.2 - Diagrama simplificado de entidades e relacionamentos 
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4.4 DICIONÁRIO DE DADOS 

 

Como explicado nesse capítulo, só serão detalhadas as informações 

referentes às tabelas criadas especificamente para o SisBolsas. 

 

 

4.4.1  Tabela “bolsas” 

 

Relação que armazena informações referentes às bolsas para o projeto. 

id_bolsa: Identificador da bolsa, é do tipo serial, chave primária da tabela 

bolsas e não pode ser nulo. 

ds_bolsa: Descreve a bolsa, é do tipo character varying e o tamanho máximo 

é 60. 

fl_nr_registro: Identifica se determinada bolsa necessita que os projetos 

relacionados a ela precisem ter número de registro ou não, é do tipo character de 

tamanho 1 e seu valor padrão é „N‟. 

fl_disciplina: Identifica se determinada bolsa necessita que seus projetos 

sejam relacionados com alguma disciplina, é do tipo character de tamanho 1 e seu 

valor padrão é „N‟. 

 

 

4.4.2  Tabela “tipos_bolsas” 

 

Relação que armazena informações referentes aos tipos de bolsas do projeto. 

id_tipo_bolsa: Identificador do tipo de bolsa, é do tipo serial, chave primária da 

tabela tipos_bolsas e não pode ser nulo. 

id_bolsa: Identificador da bolsa que determinado tipo de bolsa está 

relacionado, é do tipo integer, chave estrangeira para bolsas e não pode ser nulo. 
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ds_tipo_bolsa: Descreve o tipo de bolsa, é do tipo character varying e o 

tamanho máximo é 60. 

 

 

4.4.3  Tabela “períodos” 

 

Relação que armazena informações referentes a abertura e fechamento de 

cada etapa do processo de seleção e acompanhamento das bolsas de permanência. 

id_periodo: Identificador do período, é do tipo serial, chave primária da tabela 

periodos e não pode ser nulo. 

ds_periodo: Descreve o período, é do tipo character varying e seu tamanho 

máximo é 100. 

aa_periodo: Identifica o ano que o período pertence e é do tipo integer. 

dti_professor: Identifica a data inicial para cadastro de projetos e é do tipo 

date. 

dtf_professor: Identifica a data final para cadastro de projetos e é do tipo date. 

dti_chefia: Identifica a data inicial para as chefias aprovarem os projetos de 

sua unidade e é do tipo date. 

dtf_chefia: Identifica a data final para as chefias aprovarem os projetos de sua 

unidade e é do tipo date. 

dti_aluno: Identifica a data inicial para os alunos se inscreverem em algum 

projeto e é do tipo date. 

dtf_aluno: Identifica a data final para os alunos se inscreverem em algum 

projeto e é do tipo date. 

dti_selecao: Identifica a data inicial para os servidores selecionarem os alunos 

para seus projetos e é do tipo date. 

dtf_selecao: Identifica a data final para os servidores selecionarem os alunos 

para seus projetos e é do tipo date. 
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fl_permanencia: Identifica o período é referente ao bolsa permanência ou não, 

é do tipo character de tamanho 1 e seu valor padrão é „S‟. 

 

 

4.4.4  Tabela “periodos_nae” 

 

Relação que armazena informações sobre quais seleções de bolsas 

permanência realizadas pelo NAE serão consideradas em um dado processo de 

inscrição em projetos do SisBolsas. 

id_periodo: Identificador do período, é do tipo integer, não nulo, chave 

estrangeira para a tabela periodos  e também faz parte da chave primária desta 

tabela. 

id_periodo_nae: Identificador do período do esquema nae, é do tipo integer, 

não nulo, chave estrangeira para a tabela periodos do esquema nae e também faz 

parte da chave primária desta tabela. 

 

 

4.4.5  Tabela “projetos” 

 

Relação que armazena informações referentes aos projetos cadastrados 

pelos servidores. 

id_projeto: Identificador do projeto, é do tipo serial, chave primária da tabela 

projetos e não pode ser nulo. 

id_bolsa: Identificador da bolsa que o projeto está relacionado, é do tipo 

integer, chave estrangeira para a tabela bolsas e não pode ser nulo. 

id_tipo_bolsa: Identificador do tipo de bolsa que o projeto está relacionado, é 

do tipo integer, chave estrangeira para a tabela tipos_bolsas e pode ser nulo caso o 

projeto não tenha um tipo de bolsa. 
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id_periodo: Identificador do período em que o projeto está cadastrado, é do 

tipo integer, chave estrangeira para a tabela periodos e não pode ser nulo. 

id_disciplina: Identificador da disciplina que está relacionada com o projeto, é 

do tipo integer, chave estrangeira para tabela disciplinas do esquema sai e pode ser 

nulo caso o projeto não tenha relação com alguma disciplina. 

id_chefia: Identificador da pessoa que avaliou o projeto relacionado a sua 

unidade, é do tipo integer, chave estrangeira para tabela pessoas do esquema sib e 

pode ser nulo, pois só será preenchido após o projeto ser avaliado. 

id_coordenador: Identificador da pessoa responsável pelo projeto, é do tipo 

integer, chave estrangeira para tabela pessoas do esquema sib e não pode ser nulo. 

id_pessoa_cadastro: Identificador da pessoa que cadastrou o projeto, é do 

tipo integer, chave estrangeira para tabela pessoas do esquema sib e não pode ser 

nulo. 

id_pessoa_alteracao: Identificador da pessoa que alterou o projeto, é do tipo 

integer, chave estrangeira para tabela pessoas do esquema sib e pode ser nulo. 

