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I I I . Objetivos  

 

Atualmente, considerando o contexto econômico-social brasileiro, há uma crescente 

valorização da educação profissional e reivindicações da sociedade em busca de constante 

aperfeiçoamento e conquistas de novas competências. Para acompanhar essa demanda e alcançar 

excelência na gestão, o Senac necessita aprimorar processos, focar em resultados e melhor qualificar 

suas informações. 

Sob essa perspectiva, a fim de promover melhorias nos processos de negócios para a obtenção 

de transparência e confiabilidade, o Senac está investindo esforços na unificação e automatização 

de seus processos por meio de um Sistema Integrado de Gestão (SIG).   

O SIG consistirá em uma plataforma de software, construída com base nos sistemas Mira e SEI 

(Sistema Escolar Integrado) que possuem inteligência de negócio historicamente conceituada, 

utilizada atualmente por 21 (vinte e um) Departamentos Regionais do Senac. Seu foco principal está 

no controle dos processos educacionais e de produção, além de possibilitar a integração destes aos 

processos administrativos, financeiros e contábeis. Como forma de apoio a todo o processo de 

tomada de decisão, a partir da unificação dos processos de negócios e alinhamento 

conceitual/pedagógico, será possível, ainda, entregar informações em tempo real de forma 

consistente e confiável.  

O propósito deste documento é definir o Plano de Gerenciamento do Projeto de 

desenvolvimento da evolução sistêmica dos processos educacionais, tendo como base os sistemas 

existentes (Mira e SEI) para utilização em nível nacional, bem como, apropriando-se do 

conhecimento institucional do Senac no Brasil por meio de suas diversas soluções sistêmicas como o 

Senac Solution utilizado pelo Regional de São Paulo, Orion utilizado pelo Regional do Paraná, 

AcadWeb utilizado pelo Regional de Pernambuco (Faculdade) e demais soluções nas Diretorias 

Regionais. 

O Plano de Gerenciamento do Projeto SIG é o produto da fase de planejamento dentro da 

metodologia adotada neste projeto e adequada ao modelo de gerenciamento de projetos Diretoria 

de Sistema Integrado de Gestão | DESIG – Senac MS 

A composição deste documento segue as melhores práticas de gerenciamento de projetos 

contidas no PMBOK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management 

Institute), inclusive, dedicando um tópico para cada área de conhecimento: Escopo, Cronograma, 

Custo, Qualidade, Recursos, Comunicação e Riscos. 

Um dos objetivos principais deste projeto é, a partir da otimização dos processos de negócio 

educacionais, definir um sistema de informações. Para isso há a necessidade que todos os 

Departamento Regionais adotem a padronização nacional dos processos, com a utilização dos 

macroprocessos de negócios existentes, macroprocessos a serem desenvolvidos e bem como 

documentos balizadores aprovados no âmbito do Senac.  

Estes macroprocessos devem ser oriundos de análises realizadas pela Diretoria de Sistema 

Integrado de Gestão|DESIG, homologados por Departamentos Regionais, Comitês Estratégicos e 
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Comitês Técnicos existentes (educação, financeiro, contábil, etc.). Esses Comitês serão os 

fomentadores e demandantes deste projeto. 

Em síntese, outro objetivo principal deste Plano de Gerenciamento de Projeto é especificar o 

projeto de desenvolvimento do SIG, uma plataforma educacional inovadora, capaz de promover a 

automatização dos processos de negócio do Senac, com foco no aluno e no novo modelo pedagógico 

nacional.  

Demais objetivos incluem: 

• Processos de negócio: integrar e automatizar os processos e unidades consideradas no 

escopo deste projeto; 

• Integração e informação: contar com sistemas que estejam integrados, que permitam 

um esquema de segurança e eliminem a necessidade de recaptura, sistemas isolados 

ou interfaces manuais (automação de processos); 

• Contar com informações de negócio de forma oportuna e confiável para uma tomada 

de decisão baseada em fatos. A disponibilidade da informação deve estar no e para o 

sistema; 

• Modernizar a arquitetura tecnológica, permitindo a integração com sistemas 

especialistas para aplicações não suportadas pelo SIG, que vão além da gestão 

educacional, tais como: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Ponto de Vendas 

de Produtos e/ou Serviços (PDVs), sistemas específicos/especialistas para o 

gerenciamento de empresas pedagógicas como Hotéis, Salão de Beleza, Confeitarias, 

Restaurantes, etc., Sistemas especialistas em Gestão Empresarial (ERP) e Sistemas 

Especialistas em Gestão de Pessoas (RH); 

• Criar uma plataforma de aplicações que permita, no futuro, expandir funções e 

possibilitar atualizações de forma rápida e efetiva (escalável, parametrizável, 

configurável, modulável e flexível); 

• Permitir que os colaboradores dediquem mais tempo a análises de informações versus 

o tempo dedicado a aspectos transacionais, de reconciliação ou de retrabalho por 

meio da automação de processos e autosserviços; 

• O Sistema deve ser gerido de forma que suas funcionalidades possam ser configuráveis 

por módulos de interesses e orientado a macroprocessos. 

