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RESUMO 

 

O gerenciamento de projetos é uma forma de atingir metas e garantir a 
qualidade das entregas, não só no meio empresarial, onde é amplamente difundido, 
mas também no meio acadêmico. Desse modo, o objetivo deste trabalho é atender o 
anseio da comunidade acadêmica em divulgar e compartilhar informações sobre 
seus projetos, com os membros do seu Grupo de Pesquisa e com o público em 
geral. O S2GP ou Sistema Gerenciador de Grupo de Pesquisa visa suprir as 
necessidades dos pesquisadores e organizar, em um único lugar, seus membros, 
projetos, atividades, notícias, editais, eventos, recursos e reuniões, gerando 
autonomia e controle para a liderança. A aplicação desenvolvida teve seu projeto de 
Engenharia de Software bem definido, sua modelagem busca utilizar ferramentas 
que facilitem a produção científica e de software, com tecnologias atuais e de fácil 
manutenção. Sua relevância está ligada à capacidade de compilar funcionalidades 
comuns aos grupos de pesquisa, que antes estavam dispersas nas instituições ou 
que ainda são feitas sem a devida digitalização e auditoria em que o mundo atual 
opera. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. Grupo de Pesquisa. Engenharia de 

software. 
 
 



ABSTRACT 

 

Project management is a way to achieve goals and ensure the quality of 
deliverables, not only in the business world, where it is widely disseminated, but also 
in academia. Thus, the objective of this work is to meet the desire of the academic 
community to disseminate and share information about their projects, with members 
of their Research Group and with the general public. The S2GP or Research Group 
Management System aims to meet the needs of researchers and organize, in a 
single place, their members, projects, activities, news, announcements, events, 
resources and meetings, generating autonomy and control for the leadership. The 
application developed had its Software Engineering project well defined, its modeling 
seeks to use tools that facilitate scientific and software production, with current 
technologies and easy maintenance. Its relevance is linked to the ability to compile 
common functionalities for research groups, which were previously dispersed in the 
institutions or are still done without the proper digitalization and auditing in which the 
current world operates. 

 
Keywords: Project Management. Research Group. Software Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os grupos de pesquisa das universidades públicas do Brasil são os 

principais protagonistas da produção científica de nosso país. Como o meio 

empresarial investe fortemente em gerenciamento de projetos e pessoas, este 

acaba sendo um assunto de suma relevância para o meio acadêmico também. 

Diversos autores abordam a gestão ou gerenciamento de projetos; 

provavelmente o PMI (Project Management Institute) é o mais conhecido deles, em 

seu guia, o PMBOK, é descrito um conjunto de práticas para a Gestão de Projetos 

de forma profissional e organizada. A Gestão de Pessoas é movida por uma 

liderança que gerencia os conhecimentos das pessoas que compõem a 

organização. O gestor detém o controle dos temas abordados pela organização e 

direciona os recursos e esforços para a linha desejada (CAMARGO, 2018). Nas 

universidades são os grupos de pesquisa e de Iniciação Científica que fazem a 

gestão de projetos e pessoas, conduzindo a comunidade acadêmica para o 

desenvolvimento, aplicabilidade e evolução do pensar como sociedade. 

Em 1992, junto com a plataforma Lattes, o CNPq do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) criou o Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil 

(DGP), uma grande base de dados que armazena informações de diversos temas 

científico-tecnológicos e facilita o seu alcance pela comunidade científica de todo o 

Brasil, fornecendo espaço para cadastro e divulgação dos grupos de pesquisa, 

formado pelas publicações individuais de seus integrantes. Os autores Coxe, Rocha 

e Hoffmann, que pesquisaram o artigo Mapeamento dos Grupos de Pesquisa que 

atuam com Gestão do Conhecimento no Brasil, fazem uma análise baseada nos 

dados fornecidos pelo DGP, e evidenciam os grupos de pesquisa relacionados à 

Gestão do Conhecimento ativos no Brasil em 2017. Neste estudo foi analisado um 

total de 350 grupos, a suma maioria, mais de 200 destes, estão dispostos nas 

regiões Sul e Sudeste, regiões que possuem mais instituições acadêmicas de 

ensino, logo possibilitam essa maior produção científica. 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologia Aplicada (GEPTA) do Setor 

de Educação Profissional e Tecnológica - SEPT, da Universidade Federal do 

Paraná, é utilizado como base de conteúdo, testes e regras de negócio, para 

exemplo real de aplicação do sistema proposto neste trabalho. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso consiste em: 

Desenvolver um sistema para gestão de grupos de pesquisa, possibilitando 

aos líderes dos grupos de pesquisa, gerenciar de forma independente seus eventos 

e ações, centralizando suas informações em um único lugar e facilitando a 

comunicabilidade com os seus membros. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

De acordo com o objetivo geral, a presente pesquisa tem como objetivos 

específicos: 

 Desenvolver uma solução genérica que possa ser aplicada para 

qualquer Grupo de Pesquisa, usando como modelo inicial o GEPTA; 

 Levantar requisitos com integrantes de grupos de pesquisa; 

 Desenvolver as características necessárias da aplicação; 

 Realizar a modelagem do sistema; 

 Fazer testes com diversos grupos de usuários; 

 Disponibilizar o sistema proposto para a comunidade científica e 

acadêmica. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

Com as constantes alterações de conteúdos, editais, projetos e integrantes 

dos grupos de pesquisa, as lideranças buscam uma forma de gerenciar os recursos 

e administrar vários componentes que fazem parte desta estrutura científica. 

Pensando na autonomia interna dos pesquisadores, propôs-se o desenvolvimento 

de um sistema gerenciador de pesquisa, completo, que possibilite o trabalho em 

equipe e centralize os interesses dos participantes. 

Ao revisar a literatura, é possível perceber a ausência de um sistema para 

gerenciamento de grupos de pesquisa, como o proposto, os poucos softwares 

encontrados são geralmente direcionados a uma área ou específicos para pós-

graduação, por exemplo, há também sistemas voltados diretamente à projetos ou 
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documentação, sem englobar todas as características que os grupos necessitam; 

solucionando problemas mais pontuais, como o envio de formulários e listagem de 

participantes. Já a proposta do S2GP é mais arrojada, propõe um sistema genérico 

e aplicável a qualquer Grupo de Pesquisa, seja ele de graduação, pós ou 

multifacetado. 

 

1.4 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

O presente trabalho é dividido em cinco partes. A revisão bibliográfica é a 

segunda seção deste trabalho, onde está a apresentação dos fundamentos 

relevantes para a construção do projeto, com foco na gestão de projetos e suas 

lideranças. A terceira seção apresenta os materiais e métodos utilizados no decorrer 

do desenvolvimento do trabalho, na quarta seção é feita a apresentação do sistema, 

mostrando as suas funcionalidades. E na quinta seção é apresentada a conclusão 

deste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No Brasil os grupos de pesquisa são formados por diferentes docentes que 

se unem em torno de uma ou mais linhas de pesquisa. As lideranças são 

responsáveis por manter o foco nos assuntos abordados pelo grupo. No estudo 

realizado por Coxe, Rocha e Hoffmann em 2019, o tema abordado foi Gestão do 

Conhecimento, onde, a partir dos dados disponibilizados pelo Diretório dos Grupos 

de Pesquisa do CNPq, foi constatado o maior número de grupos de pesquisa 

relacionados a Gestão do Conhecimento em Santa Catarina, parcialmente 

justificável pela existência do curso de Engenharia e Gestão do Conhecimento da 

Universidade Federal de Santa Catarina (COXE; ROCHA; HOFFMANN, 2019). 