id_unidade: Identificador da unidade a qual o projeto pertence, é a mesma 

unidade do responsável pelo projeto. É do tipo integer, chave estrangeira para a 

tabela unidades do esquema sib e não pode ser nulo. 

nr_projeto: Número do projeto, é do tipo integer, não nulo e junto com o ano 

tem que ser de caráter único. 

aa_projeto: Ano do projeto, é do tipo integer, não nulo e junto com o número 

tem que ser de caráter único. 

ds_projeto: Descreve o projeto e é do tipo text. 

dt_cadastro: Data em que o projeto foi cadastrado, é do tipo timestamp e não 

pode ser nulo. 

email_coordenador: É o email do responsável pelo projeto, é do tipo character 

varying, seu tamanho máximo é 100 e pode ser nulo. 

nr_telefone_coordenador: Guarda o número de telefone do responsável pelo 

projeto, é do tipo character varying, seu tamanho máximo é 40 e pode ser nulo. 

txt_resumo: Descreve o resumo do projeto, é do tipo text e pode ser nulo. 
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txt_processo_selecao: Descreve o processo de como vai ser realizada a 

seleção dos alunos, é do tipo text e pode ser nulo. 

nm_arquivo_plano_trabalho: Nome do arquivo que contém o plano de 

trabalho, é do tipo character varying, seu tamanho máximo é 30 e pode ser nulo. 

dt_ciencia_chefia: Data que o chefe da unidade avaliou o projeto, é do tipo 

timestamp e pode ser nulo. 

nr_registro: Número do projeto registrado na Pró-Reitoria afim, é do tipo 

character varying, seu tamanho máximo é 30 e pode ser nulo. 

dt_enviou_chefia: Data em que o responsável enviou o projeto para sua 

chefia, é do tipo timestamp e pode ser nulo. 

dt_alteracao: Data em que o projeto foi alterado, é do tipo timestamp e pode 

ser nulo. 

 

 

4.4.6  Tabela “bolsistas_necessarios” 

 

Relação que armazena as informações referentes a quantidade e quais 

requisitos os alunos precisam ter para participar do projeto. 

id_necessario: Identificador da tabela bolsistas_necessarios, é do tipo serial, 

chave primária da tabela e não pode ser nulo. 

id_projeto: Identificador do projeto que a vaga pertence, é do tipo integer, 

chave estrangeira da tabela projetos e não pode ser nulo. 

nr_quantidade: Quantidade de vagas oferecida para o projeto com os 

requisitos pedidos, é do tipo integer e não pode ser nulo. 

id_cursos: Quais os cursos desejáveis para a vaga, é do tipo integer[] e pode 

ser nulo. 

ds_requisitos: Descrição dos requisitos que o aluno precisa ter para participar 

do projeto, é do tipo text e pode ser nulo. 
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fl_outros_cursos: Se além dos cursos desejáveis, aceita-se alunos de outros 

cursos. É do tipo character e tem tamanho 1, não pode ser nulo e tem valor padrão 

„N‟. 

 

 

4.4.7  Tabela “inscricoes” 

 

Relação que armazena as informações referentes as inscrições dos alunos 

nos projetos. 

id_necessario: Identificador da vaga para o projeto, é do tipo integer, chave 

primária desta tabela e estrangeira para a tabela bolsistas_necessarios e não pode 

ser nulo. 

id_aluno: Identificador do aluno, é do tipo integer, chave primária desta tabela 

e estrangeira para a tabela aluno do esquema sia e não pode ser nulo. 

id_pessoa_selecionado: Identificador da pessoa que selecionou o aluno para 

uma das vagas do projeto, é do tipo bigint e pode ser nulo. 

id_pessoa_contrato_entregue: Identificador da pessoa que recebeu o contrato 

do aluno, é do tipo bigint e pode ser nulo. 

id_pessoa_fim_contrato: Identificador da pessoa que encerrou o contrato do 

aluno, é do tipo bigint e pode ser nulo. 

dt_inscricao: Data em que a inscrição do projeto foi efetuada, é do tipo 

timestamp e pode ser nulo. 

fl_selecionado: Indica se o aluno foi ou não selecionado para o projeto, é do 

tipo character de tamanho 1, não pode ser nulo e seu valor padrão é „N‟. 

fl_contrato_entregue: Indica se o aluno entregou ou não o contrato, é do tipo 

character de tamanho 1, não pode ser nulo e seu valor padrão é „N‟. 

dt_selecionado: Data em que o responsável informou que o aluno foi 

selecionado no projeto, é do tipo timestamp e pode ser nulo. 
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dt_contrato_entregue: Data em que o aluno entregou o contrato na prae, é do 

tipo timestamp e pode ser nulo. 

dt_fim_contrato: Data em que o contrato foi encerrado, é do tipo date e pode 

ser nulo. 

 

 

4.4.8  Tabela “efetividades” 

 

Relação que armazena as informações referentes ao período de efetividades 

para cada mês. 

mm_efetividade: Indica qual mês a efetividade se refere, é do tipo integer, 

chave primária desta  tabela e não pode ser  nulo. 

aa_efetividade: Indica qual ano a efetividade se refere, é do tipo integer, 

chave primária desta tabela junto com mm_efetividade e não pode ser nulo. 

dt_inicio: Indica qual dia começa o período para lançar efetividade para 

determinado mês e ano. É do tipo Date e pode ser nulo. 

dt_fim: Indica qual dia termina o período para lançar efetividade para 

determinado mês e ano. É do tipo Date e pode ser nulo. 