Os objetivos serão alcançados ao final da implementação do SIG. Sua implantação nos 

Departamentos Regionais de interesse e capacitação dos usuários responsáveis por sua operação 

serão detalhados em um Plano de Implantação a ser definido no decorrer da execução deste Plano 

de Gerenciamento de Projeto.   
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IV.  Escopo 

 

1.  Especificação do escopo do projeto 

 
Os itens abaixo contemplam os melhores processos de gestão educacional e acadêmica 

extraídos dos sistemas existentes (SEI e MIRA) em suas versões atuais, que estão previstos para serem 

evoluídos no escopo do SIG. Estes processos correspondem aos macroprocessos identificados pelo 

Comitê Técnico do SIG que serão norteadores da Equipe Técnica do Senac MS para a obtenção dos 

requisitos funcionais e não funcionais necessários ao direcionamento da Fábrica de Software licitada, 

responsável pela codificação e desenvolvimento do SIG. 

1.1. Descrição do escopo do projeto 

 

O escopo do projeto refere-se a: 

• Levantamento das necessidades considerando os macroprocessos educacionais 

extraídos dos sistemas existentes (SEI e MIRA) em suas versões atuais, bem como das 

melhores práticas nos regionais conveniados; 

• Análise de padrões arquiteturais e alternativas tecnológicas para a automatização dos 

macroprocessos educacionais; 

• Estudo de viabilidade de integrações com sistemas de especialistas (ERP, biblioteca, 

entre outros); 

• Contratação e gestão da Fábrica de Software para o projeto, desenvolvimento do SIG; 

• Contratação e gestão de demais terceiros necessários a condução deste projeto; 

• Contratação e gestão de consultores Senac MS para gerar demanda e realizar 

validações das entregas realizadas pela Fábrica de Software; 

• Documentação do SIG para a gestão do conhecimento e capacitação de usuários 

chaves; 

• Planejamento, sustentação e controle de versões do SIG; 

• Definição e validação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento do produto 

(ambientes de testes, homologação e produção). 

• Detalhamento de requisitos funcionais e não funcionais necessários à composição do 

escopo do produto.  

 

1.2. Descrição do escopo do produto 

 

O produto a ser desenvolvido no escopo deste projeto é o Sistema Integrado de Gestão 

(SIG) o qual deverá conter a unicidade dos macroprocessos educacionais de forma 

automatizada.  

Adicionalmente, o SIG deverá oferecer suporte às integrações com sistemas especialistas.  

O escopo do SIG refere-se: 
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• O SIG deverá ser um sistema educacional com foco nos negócios do Senac feito 

para usuários de todos os tipos (alunos, docentes, secretaria escolar, vendedores, 

departamento pedagógico, diretor regional, entre outros).  

• O SIG deverá ser orientado ao autoatendimento, ou seja, possuir portais os quais 

seus usuários possam realizar ações de forma automatizada; 

• O SIG deverá possuir processos de negócio interconectados para a obtenção 

máxima de automação de seus processos; 

• O SIG deverá ser projetado de modo que permita baixo acoplamento, garantindo 

a possibilidade de trabalhar novas funcionalidades que venham a surgir de forma 

modular e adaptável; 

• O SIG deverá possuir logs de todo o fluxo de informações transitados entre o SIG 

e sistemas especialistas, principalmente quando essas informações são 

relacionadas a transações financeiras; 

• O SIG deverá possuir um projeto arquitetural capaz de decompor o sistema em 

subsistemas com domínios especialistas; 

• O SIG deve possuir relatórios de acompanhamento para diferentes tipos de 

usuários; 

• O SIG deverá possuir um dicionário de termos para considerar sinônimos de 

diferentes tipos de curso. Por exemplo: “unidade curricular” no contexto de cursos 

profissionais e “disciplina” no contexto de cursos de graduação e pós-graduação; 

• O SIG deverá ser entregue em versões estáveis e funcionais no contexto de 

produtos mínimos viáveis em ambientes de treinamento e homologação. Estas 

entregas devem ser versões a serem acordadas em termos de escopo 

(entregáveis). Novas demandas identificadas durante o decorrer do projeto, 

oportunamente, devem ser avaliadas e priorizadas considerando o planejamento 

de versões previamente realizado; 

• O ciclo de vida de desenvolvimento do produto deverá seguir as seguintes fases: 

análise (design, protótipo), desenvolvimento, testes e homologação. 