Kiste e Moraes abordam um estudo sobre competências em gestão de 

projetos de tecnologia da informação, desenvolvido com profissionais de 14 

organizações que atuam no desenvolvimento de projetos, para avaliar a percepção 

em relação às competências dos gerentes de projetos. Para cada organização, um 

questionário foi respondido pelo gerente e outros três respondidos pelos membros 

da equipe. Foi abordado percepções sobre competências individuais e 

conhecimento dos processos descritos no PMBOK (2017) relativos à gestão de 

projetos. As análises estatísticas foram realizadas comparando o valor médio das 

respostas dos gerentes com as respostas dos membros da equipe. Além disso, é 

possível observar que os gerentes têm uma posição mais positiva em relação aos 

membros da equipe (KISTE e MORAES, 2011). 

Conforme Novikoff que examinou cerca de 30 sites de grupos de pesquisa e 

artigos relacionados ao tema de gestão, constatando que o assunto é pouco 

trabalhado pela comunidade acadêmica. A autora discute a falta de comunicação e 

de compartilhamento do conhecimento entre instituições públicas e privadas no 

Brasil, expressando a dificuldade na comunicação e divulgação de estudos gerados 

pelos diversos grupos de pesquisa brasileiros, a falta de um sistema integrado ou 

até do compartilhamento de conhecimento entre os setores do ensino superior. 

Neste estudo, também é apontado a dificuldade na administração de recursos 

humanos, pesquisadores, estudantes e técnicos, onde os mesmos, se sentem 

desamparados quanto ao compartilhamento de conhecimento com seus pares e alta 

rotatividade de seus membros (NOVIKOFF, 2014). 
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É observado os seguintes sistemas com aplicações voltadas a gestão de 

pesquisa: 

 O SIGEP ou Sistema de Gestão de Pesquisa, da PUC de Goiás, 

possui um site que centraliza os grupos de pesquisa em um Diretório 

com 93 grupos vigentes, semelhante ao funcionamento do sistema 

web do Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil; que lista todos os 

grupos de pesquisa brasileiros, porém não fornece uma forma de 

gerenciar seus integrantes (SIGEP, 2021). 

 O SGPP é um sistema desenvolvido na Universidade Federal do Mato 

Grosso e tem como objetivo automatizar o envio de formulários de 

cadastro de projetos para a Pró-reitora de Pesquisa, eliminando o 

gasto com formulários físicos, agilizando processos e trâmites 

(MARTINS, 2013). 

 O Sistema de gerenciamento de projetos de pesquisa do 

COMPESQ/INF, é um exemplo de sistema desenvolvido para controle 

de projetos, porém sem funcionalidades mais completas, relacionadas 

aos integrantes. Seu desenvolvimento visa atender as necessidades 

da Comissão de Pesquisa do Instituto de Informática da UFRGS, 

reduzindo o trabalho excessivo dos funcionários, dando mais 

liberdade para os professores cadastrarem seus projetos (GUENTER, 

2010). 

 O GestorPPG: Sistema Auxiliar de Gestão de Programas de Pós-

Graduação desenvolvido na UFPR, específico para pós-graduação, 

construído para apoiar os docentes em suas orientações, 

possibilitando a colaboração entre pesquisadores; onde o gestor pode 

acompanhar o desenvolvimento do Grupo de Pesquisa que coordena, 

por meio da importação dos currículos Lattes de seus integrantes 

(PEIXOTO; ADAMS; ZANDONAY, 2017). 

Estes sistemas focam em formulários e padrões de envio de projetos para 

avaliações realizadas pelo corpo docente dos grupos de pesquisa, sem englobar 

recursos como notícias, eventos, editais e gerenciamento de projetos, com controle 

de atividades e membros ativamente participantes, funcionalidades essas que o 

S2GP propõe. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS   

 

Nesta seção, são descritos os materiais e métodos utilizados na construção 

do trabalho e do sistema denominado S2GP. 

 

3.1 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento e que suportam o sistema são 

descritas neste capítulo, incluindo linguagem, versionamento e infraestrutura. 

 

3.1.1 Trello 

 

O Trello é uma aplicação online flexível, baseada na metodologia KanBan, 

utilizada no gerenciamento de projetos; na qual os quadros representam projetos e 

os cartões, tarefas, que são movidos entre as listas de processos, facilitando o 

trabalho em equipe e a visualização do estado atual de cada tarefa (ATLASSIAN, 

2017). 

Esta aplicação web é utilizada neste projeto para auxiliar no controle de 

tempo e no progresso de desenvolvimento do sistema. Os cartões de tarefas são 

movidos da esquerda para a direita ao longo do tempo, até que todos cheguem ao 

estado concluído, representado pela cor verde e posicionados na última lista da 

direita. 

As Figuras de 1 a 6, mostram a evolução do quadro compartilhado do S2GP 

ao longo do tempo. 
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FIGURA 1 – QUADRO S2GP EM 22/09/2021 

 

 

A Figura 1 mostra o quadro de atividades em setembro de 2021, após 

definição inicial dos cartões e colunas, que representam o estado atual de cada 

atividade. Aqui estão concluídas as tarefas referentes à introdução do trabalho e o 

questionário montado para os pesquisadores que participam de grupos de pesquisa. 
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FIGURA 2 – QUADRO S2GP EM 25/10/2021 

 

 

A Figura 2 ilustra o quadro S2GP em outubro de 2021, após a definição dos 

requisitos. 
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FIGURA 3 – QUADRO S2GP EM 11/11/2021 

 

 

Na Figura 3, é visto que a prototipação das telas foi movida para a listagem 

de concluídas, em novembro de 2021; como o projeto foi iniciado durante o decorrer 

do segundo semestre de 2021, os deadlines ficaram apertados, então o 

desenvolvimento foi interrompido ao final do ano, para ser retomado no semestre 

subsequente. 
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FIGURA 4 – QUADRO S2GP EM 16/02/2022 

 

 

Na Figura 4, retirada em fevereiro de 2022, é realizada uma atualização 

geral das datas, para o primeiro semestre deste mesmo ano e é movida para 

concluída a fundamentação teórica. 
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FIGURA 5 – QUADRO S2GP EM 30/04/2022 

 

 

A Figura 5 esboça o estado do projeto ao final de abril de 2022, com o 

desenvolvimento caminhando para conclusão. 
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FIGURA 6 – QUADRO S2GP EM 04/05/2022 

 

 

A Figura 6 retirada em maio de 2022, é o último print antes da entrega final 

do trabalho, nela pode ser visto a movimentação de tarefas como as considerações 

finais para a coluna de concluídas. 

A ordenação e coloração dos cartões facilitam o entendimento e aplicação 

dos requisitos deste trabalho. Os prazos são ajustados de acordo com as exceções 

causadas pela pandemia e atualizações de calendário acadêmico. 

 

3.1.2 Miro 

 

A aplicação web Miro, é uma plataforma colaborativa para desenvolvimento 

conjunto de diagramas, fluxogramas e similares. Ela possibilita o trabalho a distância 

entre membros de uma equipe, possuiu salvamento automático e muitos templates 

iniciais, facilitando o desenvolvimento de ilustrações explicativas (MIRO, 2022). 
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3.1.3 Ruby on Rails 

 

A linguagem de programação Ruby possui um framework web livre, 

chamado Rails, vastamente usado pela comunidade de desenvolvedores. É 

baseado no padrão de projeto MVC, que facilita o desenvolvimento ágil (RUBY ON 

RAILS, 2022). 

 

3.1.4 Docker 

 

Docker é uma ferramenta geradora de contêineres para aplicações, com os 

componentes mínimos exigidos para seu funcionamento. Utiliza virtualização em 

nível de sistema operacional, agrupando isoladamente bibliotecas e arquivos de 

configuração necessários para a execução de um determinado software (DOCKER, 

2021). 

 

3.1.5 Git 

 

Git é um framework de versionamento de projetos de software. Auxilia na 

divisão e compartilhamento de trabalho entre desenvolvedores de software. O 

sistema S2GP utiliza o repositório do GitHub, maior plataforma git do mundo, para 

controlar a edição e administrar o desenvolvimento de todo o código fonte do 

sistema (GIT, 2022). 

