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Abstract. Nowadays, in order for companies exceed in the business market, it is             
required for them to invest in effective management and good decision-making.           
However, the planning and organization required to achieve them are hampered by            
so much information. Companies which use information systems as an aid in the             
administrative procedure own the advantage of a faster information manipulation,          
more security, and efficiency in their results. This academic work had the objective             
to demonstrate the development and the implantation of an information system,           
using the web platform, to facilitate the management of documents, assets, and            
employees for CEPAGRI. 

 

Resumo. Atualmente, para que as empresas se destaquem no mercado, é necessário            
que invistam em uma administração com qualidade e uma boa tomada de decisões.             
Porém, o planejamento e a organização necessária para atingi-las é dificultado em            
meio a tantas informações. Empresas que utilizam de sistemas de informação como            
forma de auxílio no processo administrativo têm como vantagem uma maior rapidez            
na manipulação de informações, além de mais segurança e eficiência nos           
resultados. Este trabalho teve como objetivo demonstrar o desenvolvimento e a           
implantação de um sistema de informação, na plataforma web, para facilitar o            
gerenciamento de documentos, patrimônios e funcionários para o Centro de          
Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (CEPAGRI). 

 

1. Introdução 

Em pleno século XXI e com tantos avanços tecnológicos nas ideologias de como se              
administrar uma empresa, sistemas de informações se tornam ferramentas de extrema           
importância para gerar resultados e gerenciar a tomada de decisões. É importante considerar             
que, conforme apresentado pelo autor [Batista 2012], “tecnologia de informação é todo e             
qualquer dispositivo que tenha a capacidade para tratar dados e/ou informações, tanto de             
forma sistêmica como esporádica, independentemente da maneira como é aplicada”. 

Tecnologias como sistemas de informação, quando implantadas em empresas,         
permitem a redução do número de pessoas para a manipulação de informações, trazendo             
maior rapidez e segurança nos resultados gerados, além da versatilidade, eficácia e eficiência             
nos resultados propostos. 
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Os autores [Laudon e Laudon 2014], afirmam que “a razão mais forte pelas quais as               
empresas constroem os sistemas é para resolver problemas organizacionais e para reagir a             
uma mudança no ambiente”. Assim, cada vez mais empresas buscam informatizar os seus             
processos a partir de sistemas de informação, até mesmo considerando as duas possibilidades             
de implantação, seja com a aquisição de um sistema integrado ou o desenvolvimento de uma               
aplicação a partir de uma equipe de desenvolvedores. 

Atualmente, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à          
Agricultura (CEPAGRI), gerencia todos seus funcionários, patrimônios e documentos por          
meio de arquivos de texto e planilhas eletrônicas, não havendo integração ou            
compartilhamento eficaz entre funcionários do centro. 

Diante deste cenário, buscou-se o desenvolvimento de um sistema de informação, na            
plataforma web, visando a centralização de informações no ambiente de estudo. Para alcançar             
a proposta, foram definidos os seguintes objetivos específicos: criação de um script para             
conectar e autenticar usuários da rede interna que darão acesso à aplicação; definição de bases               
de dados, sendo a primeira para gerenciamento de documentos e patrimônios e a segunda para               
o gerenciamento de rascunhos; além da implementação das funcionalidades abordadas na           
seção de desenvolvimento. 

A implantação da proposta possibilitará a centralização de todas essas informações,           
além da redução de documentos impressos e dispersos e a segurança de acesso aos mesmos. 

O presente trabalho está organizado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta a             
fundamentação teórica dos conceitos abordados neste trabalho, a seção 3 descreve a            
metodologia utilizada, a seção 4 apresenta o desenvolvimento do trabalho e na seção 5 são               
apresentadas as conclusões finais e sugestões de trabalhos futuros.  

 

2. Fundamentação Teórica 

Considerando que a proposta é um sistema de informação, esta seção apresentará os conceitos              
que fundamentam sua implantação, desde a coleta e documentação dos requisitos, o modelo             
incremental usado para cumprir as etapas do desenvolvimento, além das ferramentas           
computacionais utilizadas para gerenciamento de usuários com acesso ao sistema,          
armazenamento dos dados, como também para implementação das funcionalidades. 

2.1. Sistema de Informação 

Para os autores [Laudon e Laudon 2014], um sistema de informação pode ser definido como               
um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam,          
armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisão e o controle de               
uma organização. 