 

1.2.1. Funcionalidades 

 

1. Administrativo - Cadastros Unificados 
• Cadastro de usuário e grupos de usuários por perfil 

o Tipos: 
� PF:  

� Participante 
� Aluno 
� Contratante 
� Funcionário (Colaborador) 

� Docente (substituto, visitante, efetivo) 
� Profissional 
� Superior 
� Geral 

� Coordenador 
� Auxiliar de coordenador 
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� Secretário 
� Auxiliar de Secretário 

� DEP 
� PJ: empresa 
� Tipos / perfis permissionamento: (negócio/grupos de usuários) 

� Venda 
� Gerência / Diretoria 
� Administrador (DESIG) 
� Visitante / Auditor 

• Cadastro de centro de custo 

• Cadastro Nacional de Cursos (catálogo nacional) 

• Cadastro de Departamento Regional 

• Cadastro de Unidade Operativa 

• Cadastro de Área (setor / departamento) 

• Cadastro de eixos tecnológicos 

 

2. Integrações 
 

• Cadastros de catálogo de cursos do DN 

• Cadastro de estados e cidades: banco de dados dos correios 

• Controle de documentos escolares (GED) 

• Gateway de Pagamento 

• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - ensino híbrido e à distância 

• MXM: financeiro, vendas, contas a pagar, contas a receber, outros 

• BNWEB - biblioteca Senac 

• MEC - EMEC/SINAES 

• CENSO Escolar 
o Turno, prazo mínimo de integralização, ensino e aprendizagem para deficientes, 

ensino semipresencial, laboratórios 

• CRM 

• SISTEC 

• Dados 
o Business Intelligence (BI) 
o Data Warehouse (DW) 

• Validações: SERASA/Receita Federal 

 

3. Auditoria 
 

• Auditoria de acessos 

• Auditoria de dados 

• Auditoria de integrações 

 

4. Controles de acesso - Autenticação e Autorização  
 

• Cadastro de colaboradores (administrativo) 
o Autenticação com o AD 

• Cadastro do aluno (PF) 
o Integração com API-SOCIAL 
o Cadastro comum unificado 

• Cadastro empresa (PJ) 

• Cadastro de grupos de usuários 
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o Permissionamento por perfil: aluno, docente, secretaria escolar, empresa, 
Técnico DEP, Técnico DN, Diretoria, Produção Nacional, Produção Regional, 
Atendente de matrícula, Vendedor, Gestor de matrícula, etc. 

• Gestão de usuário 

• Gestão de senha: 
o Criptografia 
o Troca de senha (validações por notificação SMS/E-mail) 
o Validação de e-mail para ativação cadastral (desnecessário em caso de API 

social) 

5. Portais 
 

5.1 Portal do Aluno / Egresso 

 

• Acompanhamento e gestão da matrícula 
� Matrícula online com vaga disponível 
� Matrícula online sem vaga disponível (gestão de reserva de vaga / 

fila de espera) 
� Transformar reserva de vaga em matrícula 

• Acompanhamento acadêmico: 
o Turmas em andamento 
o Calendários escolar 

� Dias letivos, datas de avaliação 
o Calendário acadêmico 
o Controle de frequência 
o Oferta de cursos de interesse por perfil e continuidade de formação 
o Boletim de notas (faculdade) / competências 

• Disponibilização de documentação escolar 
o Certificado, diploma, histórico escolar, declaração de frequência, 

declaração de matrícula 
o Recibo anual de quitação de débito 

• Disponibilização de material didático dos cursos participantes  

• Conclusão de curso: 
o Gestão de documentos para a conclusão do curso / colação de grau 

(graduação) 
o Validação de pendências financeiras 
o Validação de pendências na biblioteca 

• Comunicação: 
o Acesso a agenda do curso e comunicados  
o Notificações 

� Pendências de documentações 
� Situação no curso 

o E-mail interno 
o Mural de notícias 
o Canal direto de comunicação com a secretaria escolar, coordenador e 

docente (em andamento) 

• Relatórios: 
o Carga horária/quantidade de créditos cursados e faltantes 
o Aluno a ser evadido 

• Avaliações institucionais 

 

5.2 Portal do Docente 
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• Gestão do calendário acadêmico (dias letivos/não letivos, etc.) 

• Gestão de plano de trabalho do docente (PTD) 
o Possibilidade de importar e editar planos anteriores 

• Diário online 

• Comunicação 
o Comunicados 
o Alertas e mensagens de notificação 

• Gestão de documentos - upload de arquivos 

• Relatórios 
o Banco de horas (ministradas) 

• Avaliação institucional 

 

5.3 Portal da Empresa 

 

• Gestão de egressos 
o Cadastro de oportunidade (disponibilização de vagas) com aceitação 

de currículo 
o Retorno de satisfação 
o Oferta de vagas 

• Acompanhamento da aprendizagem 

• Informações financeiras de cada contrato 
o Carta de inexistência de débito 
o Segunda via de boleto 
o Acompanhamento financeiro de débitos 

� Pagamento de parcelas 
o Solicitação de descontos 

 

5.5 Portal do Coordenador 

 

• Calendário acadêmico 

• Painel de acompanhamento de turmas 

• Disponibilização de material didático 

• Diário online 

• Plano de trabalho do docente (PTD) 