 

3.1.6 Herokuapp 

 

Heroku é uma plataforma em nuvem utilizada na hospedagem de aplicações 

em desenvolvimento. Amplamente difundida na comunidade por ser gratuita e ter 

integração com uma grande gama de linguagens e frameworks. Facilitando testes e 

escalonamento no que seria um ambiente de produção (HEROKU, 2022). 

Para suportar o sistema S2GP, o Herokuapp é utilizado em toda a duração 

do desenvolvimento do projeto e na fase de testes, funcionando como um ambiente 

de staging da aplicação.  
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3.1.7 Servidor Bioinfo 

 

Usa-se o servidor da Bioinformática para publicar a versão final da 

aplicação, implementando a tecnologia de containers do Docker (PPG-BIOINFO, 

2020). 

 

3.1.8 PostgreSQL 

 

É um banco de dados relacional de código aberto, que utiliza e estende a 

linguagem SQL, muito difundido na comunidade, por sua confiabilidade e 

desempenho (POSTGRESQL, 2022). 

No sistema desenvolvido neste trabalho, o Postgres é usado como base 

para a persistência de dados, conectando com as entidades criadas no Ruby on 

Rails. 

 

3.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

 

Os requisitos são concebidos a partir do mapa mental construído pela 

professora doutora Jeroniza Nunes Marchaukoski em conjunto com a liderança do 

GEPTA, Luiz Antônio Pereira Neves, ilustrado na Figura 7. 
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FIGURA 7 – MAPA MENTAL 

  

FONTE: Jeroniza Nunes Marchaukoski (2021). 

 

 A Figura 7 descreve as características levantadas inicialmente para o sistema 

proposto, e suas funções subordinadas. São itens essenciais para o gerenciamento 

de um Grupo de Pesquisa. 

Para ampliar a visão e encontrar novas funcionalidades, monta-se um 

questionário, disponibilizado para integrantes de grupos de pesquisa de todo o 

Brasil, pelo link do Google Forms: https://forms.gle/4VWzC3z4T37hA9mHA. 

Com os requisitos definidos é possível idealizar as telas do projeto, que estão 

descritas na seção prototipação. 

São requisitos de sistema os itens: 

 Organizar e centralizar os assuntos relacionados ao Grupo de 

Pesquisa e seus participantes, como fornecer dados dos projetos 

ativos e de suas lideranças, de editais, de infraestrutura, de eventos e 

notícias; 
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 Desenvolver um sistema gerenciável e moldável às necessidades dos 

grupos de pesquisa; 

 Contribuir com solidez e agilidade na integração e interação entre os 

pesquisadores; 

 Usar as métricas de ergonomia para fornecer uma boa interação com 

o usuário, de forma amigável e leve; 

 Ter níveis de acesso dos participantes, como público, privado e 

restrito; 

 Interagir no ambiente Web para acessar as informações do Grupo de 

Pesquisa que o usuário participa; 

 Disponibilizar o Sistema com três opções de línguas (Português 

brasileiro, Francês e Inglês); 

 Disponibilizar um calendário de editais e de eventos; 

 Fornecer um blog de notícias do meio científico; 

 Fornecer uma agenda de reuniões, com suas respectivas atas; 

 Armazenar dados de equipamentos e outros recursos de 

infraestrutura; 

 Ser um meio de comunicação e integralização de docentes e 

pesquisadores. 

O Apêndice A, trata-se de uma listagem mais detalhada dos requisitos 

funcionais e não funcionais. Esta listagem tem formato de tabela e traz cores para 

separar os requisitos de cada módulo do projeto. 

 

3.3 MODELAGEM 

 

Primeiramente, neste capítulo, são apresentadas as ferramentas usadas 

para fazer a modelagem do banco de dados e logo após, é detalhada a Engenharia 

de Software aplicada no desenvolvimento do sistema. 

 

3.3.1 Astah 

 

Astah é uma ferramenta de construção de diagramas dinâmicos, usando 

UML e neste trabalho, seu uso é aplicado nos Diagramas de Casos de Uso, no 
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Apêndice B e nos Diagramas de Sequência, no Apêndice E. Sua licença de 

estudante está disponível gratuitamente para alunos, por meio de cadastro utilizando 

um endereço de e-mail acadêmico. O Astah é um software desenvolvido para 

auxiliar programadores em suas modelagens (ASTAH, 2022). 

 

3.3.2 BrModelo 

 

O brModelo é uma ferramenta voltada para o ensino de modelagem 

relacional, com foco nos modelos lógico e conceitual; desenvolvida na UFSC em 

2005 e mantida até hoje (BRMODELO, 2020). A aplicação é de código aberto e 

escrita em Java, executa a partir de um arquivo .jar, sem necessitar de instalação, 

basta ter a máquina virtual Java em seu sistema operacional. O modelo lógico 

apresentado no Apêndice F é fruto da utilização do brModelo. 

 

3.3.3 Engenharia de Software 

 

A engenharia de software é uma abordagem sistemática e disciplinada para 

o desenvolvimento de software (PRESSMAN, 2006). 

Como a engenharia de software acompanha o processo de desenvolvimento 

e norteia a modelagem do banco de dados, este capítulo trata de evidenciar o fluxo 

de produção de software aplicado. 

Com a lista de requisitos em mãos, disponível no Apêndice A, é possível 

montar os diagramas de casos de uso, a partir dos requisitos funcionais. Seguindo a 

lógica das funções, administrador, líder e pesquisador, desenvolvida no sistema, os 

perfis hierárquicos, tem permissões cumulativas; sendo o pesquisador o nível mais 

básico, o líder a cima e o administrador com todas as permissões, consideramos 

como administrador o usuário que faz a instalação e configuração para o Grupo de 

Pesquisa. Sendo assim, os casos de uso aplicados ao pesquisador, também valem 

para o líder, pois ele também é um pesquisador. O detalhamento dos casos de uso é 

feito na especificação de casos de uso, apresentado no Apêndice C. 

As classes do S2GP são diagramadas no Apêndice D, que fornece a 

estrutura utilizada na produção do sistema, o Ruby on Rails conecta suas entidades 

ao banco de dados PostgreSQL, agilizando o desenvolvimento da base de dados. O 
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modelo lógico empregado, disponível no Apêndice F, representa a organização do 

banco relacional do sistema gerenciador. 

Os casos de uso especificados, fornecem o contexto para criação dos 

Diagramas de Sequência, dispostos no Apêndice E. Eles apresentam o fluxo de 

cada processo de forma detalhada, com os métodos empregados em cada 

funcionalidade. 

 

3.4 PROTOTIPAÇÃO 

 

A ferramenta escolhida para a prototipação, é o Balsamiq, aplicação gratuita 

muito utilizada na montagem de wireframes; o Balsamiq Mockups disponibiliza a 

construção de interfaces gráficas simplificadas, como mockups e protótipos para 

web, mobile ou desktop (HICKS, 2012). 

A Figura 8 apresenta a tela inicial administrativa, após login do usuário. 

 

FIGURA 8 – PROTÓTIPO DA TELA DASHBOARD DO SISTEMA 

 

 

 Nesta ilustração, é imaginada a apresentação das principais funcionalidades 

internas ao Grupo de Pesquisa, como seus projetos, calendário de eventos e 
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notícias, de forma minimizada, possivelmente ampliadas, se clicadas em seus links, 

no menu ou ícones. 