2.2. Especificação de Requisitos de Software 

“Os requisitos de software são frequentemente classificados como requisitos funcionais e           
requisitos não funcionais: 

1. Requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, como o             
sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em               
determinadas situações [...]. 
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2. Requisitos não funcionais são restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo           
sistema. Incluem restrições de timing, restrições no processo de desenvolvimento e           
restrições impostas por normas […].” [SOMMERVILLE 2011]. 

Segundo o autor [Sommerville 2011], especificação de requisitos de software é um            
documento que declara oficialmente o que o sistema deve fazer, os serviços que oferece e as                
restrições de seu funcionamento. 

Os requisitos serão apresentados através de diagramas de caso de uso que, de acordo              
com [Sommerville 2011], podem ser utilizados como um cenários simples que descrevem o             
que o usuário espera de um sistema. 

2.3. Desenvolvimento Incremental 

Para [Sommerville 2011], o desenvolvimento incremental propõe a divisão de um software            
em funcionalidades. Após a criação de uma funcionalidade, ela é apresentada aos usuários,             
que a avaliam. Em seguida, são aplicadas as devidas correções e a funcionalidade é exposta               
aos comentários dos usuários novamente. E assim sucessivamente, até que a funcionalidade            
atinja as expectativas dos usuários. A figura 1 mostra as etapas do desenvolvimento             
incremental. 

 
Figura 1. Etapas do desenvolvimento incremental (Fonte: SOMMERVILLE, 2011). 

 

 2.4. Ferramentas para o desenvolvimento 

Nesta seção são detalhadas as linguagens voltadas ao desenvolvimento da aplicação, além das             
as ferramentas utilizadas para o armazenamento de dados. 

2.4.1. HTML 

Segundo [Flatschart 2011], HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem mais           
utilizada na internet. Com ela, é possível a criação de documentos estruturados em títulos,              
parágrafos, listas, links, tabelas, formulários e em muitos outros elementos nos quais podem             
ser incorporadas imagens e objetos como, por exemplo, uma animação ou vídeo. 

Conforme [Flatschart 2011], outras linguagens podem ser incluídas em um documento           
web, juntamente com o HTML, como JavaScript e o PHP, que acrescentam mais             
interatividade com o usuário e permitem a utilização de bases de dados. 

2.4.2. Bootstrap 

[Battistelli 2018] apresenta o Bootstrap como um framework que utiliza de HTML, CSS e              
JavaScript para o desenvolvimento de aplicações responsivas. 
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2.4.3. PHP 

[Bonatti 2014] aborda que o PHP é uma linguagem de programação open source, que é               
processada em um servidor e é bastante utilizada para o desenvolvimento de sistemas web. 
2.4.4. JavaScript 

Para os autores [Deitel e Deitel 2008], JavaScript é a principal linguagem para criação de               
scripts e está implementada em todos os principais navegadores. 

2.4.5. MySQL 

Segundo [Niederauer e Prates 2005], MySQL é um SGBD (Sistema de Gerenciamento de             
Banco de Dados) relacional que utiliza a linguagem padrão SQL (Structured Query            
Language) e é amplamente utilizado em sistemas web. 
2.4.6 XML 

[Graves 2003] apresenta o XML como uma linguagem utilizada para representação de dados             
no formato de uma sequência de caracteres, intercalados entre uma “marcação” a fim de              
descrever suas propriedades. 

2.4.7. LDAP 

Segundo [LDAP 2018, tradução própria], o Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), é            
um mecanismo baseado em padrões, maduro, flexível e bem suportado para interagir com os              
servidores de diretório. É frequentemente usado para autenticação e armazenamento de           
informações sobre usuários, grupos e aplicativos, mas um servidor de diretório LDAP é um              
repositório de dados bastante genérico e pode ser usado em uma ampla variedade de              
aplicativos. 

Para a implementação do LDAP, foi utilizado o software OpenLDAP, que conforme            
[Junior e Castro 2008], tem como principal funcionalidade a capacidade de oferecer a             
autenticação de usuários por meio de sua base de dados, podendo assim, acessar as referências               
de todas as informações de clientes da rede em um único lugar e possibilitar que todos os                 
protocolos e serviços de diretórios associados a ele possam utilizar seus dados para a              
autenticação de seus usuários. 

 

3. Metodologia 

Esta seção abordará os métodos e os materiais utilizados desde o início até a conclusão do                
trabalho. 

A proposta é um estudo de caso, tendo como ambiente de observação e coleta de               
requisitos a administração do CEPAGRI. A pesquisa bibliográfica foi importante para definir            
o método e os materiais a serem utilizados para desenvolvimento. 