 

 

4.4.9  Tabela “efetividades_registros” 

 

Relação que armazena as informações referente a efetividade do aluno em 

determinado projeto para cada mês. 

mm_efetividade: Mês referente a efetividade do aluno, é do tipo integer, chave 

primária desta tabela e chave estrangeira para tabela efetividades e não pode ser 

nulo. 

aa_efetividade: Ano referente a efetividade do aluno, é do tipo integer, chave 

primária desta tabela e estrangeira para tabela efetividades e não pode ser nulo. 
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id_necessario: Identificador da vaga de um projeto a qual o aluno está 

vinculado, é do tipo integer, chave primária desta tabela e estrangeira para a tabela 

bolsistas_necessarios e não pode ser nulo. 

id_aluno: Identificador do aluno, é do tipo integer, chave primária desta tabela 

e estrangeira para a tabela aluno do esquema sia e não pode ser nulo. 

nr_horas: É o número de horas trabalhada pelo aluno para determinado mês, 

é do tipo integer e não pode ser nulo. 

dt_registro: Data que foi registrada a efetividade do aluno, é do tipo timestamp 

e não pode ser nulo. 

 

 

4.4.10  Tabela “recibos” 

 

Relação que armazena as informações referentes aos recibos das unidades. 

Onde uma unidade terá um recibo por mês. 

id_recibo: Identificador do recibo, é do tipo bigint, chave primária desta tabela 

e não pode ser nulo. 

id_unidade: Identificador da unidade relacionada ao recibo, é do tipo integer, 

chave estrangeira para a tabela unidades do esquema sib e não pode ser nulo. 

nr_recibo: É um número para o recibo e único dentro do mesmo ano, é do tipo 

integer e não pode ser nulo. 

aa_recibo: Ano em que o recibo está vinculado, é do tipo integer e não pode 

ser nulo. 

mm_recibo: Mês em que o recibo está vinculado, é do tipo integer e não pode 

ser nulo. 

nr_empenho: Número do empenho para pagamento dos recibos, é do tipo 

character varying, seu tamanho máximo é 30 e não pode ser nulo. 
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4.4.11  Tabela “recibos_alunos” 

 

Relação que armazena informações referentes ao quanto um dado estudante 

recebeu em um mês. 

id_recibo: Identificador do recibo, é do tipo bigint, chave primária desta tabela 

e estrangeira para a tabela recibos e não pode ser nulo. 

id_aluno: Identificador do aluno, é do tipo integer, chave primária desta tabela 

e não pode ser nulo. 

vl_recibo: Valor do recibo para determinado aluno de acordo com as horas 

trabalhadas no mês, é do tipo numeric formatado com duas casas decimais e não 

pode ser nulo. 

dt_lancamento: Data em que os recibos são lançados, é do tipo timestamp e 

não pode ser nulo. 

 

 

4.5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Alguns processos são controlados pelo próprio CASCA. Desses processos, a 

autenticação e o acesso as aplicações são utilizados pelo SisBolsas. Na 

autenticação, é realizada a validação para saber se determinado usuário tem ou não 

acesso ao sistema. Em relação ao acesso as aplicações, a permissão é concedida 

por meios de “perfis”. Cada perfil permite acesso a uma ou mais aplicações de um 

ou mais sistemas. No SisBolsas, a denominação de “chefia da unidade” é realizada 

pelo perfil. Assim, todos os usuários que tiverem o perfil “chefia”, podem realizar os 

procedimentos de “chefia”. Mais informações em relação aos procedimentos de 

autenticação e acesso às aplicações podem ser encontradas em [CARLI, 2008].  

A seguir, na Figura 4.3, é apresentado o diagrama de caso de uso. 
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Figura 4.3 - Diagrama de caso de uso 

 

 

4.5.1  Atores envolvidos 

 

PRAE: Os servidores lotados na PRAE têm permissão para acessar todo o 

sistema projetado. Eles definem os períodos para o cadastro de projetos, ciência da 

chefia, inscrições nos projetos e seleção de bolsistas. Além disso, podem controlar 

as bolsas, emitir contratos, recibos e possuem autonomia para manter projetos, 

selecionar bolsistas e lançar efetividades pelos servidores, avaliar os projetos pelos 

chefes das unidades e vincular os alunos nos projetos. Eles têm a possibilidade de 

realizar todos os procedimentos mesmo que fora do período definido. 
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Servidor: Todos os servidores da instituição. Possuem acesso mais restrito 

que a PRAE, podem manter projetos, selecionar bolsistas, emitir contratos e lançar 

efetividades. Diferente da PRAE, o servidor precisa respeitar os períodos, ou seja, 

cada procedimento necessita ser executado no período apropriado. 

Chefia: São definidos pelo perfil, todos os servidores que tiverem esse perfil 

são responsáveis por avaliar os projetos de suas unidades. Eles podem realizar dois 

procedimentos: devolver um projeto para o servidor realizar alguma alteração e 

aprovar o projeto. Esses procedimentos necessitam ser executados no período 

apropriado. 

Aluno: São os discentes da instituição que foram avaliados e selecionados 

pelo NAE para receber o benefício. Eles têm acesso a todos os projetos cadastrados 

e aprovados, selecionam o projeto em que tem interesse em participar, atualizam 

seus dados e aguardam pela seleção do responsável do projeto. Além disso, quando 

selecionados, podem imprimir seus contratos. Para se inscrever no projeto, o 

discente precisa realizar o procedimento no período apropriado. 

 

 

4.5.2  Manter Períodos 

 

Neste caso de uso, o ator PRAE tem acesso a uma lista de todos os períodos 

cadastrados no sistema, onde ele pode consultar se alguma data ainda não foi 

informada, inserir novos períodos e definir os intervalos para cadastros e avaliações 

dos projetos, inscrições dos alunos e seleção dos mesmos nos projetos. Para cada 

período, a PRAE deve informar quais os períodos do NAE que serão consultados 

para tomar conhecimento dos alunos selecionados na Bolsa Permanência. 