 

FIGURA 9 – PROTÓTIPO DA TELA DE MEMBROS DO GRUPO DE PESQUISA 

 

 

 A Figura 9 representa a tela que lista todos os integrantes do Grupo de 

Pesquisa, juntamente com suas funções disponíveis, edição e exclusão. 
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FIGURA 10 – PROTÓTIPO DA TELA DE PROJETOS DO GRUPO DE PESQUISA 

 

 

A Figura 10 é um esboço com ícones grandes que representam os projetos 

visíveis ao pesquisador. 
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FIGURA 11 – PROTÓTIPO DA TELA DE REUNIÕES DO GRUPO DE PESQUISA 

 

 

A Figura 11 apresenta o calendário de reuniões e ao lado a ata do evento 

selecionado, com assunto, descrição e lista de membros. 
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FIGURA 12 – PROTÓTIPO DA TELA DE RECURSOS ALOCADOS AO GRUPO DE PESQUISA 

 

 

Na Figura 12, inicialmente foi planejado um espaço para solicitação de 

recursos, porém no decorrer do trabalho, é entendido que há apenas a necessidade 

de listar os recursos disponíveis para o projeto do Grupo de Pesquisa, nesta 

primeira versão. 
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FIGURA 13 – PROTÓTIPO DA TELA DE EDITAIS DISPONÍVEIS AO GRUPO DE PESQUISA 

 

 

A Figura 13 ilustra os editais internos e externos ao Grupo de Pesquisa. 
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FIGURA 14 – PROTÓTIPO DA TELA DE NOTÍCIAS PERTINENTES AO GRUPO DE PESQUISA 

 

 

A Figura 14 é o protótipo da tela de notícias científicas, publicadas pelos 

membros do Grupo de Pesquisa e da comunidade. 
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FIGURA 15 – PROTÓTIPO DA TELA DE EVENTOS DISPONÍVEIS AO GRUPO DE PESQUISA 

 

 

A Figura 15 representa a tela de eventos, com um calendário geral de datas; 

a visualização da descrição, dos membros confirmados e dos links de acesso ou de 

convite do evento selecionado. 

Essas telas são os protótipos iniciais criados a partir do Mapa Mental, 

descrito na Figura 7, com o desenvolvimento da aplicação em si, percebe-se a 

necessidade de adaptações de layout para melhor atender os requisitos, deixar o 

sistema mais intuitivo e livre de poluição visual. 
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4 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 

 

O sistema proposto é denominado Sistema Gerenciador de Grupo de 

Pesquisa ou S2GP, e suas funcionalidades são apresentadas nesta seção, 

juntamente com as análises feitas com base no desenvolvimento e estudo de caso. 

Os requisitos do sistema se tornam as funcionalidades da aplicação, 

representadas na Figura 16. 

 

FIGURA 16 – FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 

 

 

Na Figura 16 são apresentadas as features, ou funcionalidades, da 

aplicação, passando uma visão macro de todos os componentes do sistema. O 

dashboard centraliza as configurações, faz ligação com as demais funções e é a tela 

inicial a ser apresentada, após efetuado o login na plataforma. Todas as funções 

subordinadas podem ser acessadas pelo administrador ou líder do Grupo de 

Pesquisa, já módulos como notícias e membros do grupo, são acessíveis a toda a 



42 
 

comunidade acadêmica, pois terão suas informações de leitura, públicas no site, 

sem necessidade de login. 

As permissões de acesso e modificação das entidades do sistema são 

divididas em três perfis: 

 Administrador: tem total acesso e permissão de alteração de dados 

em todas as telas. É o primeiro usuário a utilizar o sistema, pois faz 

sua instalação e preparação para uso do Grupo de Pesquisa. 

 Líder: tem acesso e permissão de alteração para todas as telas. É 

direcionado ao professor líder do grupo, que orienta os 

pesquisadores. 

 Pesquisador: é o usuário mais básico da parte privada do sistema, 

suas permissões englobam reuniões, editais, notícias e eventos. 

No Apêndice B são apresentadas descritivamente as funções permitidas 

para cada perfil, em seus respectivos diagramas de casos de uso. 

As telas do sistema são divididas em dois grupos, as públicas, de acesso 

liberado para toda a comunidade e as internas ao Grupo de Pesquisa. 
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FIGURA 17 – DIAGRAMA DE FLUXO DE TELAS 

 

 

A Figura 17 mostra a divisão da hierarquia de telas e o fluxo desde o início 

do acesso ao site, passando pela tela de login, para então acessar as telas internas, 

com suas funcionalidades. 

Para tornar a aplicação ainda mais flexível, implementou-se, como descrito 

no levantamento de requisitos, a característica multilíngue, português, inglês e 

francês; construída a partir da utilização de uma gema do Ruby on Rails, as gemas 

são componentes similares às bibliotecas de linguagens, a Rails Internationalization 



44 
 

(I18n) API, é uma gema que fornece uma estrutura fácil de usar e extensível para 

traduzir múltiplas linguagens. 

Agora são apresentadas as telas implementadas no sistema gerenciador. 

A Figura 18 é a tela inicial do S2GP, a home page. Nela são descritas as 

informações do Grupo de Pesquisa, bem como podem ser acessadas as páginas de 

conteúdo público, como a equipe que compõem o grupo, os projetos trabalhados e a 

área de contato. Também é possível alterar o idioma padrão, escolhendo a bandeira 

do país de sua preferência. 

 

FIGURA 18 – TELA INICIAL DO SISTEMA 

 

 

Após clicar no botão APP da tela inicial, o usuário é direcionado para a 

aplicação interna do sistema, que para ser acessada é necessário fazer o login; a 

Figura 19 mostra como é a tela de login. 
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FIGURA 19 – TELA DE LOGIN 

 

 

Após o login, o usuário é direcionado para a tela de dashboard, onde é 

apresentado um resumo dos principais componentes e um menu completo das 

funcionalidades, como pode ser visto na Figura 20. 

 

FIGURA 20 – TELA DASHBOARD 
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A Figura 21 apresenta a tela de projetos do sistema, onde podem ser feitas 

as operações de cadastro, edição e visualização. Também é possível que o usuário 

se inscreva no projeto que deseja. 

 

FIGURA 21 – TELA DE PROJETOS 

 

 

A Figura 22 apresenta as notícias publicadas no sistema do Grupo de 

Pesquisa. 
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FIGURA 22 – TELA DE NOTÍCIAS 

 

 

A tela de reuniões é apresentada na Figura 23. 

 

FIGURA 23 – TELA DE REUNIÕES 
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A tela de eventos é apresentada na Figura 24. 

 

FIGURA 24 – TELA DE EVENTOS 

 

 

A tela de editais é apresentada na Figura 25. 
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FIGURA 25 – TELA DE EDITAIS 

 

 

A tela de recursos do Grupo de Pesquisa é apresentada na Figura 26. 

 

FIGURA 26 – TELA DE RECURSOS 
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O perfil do usuário pode ser visualizado e alterado na tela de perfil, como 

mostra a Figura 27. 

 

FIGURA 27 – TELA DO PERFIL 

 

 

A tela de usuários é a tela dos membros do Grupo de Pesquisa e está 

representada na Figura 28. 
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FIGURA 28 – TELA DE USUÁRIOS 

 

 

A Figura 29 mostra a tela de configurações, onde podem ser alterados os 

dados públicos das telas iniciais do sistema. 

 

FIGURA 29 – TELA DE CONFIGURAÇÕES 
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A Figura 30 mostra a tela de cadastro de projeto, a estrutura do formulário é 

apresentada ao usuário em uma modal, que sobrepõe a tela de projetos. 

 

FIGURA 30 – TELA DE CADASTRO DE PROJETO 

 

 

As outras telas de cadastro e edição, seguem o mesmo padrão de modal 

ilustrado na Figura 30, porém com diferenças entre os campos que compõem o 

formulário. 

Todas as páginas do sistema são responsivas, ou seja, se adaptam ao 

tamanho da tela que o usuário estiver utilizando. O layout é simples, porém funcional 

e pode ser moldado sem maiores dificuldades para outros grupos de pesquisa. 

 

4.1 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O sistema possui um total de 16 telas, com suas respectivas modais de 

inserção e atualização, divididas em funcionalidades internas ao Grupo de Pesquisa 

e funcionalidades externas. O sistema foi testado em diversos browsers derivados 

do Chromium, que é um navegador web de código aberto desenvolvido pela Google 

e muito utilizado na construção dos navegadores mais populares do mundo. Os 
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dados do GEPTA foram consistidos na base de dados via sistema S2GP, 

comprovando a consistência da lógica construída e aplicada no projeto. 