Considerando os requisitos, quanto aos não funcionais foram realizados estudos da           
plataforma LDAP, considerando como requisito obrigatório, a definição dos usuários internos           
da administração para acesso aos sistemas de informação. Para documentação dos requisitos            
funcionais foram criados os diagramas de caso de uso para apresentar as funcionalidades,             
sendo utilizado o software StarUML. 

Em relação às bases de dados, para uma delas foi apresentado o modelo físico              
representando a estrutura para armazenamento dos dados quanto aos documentos e           
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patrimônios, sendo utilizado o MySQL para gerenciamento dessa base de dados. Já a outra              
base sendo usada para funcionalidade rascunho, definiu-se o uso do XML. 

O desenvolvimento foi incremental, seguindo a realização de testes em cada nível de             
desenvolvimento até a conclusão. Os testes foram feitos com os usuários que têm acesso ao               
sistema, sendo que erros ou problemas detectados numa eventual etapa de análise, foram             
redefinidos durante o desenvolvimento, seja em alguma funcionalidade nova ou já           
implementada. 

Quanto ao desenvolvimento foi utilizado o framework Bootstrap para criação das           
páginas no formato responsivo, sendo as funcionalidades desenvolvidas nas linguagens          
HTML, CSS, PHP, JavaScript e jQuery. 
 

4. Desenvolvimento 

Nesta seção são abordados os requisitos funcionais do sistema e sua implementação.            
Considera-se para desenvolvimento e implantação três módulos, na qual estarão integrados:           
documentos, patrimônios e funcionários. 

As figuras a seguir estão associadas à proposta do trabalho. 

Conforme apresenta a figura 2, o sistema se inicia com a tela de acesso, na qual o                 
usuário informa o seu login e senha.  

 
Figura 2. Tela de acesso. 

 

Como o sistema trabalha com usuários já pré-cadastrados no LDAP, é feita uma             
autenticação no servidor. Se o usuário existir e a senha estiver correta, será realizada uma               
busca que retorna o nome do usuário. A figura 3 mostra o código da tela de autenticação do                  
usuário. 
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Figura 3. Código da tela de autenticação de usuário. 

 

Quanto às principais linhas do código que são responsáveis pela autenticação: 

- Nas linhas 4 e 5, são recebidas as informações fornecidas pelo usuário no formulário               
de autenticação, como visto na figura 2. 

- Nas linhas 7 e 8, o usuário é adicionado à uma variável com o domínio do servidor e                   
a senha é armazenada. 

- Nas linhas 10 e 11 temos a URI (Uniform Resource Identifier) do servidor e a versão                 
do LDAP. 

- Na linha 13, é realizada a autenticação do usuário, sendo que se as informações               
estiverem corretas, é feita uma busca utilizando o usuário digitado, como abordado nas             
linhas 13, 14 e 15, tendo o seu nome armazenado em uma variável de sessão, como visto na                  
linha 18. 

- Já na linha 20, o usuário é direcionado à página principal do sistema (figura 4). 

Ao efetuar o login, o usuário será direcionado para a tela principal do sistema, na qual                
poderá escolher o módulo que deseja interagir (documentos, patrimônios ou funcionários). A            
figura 4 mostra a tela principal. 

  
Figura 4. Tela principal. 
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4.1. Funcionalidades do módulo documentos 

Esta seção visa apresentar o diagrama de caso de uso (figura 5), elaborado de acordo com os                 
seguintes requisitos: 

1. Criar um documento: o usuário pode preencher as informações de um documento e             
optar por finalizá-lo ou salvá-lo como rascunho. 

2. Abrir um rascunho: o usuário abre um rascunho já criado, podendo modificá-lo ou             
finalizá-lo. 

3. Excluir um rascunho: o usuário apaga um dos rascunhos salvos. 
4. Buscar um documento: o usuário pode realizar uma busca por um ou mais documentos              

através do número do documento, ano de criação ou palavra chave no conteúdo do              
documento. 

5. Visualizar informações: apresenta dados detalhados de um documento. Também         
permite que o usuário o veja em PDF ou edite o documento. Caso já tenha sido                
editado anteriormente, permite que o usuário visualize as informações detalhadas e o            
PDF das versões anteriores dos documentos. 

 
Figura 5. Diagrama de caso de uso do módulo de documentos. 

 

A figura 6 apresenta o modelo físico das tabelas que irão armazenar os documentos.              
Como há pouca diferença entre os tipos, será utilizado o documento “Ofício” para fim de               
demonstração. 