 A PRAE pode alterar todas as informações dos períodos, mas para excluí-lo, 

não pode haver nenhum projeto já cadastrado. Esse caso de uso altera as tabelas 

“períodos” e “periodos_nae”. 
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4.5.3  Manter Contratos 

 

Neste caso de uso, o ator PRAE seleciona em que período ele quer trabalhar. 

a partir deste ponto ele tem acesso a todos os alunos que foram selecionados em 

algum projeto. Consequentemente, por ter permissão, pode emitir as vias de 

contratos de cada aluno. Outro procedimento permitido é alterar informações 

referentes à conta corrente, visto que vários alunos acabam informando dados 

inválidos e isso pode levar ao não pagamento da bolsa. 

 O ator PRAE, tem a possiblidade de informar ao sistema quando um aluno 

entregou o contrato. Para isso, ele seleciona o aluno e confirma o recebimento, 

ficando registrado quem e quando realizou o procedimento. É possível também, 

caso ocorra algum equivoco com o aluno que entregou o contrato, anular no sistema 

o procedimento realizado. Além disso, pode-se realizar o final do contrato, bastando 

informar o ano em que o contrato foi realizado, selecionar o aluno e informar a data 

em que o encerramento ocorreu. Esse caso de uso altera a tabela “inscricoes”. 

 

 

4.5.4  Manter Efetividades 

 

Neste caso de uso, o ator PRAE, tem o controle do período que os servidores 

terão para registrar a efetividade de seus bolsistas. Para disponibilizar para os 

servidores realizarem o procedimento, a PRAE necessita inserir um novo registro 

informando de que mês e ano é a efetividade e que intervalo os servidores terão 

para informar a efetividade dos alunos vinculados a seus processos. Esses períodos 

podem ter a data inicial e final do intervalo para registrar as efetividades alteradas, 

mas não podem ser excluídos se já existirem alguma efetividade lançada nele. 

A PRAE tem a possiblidade de verificar, a partir de filtros de pesquisa, em 

determinado mês do ano se algum aluno não possui efetividade registrada e assim 

conseguir alertar os servidores responsáveis por estes alunos sobre o prazo para 

informar a efetividade do mesmo. Sem o registro, o aluno não recebe a bolsa. Esse 

caso de uso altera a tabela “efetividades”. 
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4.5.5  Manter recibos 

 

Neste caso de uso, o ator PRAE, ao informar o ano e o mês, tem a 

possiblidade de visualizar todos os recibos gerados. Cada recibo corresponde a uma 

unidade, isto é feito visando facilitar o procedimento caso alguma informação do 

aluno esteja incorreta. Se os dados bancários informados pelos alunos não 

correspondam com seus CPFs, o pagamento da bolsa não é realizado. 

Consequentemente, todos os alunos que estão no mesmo recibo também não 

receberão o valor do benefício. Assim, caso ocorra algum problema, a PRAE entra 

em contato com a unidade para atualizar as informações com dados corretos. Existe 

a possibilidade de alterar as informações dos recibos. Pode-se alterar o número de 

empenho se, por algum motivo foi informado erroneamente. Caso precise-se 

adicionar ou retirar algum aluno do recibo, basta selecionar o aluno e vincula-lo ao 

recibo. 

Para gerar os recibos, existem duas possibilidades: a partir de novos 

contratos ou das efetividades registradas pelos responsáveis pelos projetos. Na 

primeira, a PRAE gera um recibo para determinado mês com todos os alunos que 

entregaram o contrato durante esse período. Já na segunda, são gerados os recibos 

de acordo com as efetividades do mês e ano desejável. Esse caso de uso altera as 

tabelas “recibos” e “recibos_alunos”. 

 

 

4.5.6  Manter Bolsas 

 

Nesse caso de uso, o ator PRAE tem acesso a todas as bolsas em que os 

projetos podem estar vinculados. Pode-se inserir, informando um nome, indicando 

se o projeto vinculado à bolsa está relacionado a uma disciplina e se necessita estar 

registrado em uma Pró-Reitoria afim. Os registros podem ser alterados, mas com 

algumas restrições. Caso já exista algum projeto cadastrado, somente a descrição 

da bolsa pode ser alterada. Outra restrição aparece no procedimento de exclusão, 
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pois a exclusão fica impossibilitada enquanto houver projetos cadastrados. Esse 

caso de uso altera a tabela “bolsas”. 

 

 

4.5.7  Manter Tipos de Bolsas 

 

Nesse caso de uso, o ator PRAE, tem a possibilidade de subdividir as bolsas 

quando necessário, após selecionar a bolsa, terá acesso a todos os tipos de bolsas 

para a bolsa selecionada. Essas subdivisões podem ser alteradas e excluídas sem 

restrições visto que a relação entre os projetos com os tipos de bolsas é fraca. Esse 

caso de uso altera a tabela “tipos_bolsas”. 

 

 

4.5.8  Gerar Relatórios 

 

Nesse caso de uso, o ator PRAE, pode gerar diversos relatórios: 

 Relatórios de inscrições: relação de estudante e seus projetos, relação 

de projetos e seus estudantes, total de inscrições por projeto/unidade, 

estudantes com bolsa permanência que não se inscreveram em 

nenhum projeto e projetos sem inscrições. 

 Relatórios de projetos: totais por situação (esperando cadastrar 

número de bolsistas, esperando encaminhamento para a chefia, 

esperando ciência da chefia e aprovado).  