Apesar de ter uma baixa adesão, o questionário produzido, ajudou a levantar 

requisitos, discutir caminhos e ideias, analisar sugestões e compor o trabalho. 

Montar as perguntas também é uma boa forma de questionar os métodos aplicados 

e orientar o desenvolvimento. 

Os resultados da pesquisa, realizada com Google Forms, são apresentados 

neste capítulo. 

No Gráfico 1 estão representados os tipos de integrantes que participam dos 

grupos de pesquisa, a grande maioria são professores, assim é possível imaginar o 

padrão de usuários do sistema gerenciador. 

 

GRÁFICO 1 – PERFIL DO INTEGRANTE 

 

FONTE: Os autores (2022). 

 

O Gráfico 2 mostra a periodicidade das interações dos pesquisadores com 

seu grupo, pode-se perceber que a maioria tem reuniões próximas, diárias ou 

semanais. 
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GRÁFICO 2 – PERIODICIDADE DAS INTERAÇÕES 

 

FONTE: Os autores (2022). 

 

O Gráfico 3 apresenta a forma de comunicação dos pesquisadores 

entrevistados, é visto que o e-mail ainda é uma forma muito utilizada, por sua 

formalidade; WhatsApp também acompanha, pois é uma ferramenta de 

comunicação muito difundida no Brasil e de rápida entrega. 

 

GRÁFICO 3 – FORMA DE COMUNICAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA 

 

FONTE: Os autores (2022). 
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Os assuntos considerados mais importantes pelos entrevistados são 

relacionados a eventos e congressos, os editais ficam logo atrás, como ilustrado no 

Gráfico 4. 

 

GRÁFICO 4 – ASSUNTO MAIS IMPORTANTE PARA NOTÍCIAS 

 

FONTE: Os autores (2022). 

 

Setenta por cento dos usuários entrevistados acham que sim, é pertinente 

ter o registro das atas das reuniões no sistema, como apresentado no Gráfico 5. 

 

GRÁFICO 5 – SALVAR ATA DA REUNIÃO 

 

FONTE: Os autores (2022). 
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Atividades é o item mais importante para gerenciar um projeto, na opinião 

unânime dos pesquisadores que responderam ao questionário compartilhado, como 

ilustrado no Gráfico 6. 

 

GRÁFICO 6 – ITENS MAIS IMPORTANTES EM UM SISTEMA GERENCIADOR DE GRUPO DE 
PESQUISA 

 

FONTE: Os autores (2022). 

 

No Gráfico 7 é visível que a plataforma Web é o meio mais esperado para 

utilização de um Sistema Gerenciador de Grupo de Pesquisa. 

 

GRÁFICO 7 – PLATAFORMA MAIS UTILIZADA 

 

FONTE: Os autores (2022). 
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Também há o registro de respostas para uma pergunta aberta, que solicita 

sugestões de funcionalidades para o S2GP, foram sugeridas características como, 

flexibilidade de uso, divulgação de atividades internas para o público externo e 

conexão com o LinkedIn.  

As respostas e porcentagens gráficas levantadas, são fundamentais para 

validar características construídas no sistema desenvolvido. Tirou-se proveito das 

interações dos participantes, para concluir questões de desenvolvimento e confirmar 

escolhas de regras de negócio no sistema proposto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este presente trabalho vislumbra alcançar as necessidades administrativas 

de um Grupo de Pesquisa no atual mundo digital, conectando informações e 

pessoas, com maior facilidade e controle da liderança. 

A solução construída mostra-se genérica, seu código-fonte pode ser utilizado 

por outro Grupo de Pesquisa, diferente do GEPTA, apenas alterando as definições 

de labels e layout, pois as entidades apresentadas são comuns aos grupos; a 

conteinerização da aplicação, torna seu setup de instalação simples de se aplicar 

em um servidor de domínios. E cabe ao líder do grupo controlar os perfis de acesso 

dos usuários, gerando autonomia, nivelando as funções de seus pesquisadores, 

distribuindo os trabalhos de forma concreta e centralizando informações pertinentes 

em um sistema gerenciável. 

Com a publicação deste trabalho, torna-se de domínio público a estrutura 

montada e seu código-fonte, que podem ser acessados e replicados por quem 

quiser organizar o Grupo de Pesquisa ao qual participa. 

O software desenvolvido é relevante para os grupos de pesquisa, 

principalmente os brasileiros, que necessitam apresentar muitos projetos, organizar 

membros e distribuir tarefas, afazeres que consomem horas de trabalho, essas que 

poderiam ser empenhadas em pesquisas e estudos; sendo assim, o Sistema 

Gerenciador de Grupo de Pesquisa, auxilia no cuidado com assuntos pertinentes e 

monitora todo o processo de pesquisa, compilando notícias, acompanhando projetos 

e armazenando atas de reuniões, para formalizar conteúdos e discussões. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Focar no MVP, para reduzir retrabalho, projetar de forma mais básica o 

sistema, para então expandir funcionalidades mais aprofundadas; durante o 

desenvolvimento deste trabalho, alguns componentes foram subtraídos ou alterados 

para viabilizar a primeira versão do S2GP.  

Ficam como requisitos adicionais ou para uma versão futura do sistema, 

ideias como: 

 Integração com aplicativos de agenda, como o Outlook e o Google 

Calendar; 
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 Busca automática de editais, notícias e eventos, em portais científicos 

respeitados, a partir dos temas relacionados ao Grupo de Pesquisa; 

 Solicitação de recursos pela plataforma. 

Outra evolução para o S2GP seria uma versão ainda mais universal; um 

software que possuísse telas compartilhadas a nível nacional, conectando os grupos 

e pesquisadores, para interdisciplinarizar os temas abordados; tendo uma área de 

login direcionada ao sistema de gerenciamento em si, específico ao Grupo de 

Pesquisa do respectivo usuário, porém sem sair da aplicação principal; assim seria 

possível aproximar o meio científico brasileiro. 

Sobre a aparência do sistema proposto, é possível fazer um estudo 

completo com a comunidade científica e envolver estudantes de áreas como, design 

e comunicação, para criar uma identidade visual, coerente e atrativa para o Sistema 

Gerenciador de Grupos de Pesquisa. 
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APÊNDICE A – LISTA DE REQUISITOS 

 

ID Requisito Descrição Tipo 

1 Cadastrar Usuário 
Líder 

O Administrador do Sistema fará o cadastro do 
Líder do Grupo de Pesquisa, informando os 
seguintes dados: E-mail, Senha e Função. 

Funcional 

2 Cadastrar Usuário 
Pesquisador 

O Líder do Grupo de Pesquisa fará o cadastro do 
Pesquisador no Sistema, fornecendo: E-mail, Senha 
e Função. 

Funcional 

3 Validar campos de 
Cadastro 

O Sistema valida os campos inseridos na tela de 
cadastro. 

Não 
Funcional 

4 Enviar Confirmação 
por E-mail 

O Sistema envia um e-mail de confirmação da nova 
conta criada. 

Não 
Funcional 

5 Atribuir Permissões 
de Função 

O Sistema atribui as permissões estabelecidas para 
cada função dos usuários inscritos no Grupo de 
Pesquisa. 

Não 
Funcional 

6 Cadastrar Projeto O Líder realiza o cadastro de seus projetos, 
fornecendo: Título, data de Início, data de Fim, 
Objetivo, Descrição e Status. 

Funcional 

7 Concluir Projeto O Líder muda o status de um projeto para 
concluído. 

Funcional 

8 Criar Atividade O Líder cria atividades para seu Grupo de Pesquisa. 
Fornecendo os dados: Título, data de Início, data de 
Fim, Objetivo, Descrição e Status. 

Funcional 

9 Atualizar Calendário 
de Atividades 

O Sistema atualiza o calendário de atividades do 
Grupo de Pesquisa. 