 
Figura 6. Modelo físico da base de dados do módulo de documentos. 
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Ao selecionar esse módulo, o usuário pode escolher o tipo de documento que deseja              
interagir. A figura 7 mostra a tela de seleção de documentos. 

 
Figura 7. Tela de seleção de documentos. 

 

Após definir o tipo de documento, o usuário será direcionado para a página principal,              
na qual poderá realizar uma busca, criar um novo documento e visualizar os vinte últimos               
criados. Caso o usuário já tenha criado rascunhos anteriormente, ele também verá todos os              
rascunhos disponíveis e poderá abrí-los ou excluí-los. 

Como há pouca diferença entre os tipos, será utilizado o documento “Ofício” para fim              
de demonstração. A figura 8 mostra a tela principal. 

 
Figura 8. Tela principal do módulo de ofícios. 
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Se escolher a opção “Novo Documento”, o usuário será direcionado para a página de              
criação, onde após preencher os campos necessários, terá a opção de salvar o documento              
como rascunho ou finalizá-lo. Caso opte por salvar como rascunho, o usuário será direcionado              
para a tela do documento e um novo rascunho terá sido criado. Caso decida finalizar o                
documento, um PDF será gerado com as informações digitadas e o usuário será direcionado              
para a página de visualização de informação. A figura 9 mostra a tela de criação de ofício. 

 
Figura 9. Tela de criação de ofício. 

 

Caso opte por buscar um ou mais documentos, o usuário escolhe entre o número, ano               
de criação ou palavra chave no conteúdo do documento e digita a informação desejada. Após               
isso, o usuário será direcionado para a tela de busca, sendo listado todos os documentos com                
a informação desejada. A figura 10 mostra a tela de busca de ofício. 

 
Figura 10. Tela de busca de ofício. 

 

Após finalizar um documento, ou clicar em “Visualizar Informações” nas telas do            
documento ou busca, o usuário será direcionado para a página de visualização de informação,              
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podendo ver os dados de forma detalhada, ver o documento em PDF ou editar o mesmo. A                 
figura 11 mostra a tela de visualização de ofício. 

 
Figura 11. Tela de visualização de ofício. 

 

Se o usuário clicar em “Reabrir Documento”, será direcionado para a página de             
edição. A figura 12 mostra a tela de edição de ofício. 

Após realizar as alterações, o usuário será direcionado novamente para a página de             
visualização de informações, porém, com os dados alterados.  
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Figura 12. Tela de edição de ofício. 

O usuário também poderá visualizar as informações detalhadas e o PDF da versão             
anterior do documento com uma marca d'água escrita “CANCELADO”. A figura 13 mostra a              
tela de visualização de ofício após sua edição. 
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Figura 13. Tela de visualização de ofício após a edição. 

 

4.2. Funcionalidades do módulo patrimônios 

Esta seção visa apresentar o diagrama de caso de uso (figura 14), elaborado de acordo com os                 
requisitos apresentados a seguir: 

1. Adicionar um patrimônio: o usuário cadastra um novo patrimônio, preenchendo os           
dados necessários, como identificador, modelo e local onde se encontra. 

2. Buscar um patrimônio: o usuário pode realizar uma busca por um ou mais patrimônios              
através do identificador, número de patrimônio ou local em que o patrimônio se             
encontra. 

3. Listar patrimônios: apresenta todos os patrimônios cadastrados. 
4. Listar patrimônios arquivados: apresenta todos os patrimônios cadastrados que não se           

encontram no CEPAGRI. 
5. Visualizar um patrimônio: apresenta dados detalhados de um patrimônio. Também          

permite que o usuário edite as informações ou que arquive/desarquive um patrimônio. 

 

 

 

12 



 

 
Figura 14. Diagrama de caso de uso do módulo de patrimônios. 

 

A figura 15 apresenta o modelo físico da tabela que irá armazenar os patrimônios. 

 
Figura 15. Modelo físico do módulo de patrimônios. 

 

Ao selecionar a opção do módulo de patrimônios o usuário é direcionado para a              
página principal, podendo realizar uma busca, cadastrar um novo patrimônio e ter acesso às              
listas de patrimônios cadastrados e arquivados. A figura 16 mostra a tela de patrimônios. 
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Figura 16. Tela principal do módulo de patrimônios. 

 

Se escolher a opção “Adicionar Patrimônio”, o usuário será direcionado para a página             
de cadastro de patrimônio. A figura 17 mostra a tela de criação de patrimônio. 