 Relatórios de seleção: relação de estudantes selecionados e seus 

projetos, relação de projetos e seus estudantes selecionados, total de 

seleções por projeto/unidade, projetos sem estudantes selecionados, 

estudantes inscritos que não foram selecionados e estudantes 

selecionados que não entregaram o contrato. 
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 Relatórios de efetividade: relação de unidades com pendências, 

relação de estudantes sem efetividade e relação de estudantes com 

contratos encerrados em determinado mês e sem efetividade. 

 Relatórios de recibos: relação de unidades com pendências, relação de 

estudantes sem recibo e relação de estudantes com contrato 

encerrado em determinado mês e sem recibo. 

 

Para os relatórios de inscrições, projetos e seleção são solicitados o período 

ao qual o relatório se refere. Já para os relatórios de efetividade e recibos, são 

solicitados o ano e o mês desejados. 

 

 

4.5.9  Consultar Aluno 

 

Nesse caso de uso, o ator PRAE, a partir da matrícula do aluno, consegue 

visualizar dados do mesmo. Isso é feito com o objetivo de conseguir entrar em 

contato com o aluno quando necessário. Existe uma validação em relação a 

matrícula digitada. A aplicação é de exclusividade para acesso a informações dos 

alunos, sendo assim, caso a matrícula digitada não seja de um aluno, nenhuma 

informação é mostrada. Nesse caso de uso nenhuma tabela é alterada. As tabelas 

“sia.aluno” e “sib.pessoas” são acessadas a nível de consulta.  

 

 

 

4.5.10  Manter Projetos 

 

Nesse caso de uso, o ator Servidor, seleciona um dos períodos criados pela 

PRAE e a partir disso tem acesso a todos os projetos para esse período. Se este 

período tem o intervalo para cadastro de projetos aberto, o servidor tem a 

possibilidade de cadastrar um projeto, caso contrário somente poderá consultar 
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informações contidas nele. Estando dentro do intervalo para cadastro de projetos, o 

servidor pode inserir as informações referentes ao projeto.  

Em primeiro lugar, seleciona qual bolsa o projeto será vinculado. Em um 

segundo momento, seleciona o tipo de bolsa quando esta existe. Feito isso, de 

acordo com a bolsa escolhida, o servidor preenche as informações referentes ao 

projeto: título, resumo, processo de seleção, plano de trabalho número de registro e 

disciplina quando necessário de acordo com a bolsa selecionada. Essas 

informações podem ser adicionadas aos poucos, enquanto o período de cadastro de 

projetos estiver aberto. Ainda para os projetos, os servidores indicam o número de 

bolsistas desejados, os requisitos para ingressar no projeto e para quais cursos os 

projetos são relacionados. 

Quando todas as informações já tiverem sido preenchidas, o servidor pode 

submeter o projeto à avaliação do chefe de sua unidade. Se o projeto for aprovado, 

o mesmo será liberado para os alunos, no momento apropriado, realizarem suas 

inscrições. O projeto depois de submetido à avaliação, não poderá mais ser alterado 

e só poderá ser excluído se não houver nenhuma relação com inscrições. Caso 

contrário, a exclusão é bloqueada. Esses procedimentos envolvendo os projetos 

podem ser executados pelo ator PRAE. Para isso, quando o mesmo quiser cadastrar 

um projeto, além das informações necessárias já citadas, ainda precisa indicar qual 

servidor será responsável pelo projeto. Esse caso de uso altera as tabelas “projetos” 

e “bolsitas_necessarios”. 

 

 

4.5.11  Alterar Plano Trabalho/nº registro 

 

Nesse caso de uso, o ator Servidor pode, de uma maneira mais prática, 

apenas adicionar ou alterar o plano de trabalho e o número de registro de seus 

projetos bastando selecionar o projeto desejável. É válido quando o servidor já 

preencheu todas as informações e ficaram pendentes somente esses dois campos. 

Esse caso de uso altera a tabela “projetos”. 

 



54 
 

4.5.12  Selecionar Bolsistas 

 

Nesse caso de uso, o ator Servidor, novamente seleciona um período dentre 

todos que ele tem um projeto aprovado e para este período, terá acesso a todos os 

projetos cadastrados por ele. Caso esteja no intervalo de seleção de bolsistas, ele 

deverá selecionar um projeto e indicar quais dos alunos que se inscreveram para 

participar do projeto serão selecionados, respeitando o número máximo de vagas 

informadas no cadastro dos projetos. Se não estiver em um intervalo válido de 

seleção, o servidor apenas poderá consultar as informações de projetos e dados 

para contato dos bolsistas selecionados. O ator PRAE também pode realizar a 

seleção de bolsistas, no caso, terá acesso a todos os projetos cadastrado neste 

período. Esse caso de uso altera a tabela “inscricoes”. 