• Comunicados 

• Banco de especialidades dos docentes 

• Registro de Serviço pedagógico 

• Controle de mudanças do aluno 

• Gestão de satisfação do cliente 

• Extrato financeiro 

• Controle de serviços pedagógicos 

• Gestão de demanda para formação de turma 

• Portfólio de vendas 

• Carga de trabalho do docente 

• Integrações: currículo Lattes e LinkedIn 

 
 

6. Ouvidoria 
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• Registro de demanda 

• Acompanhamento de demandas 

• Relatórios e gráficos com Indicadores 
 

7. Secretaria Escolar 
 

• Documentos escolares 

• Graduação 

• Gestão de Satisfação do cliente 

• Gestão financeira 

• Requerimentos e requisições 

• Gestão de docentes e funcionários 

• Gestão de informação para as empresas 

• Catálogo de cursos/disciplinas 

• Gestão de matrícula 

7.1 Processo Seletivo 
 

• Inscrição  
o Portador de diploma 
o Prova agendada 
o Avaliação Seriada 
o Aluno Cotista 

• Avaliação 
o Gestão do local de prova 
o Pagamento 
o Classificação 

• Convocação 
o Primeira chamada ou várias chamadas 

 

7.2 Gestão do Aluno 
 

• Controle de evasão e desistência 

• Controle de alunos com cadastro pendente 
 

7.3 Gestão da Execução do Curso/Turma 
 

• Mapa de sala 
o Alocação de sala 
o Alocação de docentes 
o Recursos 
o Gestão de dia útil e dia letivo 
o Controle de choque de salas 
o Substituição de docentes 
o Controle de disponibilidade 

• Gestão de turmas 
o Turma conveniada 
o Escola aberta 
o Serviços pedagógicos 
o Oferta flexível 
o Controle de carga horária 
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8. Educacional  
 

8.1 Contrato e Matrícula 
 

• Catálogo de cursos com matrícula: em aberto a serem abertas 

• Matrícula Convencional online: 
o PF 
o PJ 

� Matrículas para vários alunos em um mesmo contrato 
� Vinculada, a contrato pecuniário (financiador com saldo / 

receita antecipada) 
� Empresa registrar contrato pecuniário online 

o Gestão de contratos 
� Por modalidade (graduação, pós, profissional, etc.) 
� Por tipo de matrícula (bolsista, FIES, etc.) 
� Negociação e rescisão de contratos 
� Cancelamento de contrato 

� Por transferência, por vontade própria, por 
ultrapassar o prazo de trancamento de 
matrícula, por ato administrativo, por motivos 
disciplinares, por abandono. 

� Aditamento contratual 
� Reajustes contratuais 

• Matrículas Especiais: 
o Cursos Profissionais: PRONATEC, PSG 
o Faculdade: FIES e outros 

• Rematrícula 

• Reserva e suplência de vagas 
o Controle de fila de espera 

• Busca de endereço por CEP 

• Consultoria 

• Demanda 

• Acompanhamento de propostas comerciais 
o Atendimento corporativo 
o Histórico de propostas corporativas 

• Cancelamento e reembolso 

• Gestão de demanda 
o Cadastro das demandas 
o Cadastro de contato 
o Controle de relacionamento com o cliente 

• Descontos 
o Portal Web de gestão de token de desconto (cupom) 
o Negociação de descontos antes ou após efetivação da matrícula 

� Total (isenção) 
� Parcial 

o Política de descontos 
� Por tipo, considerando range (valor ou percentual) 
� Inclusão de percentual máxima de desconto e geração de 

cupons relacionados 

• Matrícula por oferta (módulo) 
o Consulta de informações sobre o curso 
o Reservar vaga e gerar matrícula a partir dela 

• Matrícula por fonte de recurso 

• Gestão de acompanhamento de matrícula 
o Negociação e rescisão de contratos 
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o Acompanhamento de fechamento da turma 
o Validação de documentos em lote agrupados por responsável 

contratual 

• Relatórios de acompanhamento: 
o Para administrativos: 

� Quantidade de vagas disponíveis (pagantes e gratuidade) 
� Quantidade de matrículas realizadas (por canal de venda) 
� Quantidade de reservas de vaga 
� Quantidade de alunos na fila de espera 
� Quantidade de reservas efetivadas 
� Quantidade de reservas expiradas 
� Quantidade de alunos especiais matriculados 
� Quantidade de vagas disponíveis 
� Quantidade de acessos às telas de matrícula sem 

efetivação 
� Cursos mais vendidos 
� Cursos fechados por falta de matrículas 
� Quantidade de vagas oferecidas por processo seletivo, 

vestibular, ENEM 
� Quantidade de vagas remanescentes (motivos: óbito, 

transferências interna e externa, etc.) 
� Quantidade de alunos ingressantes, matriculados e 

formados 
� Quantidade de diplomas emitidos 
� Quantidade de contratos físicos emitidos / entregues / 

pendentes 
o Para aluno: 

� Histórico de matrículas considerando canal de venda e 
status de pagamento 

� Informações de próximas turmas a serem abertas caso a 
matrícula atual não seja efetivada 

 

8.2 Avaliação Institucional  
 

• Gestão de formulários de avaliação 

• Importação de questões já cadastradas 

• Templates: 
o Formulário conforme diretrizes do MEC 
o Formulário socioeconômico (matrícula) 

• Métricas quantitativas 
o Quantidade de envios 
o Quantidade de respondentes 
o Análises/ Gráficos por questão 
o Análises por curso/disciplina/etc. 
o Análises por tipo de usuário (docente, aluno, coordenador, etc.) 