Não 
Funcional 

10 Criar Reunião O Pesquisador cria uma reunião para o projeto em 
que participa, inserindo os dados: Data e hora, título 
da reunião, Descrição, Local e Link da Transmissão. 

Funcional 

11 Salvar Ata da 
Reunião 

O Sistema salva a ata da reunião no calendário do 
Grupo de Pesquisa, com a lista de presença dos 
participantes. 

Não 
Funcional 

12 Criar Recurso O Líder do Grupo de Pesquisa cria a representação 
de um recurso, informando os dados: Nome, Tipo, 
Código, Descrição, data de Início e data de Fim. 

Funcional 

13 Remover Recurso O Líder do Grupo de Pesquisa remove o recurso 
cadastrado. 

Funcional 

14 Cadastrar Edital O Pesquisador faz o cadastro de um edital. 
Inserindo Título, Descrição, data de Início, data de 
Fim e Link Externo. 

Funcional 
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15 Listar Editais O Sistema lista os editais. Não 
Funcional 

16 Filtrar Editais O Pesquisador filtra a lista de editais pelas opções: 
Ativos, Todos e Meus. 

Funcional 

17 Cadastrar Notícia O Pesquisador faz o cadastro de uma notícia 
informando os dados: Título, Descrição, Data e 
imagem de capa. 

Funcional 

18 Listar Notícias O Sistema lista as notícias do Grupo de Pesquisa. Não 
Funcional 

19 Filtrar Notícias O Pesquisador filtra a lista de notícias pelas opções: 
Ativas, Todas e Minhas. 

Funcional 

20 Cadastrar Evento O Pesquisador faz o cadastro de um Evento, 
fornecendo os dados: Título, Descrição, data e hora 
de Início, data e hora de Fim e Local. 

Funcional 

21 Listar Eventos O Sistema lista os eventos do Grupo de Pesquisa. Não 
Funcional 

22 Filtrar Eventos O Pesquisador filtra a lista de eventos pelas opções: 
Ativos, Todos e Meus. 

Funcional 
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APÊNDICE B – DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

FIGURA 31 – DIAGRAMA DE CASO DE USO DO ADMINISTRADOR 

 

 

FIGURA 32 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO DO LÍDER 
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FIGURA 33 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO DO PESQUISADOR 
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APÊNDICE C – ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO 

 

TABELA 1 – UC01 - CADASTRAR LÍDER 

Nome do UC UC01 – Cadastrar Líder 

Descrição Este caso de uso insere um Usuário com 

função de Líder de Grupo de Pesquisa. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão de 

Administrador do Sistema. 

Ator Primário Administrador 

Fluxo 

Principal 

1 Criar Usuário Líder 1. O Ator acessa a tela de Usuários. 

2. O Ator clica no botão Cadastrar. 

3. O Sistema exibe a modal Cadastrar 

Usuário. 

2. O Ator preenche os campos E-mail, 

Senha e Função. 

3. O Ator pressiona o botão Enviar. 

4. O Sistema salva o pré-cadastro do Líder. 

5. O Sistema envia um e-mail de 

confirmação para o Líder. 

6. O Sistema fecha a modal. 

7. O Sistema exibe a mensagem de Usuário 

cadastrado com sucesso. 

(A1)(A2)(R1)(R2)(R3) 

Fluxos 

Alternativos 

A1 Alterar Função 1. O Ator acessa a tela de Usuários. 

2. O Sistema lista os usuários. 

3. O Ator clica no ícone de Editar do usuário 

que deseja editar. 

4. O Ator atualiza a função do Usuário para 

Líder. 

5. O Ator pressiona o botão Enviar. 

6. O Sistema atualiza a função do Usuário. 

7. O Sistema fecha a modal. 

8. O Sistema exibe a mensagem de Usuário 
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alterado com sucesso. 

A2 Botão Cancelar 1. Fecha a modal. 

Regras de 

Negócio 

R1 Campos obrigatório 1. O campo E-mail é obrigatório. 

2. O campo Senha é obrigatório. 

R2 Consistência do E-mail 1. O E-mail deve seguir o padrão de 

máscara de e-mail. 

R3 Unicidade do E-mail 1. O E-mail deve ocorrer apenas uma vez 

no sistema. 

 

TABELA 2 – UC02 - CADASTRAR PROJETO 

Nome do UC UC02 – Cadastrar Projeto 

Descrição Este caso de uso insere um Projeto do 

Grupo de Pesquisa. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão de 

Líder do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Líder 

Fluxo 

Principal 

1 Cadastrar Projeto 1. O Ator acessa a tela de Projetos. 

2. O Ator clica no botão Cadastrar. 

3. O Sistema exibe a modal Cadastrar 

Projeto. 

2. O Ator preenche os campos Título, data 

de Início, data de Fim, Objetivo e Descrição; 

seleciona o Status. 

3. O Ator pressiona o botão Enviar. 

4. O Sistema persiste as informações no 

banco de dados. 

5. O Sistema fecha a modal. 

6. O Sistema exibe a mensagem de Projeto 

cadastrado com sucesso. 

(A1)(A2)(A3)(R1) 
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Fluxos 

Alternativos 

A1 Visualizar Projeto 1. O Ator acessa a tela de Projetos. 

2. O Sistema lista os Projetos do Grupo de 

Pesquisa. 

3. O Ator clica no ícone de visualizar do 

Projeto que deseja. 

4. O Sistema redireciona para a página do 

Projeto selecionado. 

A2 Alterar Projeto 1. O Ator acessa a tela do Projeto. 

2. O Ator clica no botão Editar. 

3. O Sistema abre a modal Editar Projeto. 

4. O Ator edita os campos que deseja. 

5. O Ator clica no botão Enviar. 

6. O Sistema atualiza as informações no 

banco de dados. 

7. O Sistema fecha a modal. 

8. O Sistema exibe a mensagem de Projeto 

alterado com sucesso. 

A3 Botão Cancelar 1. Fecha a modal. 

Regra de 

Negócio 

R1 Campo obrigatório 1. O campo Título é obrigatório. 

 

TABELA 3 – UC03 - CONCLUIR PROJETO 

Nome do UC UC03 – Concluir Projeto 

Descrição Este caso de uso altera o Status de um 

Projeto do Grupo de Pesquisa. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão de 

Líder do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Líder 

Fluxo 

Principal 

1 Concluir Projeto 1. O Ator acessa a tela do Projeto. 

2. O Ator clica no botão Editar. 

3. O Sistema abre a modal Editar Projeto. 

4. O Ator muda o Status do Projeto para 
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Concluído e insere uma data Fim. 

3. O Ator pressiona o botão Enviar. 

4. O Sistema persiste as informações no 

banco de dados. 

5. O Sistema fecha a modal. 

6. O Sistema exibe a mensagem de Projeto 

concluído com sucesso. (A1)(R1) 

Fluxos 

Alternativos 

A1 Botão Cancelar 1. Fecha a modal. 

Regra de 

Negócio 

R1 Campo obrigatório 1. A data Fim é obrigatória. 

 

TABELA 4 – UC04 - CADASTRAR PESQUISADOR 

Nome do UC UC04 – Cadastrar Pesquisador 

Descrição Este caso de uso insere um Usuário com 

função de Pesquisador. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão de 

Líder do Sistema. 

Ator Primário Líder 

Fluxo 

Principal 

1 Criar Usuário 

Pesquisador 

1. O Ator acessa a tela de Usuários. 

2. O Ator clica no botão Cadastrar. 

3. O Sistema exibe a modal Cadastrar 

Usuário. 

2. O Ator preenche os campos E-mail, 

Senha e Função. 

3. O Ator pressiona o botão Enviar. 

4. O Sistema salva o pré-cadastro do 

Pesquisador. 

5. O Sistema envia um e-mail de 

confirmação para o Pesquisador. 

6. O Sistema fecha a modal. 

7. O Sistema exibe a mensagem de Usuário 
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cadastrado com sucesso. 

(A1)(A2)(R1)(R2)(R3) 

Fluxos 

Alternativos 

A1 Alterar Função 1. O Ator acessa a tela de Usuários. 