 

 

4.5.13  Imprimir Contratos 

 

Nesse caso de uso, o ator Servidor, seleciona um dos períodos em que 

possui algum projeto aprovado. A partir disso, ele terá acesso a todos os projetos 

daquele período e para cada projeto, ele terá todos os alunos que foram 

selecionados. Para cada aluno, o servidor poderá emitir as vias de contrato entre ele 

e o aluno selecionado. Uma dessas vias precisa ser entregue assinada na PRAE. O 

ator PRAE também tem acesso a este procedimento. A diferença é que ele tem 

acesso a todos os projetos cadastrado no período. Esse caso de uso não altera 

nenhuma tabela, apenas consulta a tabela “projetos”, “bolsistas_necessarios” e 

“inscricoes” para tomar conhecimento de quais alunos podem ter contratos gerados. 
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4.5.14  Lançar Efetividades 

 

Nesse caso de uso, o ator Servidor lança a efetividade dos alunos. É 

necessário que a PRAE abra período para o registro de efetividade. Estando o 

servidor apto a lançar a efetividade, ele terá acesso a todos os alunos que estão 

vinculados a seus projetos e para cada um, registra-se a carga horária exercida 

durante o mês vigente. Além de atribuir, ele pode alterar e ou excluir a efetividade 

informada. Caso todos os alunos cumprirem os 100% da carga horária, existe uma 

operação para atribuir a efetividade para todos. A PRAE também pode realizar o 

procedimento. Neste caso, tem acesso a todos os alunos selecionados dentro do 

período escolhido. Esse é um procedimento importante, visto que é com base nestas 

informações que o pagamento do valor do benefício é concedido. Esse caso de uso 

altera a tabela “efetividades_registros”. 

 

 

4.5.15  Avaliar Projetos 

 

Nesse caso de uso, o ator Chefia, seleciona um período e tem acesso a todos 

os projetos cadastrados neste período e vinculados a sua unidade. Para cada 

projeto ele tem duas opções: aprovar ou devolver. Em um primeiro momento, 

seleciona um projeto. Para este projeto, o chefe da unidade avalia-o e informa se o 

aprova. Ele também pode devolver o projeto para o responsável por ele, visto que 

enquanto o projeto estiver esperando o parecer da chefia, o servidor não pode 

realizar nenhuma alteração. O ator PRAE também pode realizar este procedimento, 

com a diferença de ter acesso a todos os projetos, independente de unidade. Para 

cada parecer registrado, fica armazenado quem e quando foi realizado. Esse caso 

de uso altera a tabela “projetos”. 
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4.5.16  Inscrever em Projetos 

 

Nesse caso de uso, o ator Aluno, caso tenha permissão para acessar o 

sistema, ou seja, esteja selecionado para ganhar o benefício, escolhe um dos 

períodos existentes e a partir disso, visualiza todos os projetos liberados para ele se 

inscrever. Para cada um, o aluno poderá ler as informações sobre o projeto e se o 

achar interessante poderá se inscrever. Cabe lembrar que cada aluno só poderá se 

inscrever em apenas um projeto. Sendo assim, caso outro projeto agrade o aluno, o 

mesmo precisa retirar o interesse no primeiro projeto para enfim, escolher outro. Ao 

mesmo tempo em que o aluno seleciona um dos projetos para participar, o mesmo 

também confere os seus dados e, se não estiverem corretos, corrige-os para não 

ocorrer problemas em relação ao pagamento do benefício. O ator PRAE, também 

poderá inscrever os alunos nos projetos, neste caso, primeiro escolhe-se o projeto e 

depois informa a matrícula do aluno que se deseja vincular no projeto. É permitido 

para PRAE desvincular o aluno do projeto também. Esse caso de uso altera as 

tabelas “inscricoes”, “pessoas.emails”, “pessoas.telefones”, “pessoas.enderecos” e 

“pessoas.contas_bancarias”. 

 

 

4.5.17  Imprimir Contrato 

 

Nesse caso de uso, o ator Aluno, caso tenha permissão, seleciona um dos 

períodos cadastrados e se neste período ele foi selecionado, poderá emitir o seu 

contrato. A partir disso, precisa assina-lo e leva-lo a PRAE. Esse caso de uso não 

altera nenhuma tabela, apenas consulta as tabelas “projetos”, 

“bolsistas_necessarios”, “inscricoes” e “periodos” para saber se o aluno está 

selecionado para participar em algum projeto daquele período. 
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4.6 TESTES E DEPURAÇÕES 

 

Dentro do NTI, o processo de desenvolvimento de qualquer sistema passa 

por algumas etapas. Em um primeiro momento, em reunião, é realizado o 

levantamento das necessidades dos solicitantes do sistema. A partir disso, é 

desenvolvido o sistema utilizando o Framework CASCA dentro do servidor de testes. 

Nesse servidor, são realizados os testes com a intenção de obter informações em 

relação à qualidade do sistema. Após a realização dos testes, e os responsáveis 

pelo sistema concordarem que ele pode ser apresentado, é realizada uma prévia do 

sistema para os solicitantes ainda no servidor de testes. 

Quando, por parte dos solicitantes, for aprovado o sistema, o mesmo é 

publicado no servidor de produção. A publicação é realizada através do sistema de 

publicações presente no servidor de testes. Já quando é observado algum detalhe 

em relação ao sistema que não esteja de acordo com os requisitos dos solicitantes, 

ou que se observa algum erro inesperado. O sistema continua em testes para 

depurações e realização de novos testes para uma nova prévia aos solicitantes e 

assim, possibilitar sua publicação. 
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5 DESENVOLVIMENTO 

 

 

5.1 MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

Respeitando as normas de trabalho do NTI, as ferramentas utilizadas para o 

desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso foram as categorizadas 

abaixo. 

Banco de dados: PostgreSQL, acessado via PgAdmin III. 

Programação: PHP com o framework CASCA, editado no NotePad++, com 

geração de relatórios pelo JasperReports. 

O JasperReports é um gerador de relatório poderoso que carece de um editor 

de relátorios visual e com isso necessita-se manipular diretamente sua estrutura em 

XML. Isso caracteriza uma curva de aprendizagem relativamente alta. Um modo de 

aproveitar o que o JasperReports oferece, sem a necessidade de utilizar somente o 

formato XML é utilizando um editor visual para construir, copiar e testar os relatórios. 