 

8.3 Outros Módulos 

• Gestão de regimento 

 
 

9. Rede EAD 
 

• Gestão de Pólo 

• Gestão de Sede 

• Tratamento por tipo de curso: aprendizagem, graduação, técnico e FIC 
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10. Atendimento 
• Contrato/Matrícula 

• Venda presencial 

• Gerenciamento de Call-center 

• Consultoria 

• Banco de Oportunidades de Trabalho 

• CRM 

11. Financeiro 
• Camada de integração e negócios com ERP (MXM) 

o Parcelas (títulos a receber) 
o Negociação, renegociação e rescisão de contratos 
o Prescrição de receita 
o Controle de custo de curso/turma 
o Automação de requisição de compras 
o Graduação 
o Outras receitas 
o Centro de custo 
o Ponto de Venda por unidade de negócio 
o Pagamento (devolução, assistência estudantil) 
o Integração contábil (tesouraria) 
o Controle de inadimplentes 
o Controle de cheques 
o Nota fiscal eletrônica 
o Cartão de crédito 

• Política de descontos 

12. Produção 
• Fechamento da Produção: 

• Módulo regional 

• Módulo nacional 

• Relatórios 

• Oficiais de produção e prestação de contas 

• Fechamento de Programas (PSG, PRONATEC, outros) 

• Receber dados de Diretorias Regionais que não utilizam SIG 

13. Relatórios e Dashboards 

• Definição de modelos de relatórios e gráfico para a composição de dashboards por 
perfil (secretaria escolar, coordenador, diretor, departamento nacional, unidade, 
operativa, docente, entre outros). 

14. Comunicação 
• Configuração: criação de templates / tags 

• Coordenador 
o Item de consume 
o Comunicação com o docente 
o Notificar coordenador (aluno com necessidades especiais) 

• Docente: notificar docentes alocados em turmas  

• Aluno: 
o Notificar aluno egresso quanto à liberação de vagas em curso de interesse 
o Envio de notificação após mudança de status de matrícula 
o Notificar reserva de vaga 
o Informar egresso vagas de bando de oportunidades de trabalho 
o Emissão de alertas (SMS, WhatsApp, e-mail, etc.) para alunos sobre 

frequência, documentações, desistência, agendamentos, inadimplência, etc. 
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1.3. Não escopo 

 

Dado que o entendimento do escopo é fundamental para a correta interpretação do que 

é oferecido ao Senac, devem-se considerar fora do escopo todos os serviços não incluídos de 

forma explícita.  

Seguem abaixo alguns dos serviços que estão fora do escopo: 

Hardware e Software: 

• Dimensionamento de recursos de informática, incluindo sizing; 

• Seleção e instalação de hardware e sistemas operacionais; 

• Instalação, configuração e testes de redes de comunicação, servidores e PC’s; 

• Serviços que não fazem parte da arquitetura do Sistema; 

• Suporte e administração de hardware, sistema operacional, redes e clientes, 

backup e administração do sistema; 

• Suporte a sistemas terceiros, mesmo que se integrem ao SIG;  

• Administração e operação dos ambientes de desenvolvimento, homologação e 

produção; 

• Instalação ou configuração de software em estações de trabalho, como por 

exemplo: instalação e configuração de navegadores ou conectividade a rede nos 

PC’s; 

• Monitoração de infraestrutura de hardware. 

 
Processos, Procedimentos e Documentação: 

• Reengenharia dos processos de negócio; 

• Documentação de processos; 

• Documentação diferente da padronizada durante o processo de desenvolvimento; 

• Migração de dados (extração, transformação e carga) de sistemas legados não 

previstos no escopo deste projeto; 

 
Aplicações e Desenvolvimento  

• Implementação de outros módulos e/ou desenvolvimentos não listados nesta 

proposta como escopo do projeto. 

1.4. Critérios de aceitação  

 

Os critérios descritos a seguir são de caráter norteador para o início do projeto e devem 

ser observados mediante a definição final do escopo das fases do projeto. Esta análise deve 

considerar outras dimensões do desenvolvimento que ultrapassam os critérios de garantia da 

qualidade de entrega e da metodologia de implementação.  