2. O Sistema lista os usuários. 

3. O Ator clica no ícone de Editar do usuário 

que deseja editar. 

4. O Ator atualiza a função do Usuário para 

Pesquisador. 

5. O Ator pressiona o botão Enviar. 

6. O Sistema atualiza a função do Usuário. 

7. O Sistema fecha a modal. 

8. O Sistema exibe a mensagem de Usuário 

alterado com sucesso. 

A2 Botão Cancelar 1. Fecha a modal. 

Regras de 

Negócio 

R1 Campos obrigatório 1. O campo E-mail é obrigatório. 

2. O campo Senha é obrigatório. 

R2 Consistência do E-mail 1. O E-mail deve seguir o padrão de 

máscara de e-mail. 

R3 Unicidade do E-mail 1. O E-mail deve ocorrer apenas uma vez 

no sistema. 

 

TABELA 5 – UC05 - CRIAR ATIVIDADE 

Nome do UC UC05 – Criar Atividade 

Descrição Este caso de uso insere uma Atividade de 

um Projeto. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão de 

Líder do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Líder 

Fluxo 

Principal 

1 Criar Atividade 1. O Ator acessa a tela do Projeto. 

2. O Ator clica no botão Cadastrar. 
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3. O Sistema exibe a modal Cadastrar 

Atividade. 

2. O Ator preenche os campos Título, data 

de Início, data de Fim, Objetivo e Descrição; 

seleciona o Status. 

3. O Ator pressiona o botão Enviar. 

4. O Sistema persiste as informações no 

banco de dados. 

5. O Sistema fecha a modal. 

6. O Sistema exibe a mensagem de 

Atividade cadastrado com sucesso. 

(A1)(A2)(A3)(R1) 

Fluxos 

Alternativos 

A1 Visualizar Atividade 1. O Ator acessa a tela de Atividades. 

2. O Sistema lista as Atividades. 

3. O Ator clica no ícone de visualizar da 

Atividade que deseja. 

4. O Sistema redireciona para a página da 

Atividade selecionada. 

A2 Alterar Atividade 1. O Ator acessa a tela da Atividade. 

2. O Ator clica no botão Editar. 

3. O Sistema abre a modal Editar Atividade. 

4. O Ator edita os campos que deseja. 

5. O Ator clica no botão Enviar. 

6. O Sistema atualiza as informações no 

banco de dados. 

7. O Sistema fecha a modal. 

8. O Sistema exibe a mensagem de 

Atividade atualizada com sucesso. 

A3 Botão Cancelar 1. Fecha a modal. 

Regra de 

Negócio 

R1 Campo obrigatório 1. O campo Título é obrigatório. 

 

TABELA 6 – UC06 - CRIAR RECURSO 

Nome do UC UC06 – Criar Recurso 

Descrição Este caso de uso insere um Recurso do 
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Grupo de Pesquisa. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão de 

Líder do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Líder 

Fluxo 

Principal 

1 Criar Recurso 1. O Ator acessa a tela de Recursos. 

2. O Ator clica no botão Cadastrar. 

3. O Sistema exibe a modal Cadastrar 

Recurso. 

2. O Ator preenche os campos Nome, Tipo, 

Código, Descrição, data de Início, data de 

Fim. 

3. O Ator pressiona o botão Enviar. 

4. O Sistema persiste as informações no 

banco de dados. 

5. O Sistema fecha a modal. 

6. O Sistema exibe a mensagem de 

Recurso cadastrado com sucesso. 

(A1)(A2)(A3)(R1) 

Fluxos 

Alternativos 

A1 Visualizar Recurso 1. O Ator acessa a tela de Recursos. 

2. O Sistema lista os Recursos. 

3. O Ator clica no ícone de visualizar do 

Recurso que deseja. 

4. O Sistema redireciona para a página do 

Recurso selecionado. 

A2 Alterar Recurso 1. O Ator acessa a tela de Recursos. 

2. O Ator clica no ícone Editar do Recurso 

desejado. 

3. O Sistema abre a modal Editar Recurso. 

4. O Ator edita os campos que deseja. 

5. O Ator clica no botão Enviar. 

6. O Sistema atualiza as informações no 

banco de dados. 

7. O Sistema fecha a modal. 
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8. O Sistema exibe a mensagem de 

Recurso atualizado com sucesso. 

A3 Botão Cancelar 1. Fecha a modal. 

Regra de 

Negócio 

R1 Campos obrigatórios 1. Os campos Nome, Tipo, Código e 

Descrição são obrigatórios. 

 

TABELA 7 – UC07 - REMOVER RECURSO 

Nome do UC UC07 – Remover Recurso 

Descrição Este caso de uso remove um Recurso do 

Grupo de Pesquisa. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão de 

Líder do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Líder 

Fluxo 

Principal 

1 Remover Recurso 1. O Ator acessa a tela de Recursos. 

2. O Sistema lista os Recursos do Grupo de 

Pesquisa. 

3. O Ator clica no ícone de remover do 

Recurso desejado. 

4. O Sistema exibe uma modal de 

confirmação. 

5. O Ator pressiona o botão Sim. 

6. O Sistema persiste as informações no 

banco de dados. 

5. O Sistema fecha a modal. 

6. O Sistema exibe a mensagem de 

Recurso removido com sucesso.  

(A1) 

Fluxo 

Alternativo 

A1 Botão Não 1. Fecha a modal. 

 

TABELA 8 – UC08 - CRIAR REUNIÃO 

Nome do UC UC08 – Criar Reunião 
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Descrição Este caso de uso insere uma Reunião de 

um Projeto. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão ao menos de 

Pesquisador do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Pesquisador 

Fluxo 

Principal 

1 Criar Reunião 1. O Ator acessa a tela e Reuniões. 

2. O Ator clica no botão Cadastrar. 

3. O Sistema exibe a modal Cadastrar 

Reunião. 

2. O Ator seleciona se a Reunião é pública 

ou não e de qual Projeto ela pertence; 

preenche os campos Data e hora, título da 

reunião, Descrição, Local, Link da 

Transmissão. 

3. O Ator pressiona o botão Enviar. 

4. O Sistema persiste as informações no 

banco de dados. 

5. O Sistema fecha a modal. 

6. O Sistema exibe a mensagem de 

Reunião cadastrada com sucesso. 

(A1)(A2)(A3)(R1) 

Fluxos 

Alternativos 

A1 Visualizar Reunião 1. O Ator acessa a tela de Reuniões. 

2. O Sistema lista as Reuniões, separando 

em três listas (Ativas, Todas e Minhas). 

3. O Ator clica no ícone de visualizar da 

Reunião que deseja. 

4. O Sistema redireciona para a página da 

Reunião selecionada. 

A2 Alterar Reunião 1. O Ator acessa a tela da Reunião. 

2. O Ator clica no ícone editar.  

3. O Sistema abre a modal Editar Reunião. 

4. O Ator edita os campos que deseja. 

5. O Ator clica no botão Enviar. 
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6. O Sistema atualiza as informações no 

banco de dados. 

7. O Sistema fecha a modal. 

8. O Sistema exibe a mensagem de reunião 

atualizada com sucesso. 

A3 Botão Cancelar 1. Fecha a modal. 

Regra de 

Negócio 

R1 Campos obrigatórios 1. Os campos Título da reunião e Data são 

obrigatórios. 

 

TABELA 9 – UC09 - CADASTRAR EDITAL 

Nome do UC UC09 – Cadastrar Edital 

Descrição Este caso de uso insere um Edital no 

Sistema. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão ao menos de 

Pesquisador do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Pesquisador 

Fluxo 

Principal 

1 Cadastrar Edital 1. O Ator acessa a tela de Editais. 

2. O Ator clica no botão Cadastrar. 

3. O Sistema exibe a modal Cadastrar 

Edital. 