Neste trabalho, foi utilizado o editor iReport. No editor é realizada a montagem 

do relatório. O framework CASCA, através de uma requisição http, submete os 

parâmetros necessários para a realização desse procedimento. Cabe lembrar, que a 

utilização do JasperReports é abstraída, o framework CASCA possuí uma classe 

específica para manipulação dos documentos, sendo necessário apenas a 

montagem do relatório pelo editor. 
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5.2 CRONOGRAMA EXECUTADO DE ATIVIDADES 

 

O desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso foi dividido em 

várias fases. Desde a definição da proposta até a apresentação do trabalho. 

A seguir são especificadas as etapas deste trabalho junto com o cronograma 

das atividades: 

1. Definição da proposta: Uma das principais etapas. Onde foi definido o que 

seria desenvolvido como trabalho de conclusão de curso. 

2. Planejamento: Esta etapa visava prever o planejamento de como o trabalho 

seria desenvolvido. 

3. Documentação: Foi a etapa mais extensa. Onde ocorreram as entrevistas 

para levantamento de requisitos, criação dos diagramas de casos de uso, entidades 

e relacionamentos e classes, dicionário de dados, descrição dos resultados, 

conclusão e todo o restante da parte escrita do trabalho. 

4. Desenvolvimento: Abrange a fase de desenvolvimento do sistema. Durante 

esse período foram realizas reuniões para apresentação e avaliação das 

funcionalidades desenvolvidas. 

5. Verificação e Validações: Nessa etapa, já com boa parte das 

funcionalidades prontas, foram realizadas algumas baterias de testes antes de 

colocar o sistema em produção. 

6. Apresentação: Enfim, essa etapa foi a última, quando o trabalho foi 

apresentado. 

 

Figura 5.1 - Cronograma 

 

 

1. Definição da Proposta x

2. Planejamento x x

3. Documentação x x x x x x x x

4. Desenvolvimento x x x x

5. Verificação e Validações x x

6. Apresentação x

Mar Abr Mai Jun Jul
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5.3 RECURSOS UTILIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

No NTI, os sistemas são desenvolvidos em equipe. Para cada sistema, existe 

um analista responsável. Para o desenvolvimento do SisBolsas, a equipe contou 

com dois profissionais. O analista responsável pelo SisBolsas foi Sr. Carlos Madsen 

e o responsável pelo desenvolvimento foi o autor. 

O sistema foi desenvolvido entre março e maio de 2011. Vale lembrar que 

ainda estão sendo realizadas correções. Foi utilizado o framework CASCA e a 

implantação do sistema foi realizada no servidor do NTI. 

A cada etapa do desenvolvimento, foi realiza uma prévia das funcionalidades 

desenvolvidas aos interessados. Durante todo o desenvolvimento, os solicitantes 

podiam tirar dúvidas nas reuniões ou por telefone. 
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6 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

6.1 RESULTADOS 

 

Conseguiu-se automatizar um processo manual que muitas vezes era longo, 

cansativo, gerava incoerência nas informações e exigia a máxima atenção dos 

funcionários envolvidos. 

Segundo a Sra. Adriana, responsável pelo DAE, a implantação desse sistema 

proporcionou a capacidade de gerenciar os projetos dentro da universidade, 

eliminando, por exemplo, a necessidade do aluno selecionado pelo NAE para 

ganhar o benefício do Programa Bolsa Permanência procurar “de porta em porta” 

professores com projetos nos quais ele possa participar. 

Ainda segundo a Sra. Adriana, outro resultado positivo foi à diminuição no 

consumo de folhas. No processo manual anterior, as fichas de inscrição e as vias 

dos contratos dos alunos ficavam na DAE. Com o SisBolsas, foi reduzido em cerca 

de 75% o gasto de papel. Todos os dados das fichas de inscrição são armazenados 

digitalmente e somente uma via do contrato precisa ser impressa e guardada no 

DAE. 

Para emitir os contratos, recibos e lançar a efetividade, também ocorreram 

melhorias. Anteriormente esses processos eram totalmente independentes, existia 

muita reentrada de informações dos alunos, a troca de dados importantes, como a 

efetividade dos bolsistas, ocorria via protocolo e ainda os prazos para cada etapa do 

processo não eram respeitados. Com o sistema, esses processos funcionam de 

forma integrada. Como todos os dados já se encontram no sistema não é necessário 

informá-los novamente. Além disso, como os responsáveis, em período apropriado, 

lançam, pelo sistema, a efetividade dos seus bolsistas, foi eliminada a necessidade 
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do uso do protocolo, diminuindo o tempo necessário para emissão dos recibos. Por 

último, como o sistema gerencia, automaticamente, as etapas de acordo com os 

prazos definidos nos editais, não ocorre atraso nas etapas. 

Para os alunos, a implantação do sistema foi muito positiva também. Eles têm 

permissão para visualizar todas as informações de cada projeto cadastrado e, 

consequentemente, saber, através do plano de trabalho, quais atividades irão 

exercer. 

O SisBolsas ainda continua em desenvolvimento. Durante o período que 

esteve em produção, foram sugeridas alterações e detectados alguns pequenos 

erros que estão em processo de correção. 

 

 

6.2 CAPTURAS DE TELA 

 

Nesta seção serão apresentadas algumas capturas de telas do sistema. 

 

Figura 6.1 - Tela inicial do sistema 
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Esta tela mostra todas as opções possíveis do sistema. Não foram realizados 

filtros de permissão. No perfil apresentado, o usuário tem permissão para fazer tudo. 

À esquerda encontra-se o menu onde é listada todas as funcionalidades do sistema 

e à direita, encontra-se a área de dados, onde são realizadas todas as 

funcionalidades. 