O produto será considerado entregue quando:  
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• Todos os processos de negócio descritos no escopo deste projeto estiverem 

automatizados no SIG; 

• O SIG possuir todos os requisitos de qualidades definidos no escopo deste projeto; 

• A arquitetura do SIG e suas camadas de integração com os sistemas de 

especialistas estiverem bem definidas e totalmente funcionais; 

• A gestão de produção por parte dos Departamentos Regionais tenha sido 

homologada pelo Departamento Nacional; 

• O volume de utilização e desempenho necessário para a sua utilização por parte 

dos Departamentos Regionais estiverem validados; 

• O SIG possuir todos os requisitos necessários ao atendimento de auditorias; 

• O SIG estiver devidamente homologado pelo Comitê Estratégico e pelos Comitês 

Técnicos; 

• O SIG estiver devidamente homologado por todos os Departamentos Regionais a 

serem atendidos; 

• O SIG estiver implantado em um ambiente próprio para treinamento e o material 

pronto para a realização de treinamentos com usuários chave; 

• O plano de sustentação e atualização de versões do SIG estiverem definidos e 

documentados. 

1.5. Premissas  

 

Premissas são direcionadores e pontos de atenção que deverão ser constantemente 

observadas e revisadas pela Gerência do Projeto (Equipe Técnica do Senac MS), validadas caso 

necessário pelo Comitê Técnico, de forma a garantir que sejam mantidas e, os fatores críticos 

não causem impactos indesejados aos objetivos do projeto. 

Caso necessário, as premissas devem ser estabelecidas entre a Diretoria de Sistema 

Integrado de Gestão|DESIG e os fornecedores envolvidos no projeto. Devem ser monitoradas 

e de conhecimento de toda a equipe pois tem implicações contratuais entre as empresas. 

As premissas relacionadas para o projeto são: 

• Aprovação do Plano de Gerenciamento do Projeto do SIG pelo Comitê Estratégico 

do SIG; 

• Gestão do SIG (projeto, desenvolvimento e implantação) realizada pela Diretoria 

de Sistema Integrado de Gestão|DESIG alocada no Senac MS; 

• Data Center contratado e disponível para a hospedagem do SIG para o 

desenvolvimento junto a Fábrica de Software e homologação junto aos 

Departamentos Regionais; 

• Consenso por parte dos Comitês Técnico e Estratégico e Departamentos Regionais 

no estabelecimento dos processos de negócio do Senac buscando sua máxima 

uniformização em âmbito nacional; 

• Ser demandado pela área de educação principalmente com a orientação técnica 

do Comitê Estratégico de Educação com forte indicação técnica dos 

Departamentos Regionais os quais ajudarão a estabelecer as demandas funcionais 
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do sistema, sobretudo apontando e referendando as definições de escopo do 

projeto; 

• Adoção e adaptação por parte dos Departamentos Regionais, dos processos de 

negócio embarcados pelo sistema, consonantes aos documentos balizadores em 

âmbito nacional; 

• Respeitar as premissas presentes nos documentos normativos CODECO e CODEPE; 

• Evitar as customizações, ou seja, apenas customizar aquilo que agregue valor ou 

traga diferenciação ao negócio. Todas as solicitações de customização deverão ser 

documentadas, homologadas e aprovadas pelo Comitê Técnico e levadas para 

referendo do Comitê Estratégico. Para cada customização, deverão ser revistos 

prazos e valores; 

• Ter a Fábrica de Software contratada para o desenvolvimento do SIG seguindo os 

termos definidos no termo de referência licitado na modalidade técnica e preço; 

• Equipe do SIG, analistas e gestor contratados para a condução do projeto e seu 

desenvolvimento junto a Fábrica de Software; 

• Os recursos (equipe, materiais, etc.) requeridos deverão estar disponíveis 

conforme o calendário estabelecido pelo projeto; 

• Qualquer situação ou condição que modifique os aspectos funcionais, técnicos ou 

operativos ou, que impacte o cronograma, equipamento ou entregáveis do 

projeto, será considerado uma mudança e deve ser tratada por meio do processo 

de gestão de mudanças; 

• Customizações que afetem a flexibilidade do núcleo do SIG não serão realizadas, 

adotando-se as mudanças de processos que causem o menor impacto na 

operação do sistema. Estas decisões deverão ser documentadas e aprovadas pelos 

Líderes das Frentes bem como pelo Comitê Técnico e Comitê Gestor do SIG; 

• A Fábrica de Software a ser contratada para o projeto, deverá se comprometer a 

realizar a transferência de conhecimento dos serviços prestados à Equipe do 

Projeto, de forma que o Senac tenha total condição de manter a operação da 

solução a partir do encerramento do projeto e/ou atividade; 

• A estimativa de duração do projeto foi realizada assumindo a existência de um 

período contínuo, sem interrupções por férias ou por qualquer outro motivo não 

planejado dos integrantes da equipe, usuários e/ou dos responsáveis executivos. 