 
Figura 17. Tela de criação de patrimônio. 

 

Caso o usuário opte pela opção “Listar Patrimônios”, ele será direcionado para a             
página principal, sendo apresentados os patrimônios cadastrados. A figura 18 mostra a tela de              
listagem de patrimônios. 
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Figura 18. Tela de listagem de patrimônios. 

 

Se escolher a opção “Listar Patrimônios Arquivados”, o usuário será direcionado para            
a página, que mostra os patrimônios cadastrados que não se encontram no CEPAGRI no              
momento. A figura 19 mostra a tela de listagem de patrimônios arquivados. 

 
Figura 19. Tela de listagem de patrimônio arquivado. 

 

Caso opte por buscar um ou mais patrimônios, o usuário escolhe entre o identificador              
e o local e digita a informação desejada. Após isso, o usuário será direcionado para a tela de                  
busca, na qual serão listados todos os patrimônios que contém a informação desejada. A              
figura 20 mostra a tela de busca de patrimônio. 
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Figura 20. Tela de busca de patrimônio. 

 

Após cadastrar um novo patrimônio ou clicar em “Visualizar Informações” na telas de             
listagens de patrimônio, o usuário será direcionado para a página de visualização de             
informação, podendo ver os dados de forma detalhada, editar as informações ou            
arquivar/desarquivar um patrimônio. A figura 21 mostra a tela de visualização de patrimônio. 

 
Figura 21. Tela de visualização de patrimônio. 

 

Se clicar em “Editar Patrimônio”, o usuário será direcionado para a tela de edição,              
podendo efetuar as alterações necessárias. A figura 22 mostra a tela de edição de patrimônio. 
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Figura 22. Tela de edição de patrimônio. 

 

4.3. Funcionalidades do módulo funcionários 

Esta seção visa apresentar o diagrama de caso de uso (figura 23), elaborado de acordo com os                 
requisitos apresentados a seguir: 

1. Visualizar informações: apresenta dados detalhados de um patrimônio. 

2. Buscar funcionário: o usuário pode realizar uma busca por um ou mais funcionários             
através do prontuário ou nome do funcionário. 

 
Figura 23. Diagrama de caso de uso do módulo de funcionários 

 

Ao selecionar a opção do módulo de funcionários o usuário é direcionado para a              
página principal, podendo ver uma lista com todos os funcionários, realizar uma busca ou              
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visualizar informações detalhadas de um funcionário específico. A figura 24 mostra a tela             
principal. 

 
Figura 24. Tela principal do módulo de funcionários. 

 

Caso opte por buscar um ou mais funcionários, o usuário escolhe entre o nome ou a                
matrícula do funcionário e digita a informação desejada. Após isso, será direcionado para a              
tela de busca, sendo listados os funcionários que contém a informação desejada. A figura 25               
mostra a tela de busca de funcionário. 

 
Figura 25. Tela de busca de funcionário. 
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Ao clicar em “Visualizar Informações” na telas de funcionário ou busca, o usuário             
será direcionado para a página de visualização de informação, onde poderá ver os dados do               
funcionário de forma detalhada. A figura 26 mostra a tela de visualização de funcionário. 

 
Figura 26. Tela de visualização de funcionário. 

5. Conclusões 

As funcionalidades foram concluídas e implantadas no ambiente do CEPAGRI, considerando           
os requisitos funcionais e não funcionais abordados no decorrer do projeto. Houve a             
comunicação com êxito do sistema com os usuários que são autenticados pelo servidor LDAP,              
sendo este um requisito fundamental para dar acesso aos módulos da proposta.  

Como a implantação foi incremental, os testes foram sendo desenvolvidos e havendo            
necessidade de mudanças, estas foram sendo realizadas e testadas com os usuários que             
utilizam a ferramenta diariamente. 

Como atualizações futuras, o sistema pode ser complementado com telas de cadastro e             
alterações de funcionários. Outra possibilidade é o desenvolvimento de um recurso que            
permita o upload de documentos criados anteriormente. E por fim, o desenvolvimento de um              
módulo que auxilie o processo de gerenciamento de estagiários. Tudo isso pode contribuir             
para tornar o sistema mais completo e auxiliar ainda mais os funcionários do CEPAGRI. 

As disciplinas do curso associadas ao desenvolvimento dessa proposta foram:          
Algorítmo e Programação, Banco de Dados I e II, Engenharia de Software e Desenvolvimento              
Web. 
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