A partir das próximas capturas, serão apresentadas apenas o conteúdo do 

lado direito, visto que o menu é o mesmo em todas as aplicações. 

 

 

Figura 6.2 - Tela que contém todos os projetos 

 

Na Figura 6.2, é apresentada a tela que dá acesso a todos os projetos. No 

caso de ser um servidor da PRAE, são listados todos os projetos. Para qualquer 
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outro servidor, só será exibido os projetos de sua autoria. Para criar um projeto, 

basta clicar no ícone  e irá aparecer a tela apresentada na Figura 6.3.  

 

 

Figura 6.3 - Tela de inserção de projetos 

 

Essa tela é um exemplo de cadastro de Programa. O responsável irá 

preencher os dados do Programa, seus dados e os dados do projeto. 
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Figura 6.4 - Tela de inserção de bolsistas necessários 

 

Na Figura 6.4, é apresentada a tela de inserção dos bolsistas necessários. 

Nessa tela, o responsável pelo projeto informa o número de bolsistas desejáveis, de 

quais cursos e quais os requisitos necessários. 

 

 

Figura 6.5 - Listagem dos bolsistas inscritos no projeto 
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Na Figura 6.5, são apresentados todos os alunos que se inscreveram no 

projeto selecionado. O responsável seleciona os alunos que foram selecionados e 

informa isso ao sistema clicando no ícone . 

 

 

Figura 6.6 - Listagem de todos os alunos selecionados em algum projeto 
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Na Figura 6.6, são listados todos os alunos que foram selecionados. Qualquer 

servidor da PRAE tem permissão para emitir os contratos dos alunos. Essa 

operação também é válida para os responsáveis dos projetos, mas com a restrição 

de visualizar somente os alunos selecionados em seus projetos. Na Figura 6.7 é 

mostrado o modelo de contrato. Cabe lembrar que as alterações no modelo não 

podem ser realizadas por um usuário normal, somente pelo programador. 

 

Figura 6.7 - Modelo de contrato 
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Figura 6.8 - Listagem dos alunos com data em que entregou contrato 

 

Na Figura 6.8, é apresentada uma listagem com todos os discentes e a data 

em que eles entregaram o contrato. Nessa tela, o servidor da PRAE informa ao 

sistema quando um aluno entrega o contrato assinado. 

 

 



69 
 

 

Figura 6.9 - Listagem dos alunos e a data de entrega do contrato 

 

Na Figura 6.9, é apresentada uma listagem de todos os alunos que possuem 

contratos e a data que este trabalho foi encerrado. Essa tela permite listar todos os 

contratos, apenas os contratos abertos ou somente os encerrados. Para indicar que 

o contrato encerrou-se, bata clicar no ícone  e informar a data de encerramento. 
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Figura 6.10 - Listagem de alunos para registro de efetividade 

 

Na Figura 6.10, é apresentada uma listagem com todos os alunos de 

determinado projeto. Nessa tela é informada quantas horas cada bolsista trabalhou 

durante determinado mês. 

 

 

Figura 6.11 - Listagem dos recibos gerados em determinado período 

 

Na Figura 6.11, é apresentado uma relação de todos os recibos gerados para 

determinado mês do ano. Selecionando um recibo, é possível visualizar todos os 

alunos que estão presentes nesse recibo. 
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Figura 6.12 - Listagem estudantes por recibos 

 

Na Figura 6.12, é apresentada a relação de estudantes vinculados a 

determinado recibo. Caso seja necessário, é possível adicionar e apagar outros 

alunos no recibo. 

 

 

6.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Segundo relatos da Sra. Adriana, responsável pelo DAE, o sistema conseguiu 

atingir seus objetivos: geral e específicos.   
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7 CONCLUSÃO 

 

 

7.1 CONTRIBUIÇÕES 

 

O sistema foi desenvolvido para automatizar as necessidades do Programa 

Bolsa Permanência da FURG e integrou o rol de sistemas disponíveis dentro da 

universidade. 

 

 

7.2 EXPECTATIVAS FUTURAS 

 

Para todos os requisitos levantados foram providas soluções. Entretanto, 

sugestões surgiram durante o período que o sistema ficou em testes. Entre elas, a 

possibilidade do servidor utilizar as informações de algum projeto já cadastrado em 

um período anterior em outras edições do subprograma. Essas sugestões ainda não 

foram implementadas e ficarão como expectativas futuras. 

Outra expectativa é integrar outros subprogramas de assistência básica aos 

alunos no sistema desenvolvido e assim, possibilitar o controle de todas as bolsas 

em um único sistema. 

Por fim, é desejável que o sistema permita a emissão de certificados de 

participação nos projetos. Os alunos, ao fim do contrato, deverão recebê-los. 
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7.3 SUGESTÕES 

 

Sugiro para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, adiantar a definição da proposta de trabalho de conclusão de curso para 

os semestres intermediários. Dessa forma, possibilitar ao aluno concretizar uma 

ideia e ter mais tempo para desenvolvê-la.  

 

 

7.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hoje, os sistemas estão cada vez mais complexos e o mercado exige a 

redução de tempo e de custos relacionados ao desenvolvimento. Com isso, a 

solução encontrada passa pela reutilização. Assim, conseguimos desenvolver 

soluções mais complexas e em menos tempo. 

Com esse trabalho, conseguimos alcançar os objetivos iniciais e 

consequentemente, contribuir com uma solução para o problema levantado. 

Analisando os resultados, observam-se os benefícios em relação ao 

procedimento anterior e espera-se que os outros subprogramas possam vir a 

integrar-se ao Programa Bolsa Permanência visando maior facilidade e controle para 

a PRAE. 
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