A eventual suspensão temporária do trabalho de algum dos participantes poderá 

ocorrer e deverá ser previamente planejada visando não impactar a duração e o 

custo do projeto; 

• A tomada de decisões com impacto no projeto em alguma das instâncias que 

implique modificações no cronograma deverá ser ágil, buscando evitar atrasos no 

projeto; 

• Todas as estimativas podem sofrer alterações após a conclusão das etapas de 

análise e design. Assim, a linha de base de cronograma deve ser atualizada para 

contemplar essas alterações; 

• Os colaboradores (usuários) e técnicos (TI) do Senac MS que irão compor a equipe 

mista de projeto deverão ter conhecimentos funcionais das áreas em questão, 
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bem como das atividades do Senac, além de facilidade/afinidade com a utilização 

de recursos de informática e sistemas; 

• O Senac e a Fábrica de Software disponibilizarão os colaboradores que o projeto 

demandar, conforme definido no planejamento do projeto, garantindo sua 

participação conforme a necessidade, na representação dos setores afetados; 

• As estruturas de informação e regras de negócio serão levantadas junto aos 

especialistas e usuários chave indicados e estarão disponibilizadas na 

documentação de especificação de requisitos; 

• Todas as contratações referentes ao desenvolvimento de software deste projeto 

deverão ser mensuradas e orçadas na modalidade UST (unidade de serviço 

técnico), conforme unidade de medida única baseada em tempo e complexidade 

de execução; 

• Os prazos acordados entre o Senac e empresas terceiras devem ser cumpridos 

para que não gere impacto no cronograma do projeto. Esses prazos de 

atendimento devem ser especificados em fluxos de trabalho acordados entre o 

Senac e a empresa contratada; 

• O Senac MS ou a Fábrica de Software deverão substituir o pessoal designado ao 

projeto se este não contar com o nível requerido de desempenho, habilidade, 

comportamento, capacidade e comprometimento com o projeto, ou, mesmo 

sendo adequado, não possa continuar no projeto por motivos de força maior.  A 

forma e o momento da substituição deverão ser acordados de forma conjunta 

entre a Fábrica de Software e Senac MS. Todas as partes reservam-se a 

possibilidade de solicitar, de comum acordo, substituição dos integrantes das 

equipes de implementação ou suporte que possam não dispor do conhecimento 

ou experiência requeridos, ou cujo rendimento possa ser considerado não 

satisfatório; 

• O Senac MS e a Fábrica de Software irão disponibilizar todos os recursos técnicos, 

funcionais e humanos para a execução das atividades, conforme planejamento. 

• O Senac MS deverá determinar o local onde a Equipe Técnica irá trabalhar e prover 

infraestrutura adequada;  

• O Senac MS deverá manter adequadamente configurado o hardware/sistema 

operacional da plataforma para dar suporte aos serviços; 

• A Fábrica de Software deverá operar conforme a demanda do Senac MS, 

realizando todo o desenvolvimento dentro de sua própria estrutura, respeitando 

as premissas e restrições de arquitetura tecnológica do projeto. Ao término do 

desenvolvimento, a entrega deverá ser realizada no ambiente do Senac para 

homologação, pré-produção e posterior aceite para produção conforme 

estabelecido na forma de trabalho da Gerência de Sistema Integrado de Gestão; 

• O Senac MS será responsável por definir e garantir o funcionamento de uma 

política de backup dos seus ambientes; 

• O SIG deverá ser instalado no Datacenter disponibilizado pelo Senac MS com os 

ambientes necessários ao desenvolvimento e homologação, tanto por parte do 

Senac como dos sistemas especialistas; 
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• O Sistema Integrado de Gestão do Senac deverá contemplar os processos 

educacionais, não abrangendo áreas de inteligência fora deste escopo, tais como, 

funcionalidades Recursos Humanos e afins, que não são voltados à educação 

profissional, técnica e superior. 

 

1.6. Restrições  

 

Um fator limitador que afeta a execução de um projeto ou processo. As restrições 

identificadas com a declaração do escopo do projeto listam e descrevem as restrições ou 

limitações internas e externas específicas associadas com o escopo do projeto que afetam a 

execução do mesmo como, por exemplo, um orçamento pré-definido ou quaisquer datas 

impostas ou marcos do cronograma comunicados pelo cliente ou pela organização executora. 

Quando um projeto é feito sob contrato, as cláusulas contratuais geralmente serão restrições. 

Informações sobre as restrições podem ser listadas na declaração do escopo do projeto ou em 

um registro separado. 

• A implantação do sistema estará habilitada para entrar em produção, somente 

após a conclusão da primeira versão, que deverá contemplar todas as integrações 

necessárias, previstas e consideradas imprescindíveis (ERP, RH e demais sistemas 

especialistas);  

• Especificações funcionais levantadas após a primeira demanda devem ser 

consideradas para programação em versões posteriores. 

 

1.7. Execução do projeto 

 

O ciclo de vida do projeto é uma série de fases pelas quais o projeto passa durante seu 

desenvolvimento e execução. De acordo com a abordagem ágil que a Diretoria de Sistema Integrado 

de Gestão|DESIG adotará, o projeto SIG será produzido em múltiplas iterações incrementais.  