2. O Ator preenche os campos título do 

edital, Descrição, data de Início, data de 

Fim e Link Externo. 

3. O Ator pressiona o botão Enviar. 

4. O Sistema persiste as informações no 

banco de dados. 

5. O Sistema fecha a modal. 

6. O Sistema exibe a mensagem de Edital 

cadastrado com sucesso. 

(A1)(A2)(A3)(R1) 
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Fluxos 

Alternativos 

A1 Visualizar Edital 1. O Ator acessa a tela de editais. 

2. O Sistema lista os Editais, separando em 

três listas (Ativos, Todos e Meus). 

3. O Ator clica no Edital que deseja. 

4. O Sistema redireciona para a página do 

Edital selecionado. 

A2 Alterar Edital 1. O Ator acessa a tela do Edital. 

2. O Ator clica no ícone editar.  

3. O Sistema abre a modal Editar Edital. 

4. O Ator edita os campos que deseja. 

5. O Ator clica no botão Enviar. 

6. O Sistema atualiza as informações no 

banco de dados. 

7. O Sistema fecha a modal. 

8. O Sistema exibe a mensagem de Edital 

atualizado com sucesso. 

A3 Botão Cancelar 1. Fecha a modal. 

Regra de 

Negócio 

R1 Campo obrigatório 1. O campo título do Edital é obrigatório. 

 

TABELA 10 – UC10 - FILTRAR EDITAIS 

Nome do UC UC10 – Filtrar Editais 

Descrição Este caso de uso filtra a lista de Editais. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão ao menos de 

Pesquisador do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Pesquisador 

Fluxo 

Principal 

1 Filtrar Editais 1. O Ator acessa a tela de Editais. 

2. O Ator clica em um dos botões da lista de 

Editais (Ativos, Todos e Meus). 

3. O Sistema exibe a lista do filtro 

selecionado. 
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TABELA 11 – UC11 - CADASTRAR NOTÍCIA 

Nome do UC UC11 – Cadastrar Notícia 

Descrição Este caso de uso insere uma Notícia no 

Sistema. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão ao menos de 

Pesquisador do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Pesquisador 

Fluxo 

Principal 

1 Cadastrar Edital 1. O Ator acessa a tela de Notícias. 

2. O Ator clica no botão Cadastrar. 

3. O Sistema exibe a modal Cadastrar 

Notícia. 

2. O Ator preenche os campos Título, 

Descrição, data e faz upload de uma 

imagem de capa. 

3. O Ator pressiona o botão Enviar. 

4. O Sistema persiste as informações no 

banco de dados. 

5. O Sistema fecha a modal. 

6. O Sistema exibe a mensagem de Notícia 

cadastrada com sucesso. 

(A1)(A2)(A3)(R1) 

Fluxos 

Alternativos 

A1 Visualizar Notícia 1. O Ator acessa a tela de Notícias. 

2. O Sistema lista as Notícias, separando 

em três listas (Ativas, Todas e Minhas). 

3. O Ator clica na Notícia que deseja. 

4. O Sistema redireciona para a página da 

Notícia selecionada. 

A2 Alterar Notícia 1. O Ator acessa a tela da Notícia. 

2. O Ator clica no ícone editar.  

3. O Sistema abre a modal Editar Notícia. 

4. O Ator edita os campos que deseja. 

5. O Ator clica no botão Enviar. 

6. O Sistema atualiza as informações no 
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banco de dados. 

7. O Sistema fecha a modal. 

8. O Sistema exibe a mensagem de Notícia 

atualizada com sucesso. 

A3 Botão Cancelar 1. Fecha a modal. 

Regra de 

Negócio 

R1 Campo obrigatório 1. O campo título da Notícia é obrigatória. 

 

TABELA 12 – UC12 - FILTRAR NOTÍCIAS 

Nome do UC UC12 – Filtrar Notícias 

Descrição Este caso de uso filtra a lista de Notícias. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão ao menos de 

Pesquisador do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Pesquisador 

Fluxo 

Principal 

1 Filtrar Editais 1. O Ator acessa a tela de Notícias. 

2. O Ator clica em um dos botões da lista de 

Editais (Ativas, Todas e Minhas). 

3. O Sistema exibe a lista do filtro 

selecionado. 

 

TABELA 13 – UC13 - CADASTRAR EVENTO 

Nome do UC UC13 – Cadastrar Evento 

Descrição Este caso de uso insere um Evento no 

Sistema. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 

1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão ao menos de 

Pesquisador do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Pesquisador 

Fluxo 

Principal 

1 Cadastrar Evento 1. O Ator acessa a tela de Eventos. 

2. O Ator clica no botão Cadastrar. 
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3. O Sistema exibe a modal Cadastrar 

Evento. 

2. O Ator preenche os campos Título, 

Descrição, data de Início, data de Fim e 

Local. 

3. O Ator pressiona o botão Enviar. 

4. O Sistema persiste as informações no 

banco de dados. 

5. O Sistema fecha a modal. 

6. O Sistema exibe a mensagem de Evento 

cadastrado com sucesso. 

(A1)(A2)(A3)(R1) 

Fluxos 

Alternativos 

A1 Visualizar Evento 1. O Ator acessa a tela de Eventos. 

2. O Sistema lista os Eventos, separando 

em três listas (Ativos, Todos e Meus). 

3. O Ator clica na Notícia que deseja. 

4. O Sistema redireciona para a página da 

Notícia selecionada. 

A2 Alterar Evento 1. O Ator acessa a tela do Evento. 

2. O Ator clica no ícone editar.  

3. O Sistema abre a modal Editar Evento. 

4. O Ator edita os campos que deseja. 

5. O Ator clica no botão Enviar. 

6. O Sistema atualiza as informações no 

banco de dados. 

7. O Sistema fecha a modal. 

8. O Sistema exibe a mensagem de Evento 

atualizado com sucesso. 

A3 Botão Cancelar 1. Fecha a modal. 

Regra de 

Negócio 

R1 Campo obrigatório 1. O campo título do Evento é obrigatório. 

 

TABELA 14 – UC14 - FILTRAR EVENTOS 

Nome do UC UC14 – Filtrar Eventos 

Descrição Este caso de uso filtra a lista de Eventos. 

Pré-condições Este caso de uso somente irá executar se: 
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1. O Ator já estiver devidamente 

logado no sistema. 

2. O Ator possuir a permissão ao menos de 

Pesquisador do Grupo de Pesquisa. 

Ator Primário Pesquisador 

Fluxo 

Principal 

1 Filtrar Eventos 1. O Ator acessa a tela de Eventos. 

2. O Ator clica em um dos botões da lista de 

Eventos (Ativos, Todos e Meus). 

3. O Sistema exibe a lista do filtro 

selecionado. 
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APÊNDICE D – DIAGRAMA DE CLASSES DE ANÁLISE 
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APÊNDICE E – DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE ANÁLISE 

 

FIGURA 34 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC01 – CADASTRAR LÍDER 
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FIGURA 35 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC02 – CADASTRAR PROJETO 
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FIGURA 36 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC03 – CONCLUIR PROJETO 
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FIGURA 37 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC04 – CADASTRAR PESQUISADOR 
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 FIGURA 38 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC05 – CADASTRAR ATIVIDADE 
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 FIGURA 39 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC06 – CADASTRAR RECURSO 
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 FIGURA 40 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC07 – REMOVER RECURSO 
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 FIGURA 41 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC08 – CADASTRAR REUNIÃO 
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 FIGURA 42 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC09 – CADASTRAR EDITAL 
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 FIGURA 43 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC10 – FILTRAR EDITAIS 
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 FIGURA 44 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC11 – CADSTRAR NOTÍCIA 
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 FIGURA 45 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC12 – FILTRAR NOTÍCIAS 
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 FIGURA 46 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC13 – CADASTRAR EVENTO 
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 FIGURA 47 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - UC14 – FILTRAR EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

APÊNDICE F – MODELO LÓGICO DE DADOS 

 

 