Neste modelo adaptativo, o escopo pode ser desmembrado como um conjunto de requisitos 

chamado Backlog do projeto. A cada iteração a equipe se concentra nos requisitos priorizados que 

podem ser entregues na próxima iteração. 

O projeto SIG será dividido em fases para que o cliente possa validar o escopo de entregas 

menores com maior rapidez, evitando retrabalho no desenvolvimento dos requisitos. Após validação 

do escopo, os requisitos aprovados serão reunidos e organizados em entregas.  

O anexo que consta no item XIV deste documento descreve a forma de trabalho da Gerência 

do Sistema Integrado de Gestão e tem maiores detalhes de como o escopo do sistema SIG será 
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conduzido e entregue. Nele, está descrito como essas fases se relacionam e como o escopo será 

executado.   
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V.  Cronograma 

 

A partir da especificação de escopo do projeto, são relacionadas as atividades que precisam 

ser realizadas para produzir as entregas. 

Em seguida, é realizado o sequenciamento das mesmas e estimativas de acordo com os 

recursos planejados para realizar cada atividade do cronograma. 

Para este momento, foi definido cronograma de desenvolvimento abaixo, baseado em uma 

estimativa aproximada, gerando os marcos principais do projeto considerando os módulos definidos 

no escopo inicial descrito no item 1.2 deste documento. Abaixo, temos a lista de atividades que 

compõem este macro cronograma: 

NOME DA TAREFA DURAÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SIG 120.830 hrs 09/01/2017 27/12/2019 

    FASE DE PLANEJAMENTO 304 hrs Seg 09/01/17 Qua 24/05/17 

    FASE DE EXECUÇÃO 120.526 hrs Qua 15/03/17 Sex 27/12/19 

       1. Administrativo 10.962 hrs Qua 15/03/17 Qua 18/10/17 

       2. Educacional 14.709 hrs Qui 01/06/17 Qui 28/12/17 

       3. Atendimento 19.983 hrs Sex 29/09/17 Qua 10/10/18 

       4. Portal 12.986 hrs Sex 05/01/18 Qua 31/10/18 

       5. Financeiro 23.244 hrs Qui 18/01/18 Seg 23/12/19 

       6. Produção 9.399 hrs Qui 13/09/18 Ter 10/09/19 

       7. Relatórios e Dashboard 13.695 hrs Qua 19/09/18 Qua 06/11/19 

       8. Secretaria 9.945 hrs Ter 09/04/19 Qua 11/12/19 

  9. Integrações 5.603 hrs Qua 12/06/19 Sex 27/12/19 

� O Macro cronograma acima foi elaborado baseado nos recursos listados: 5 Analistas da Diretoria de 

Sistema Integrado de Gestão|DESIG – Senac MS, 3 Analistas da fábrica de software, 3 Testers da fábrica 

de software, e 15 desenvolvedores alocados na fábrica de software. 

Somente após a licitação da Fábrica de Software ficará definida a quantidade de frentes de 

desenvolvimento que impactará diretamente nos prazos e precedências das atividades.  

A partir da licitação, prevista para Março/2017, haverá necessidade deste cronograma ser 

revisado para adequação. 
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VI.  Orçamento 

 

São requisitos para a construção do orçamento do projeto segundo a metodologia de 

gerenciamento de projetos os seguintes itens: 

• Custos devidamente aprovados; 

• Reservas de contingência -  são as reservas para riscos já identificados, aqueles que 

podem afetar o projeto; 

• Reservas gerenciais – são as reservas para riscos não identificados, totalmente 

desconhecidos, que somente são percebidos quando acontecem. 

Para inicial formação de custos do projeto, a estimativa é de R$ 16.508.473,66 (Dezesseis 

milhões, quinhentos e oito mil Reais e sessenta e seis centavos). 

a. Custos com a equipe Senac - Análise, Des. Do Domínio e Homologação: 

 1º Ano 2º Ano 08 Meses Total 

Gestão  R$    480.474,17   R$    528.521,59   R$ 387.582,50  R$ 1.396.578,26 

Desenvolvimento  R$ 1.064.041,99    R$ 1.170.446,19    R$ 858.327,21   R$ 3.092.815,40  

Total   R$ 1.544.516,17     R$ 1.698.967,78     R$ 1.245.909,71    R$ 4.489.393,66  

 

b. Composição do custo com valor da Fábrica de Software: 

Modalidade Valor Estimado 

Equipe Interna R$   4.489.393,66  

Empresa (Fábrica de Software)  R$ 12.019.080,00    

Total R$  16.508.473,66    

Salienta-se que os valores apresentados acima são estimativas iniciais e o que valor será 

ajustado após licitação para contratação da fábrica de software, respeitando os limites de custos 

estipulados e aprovados pelos comitês do SIG. 

Ainda o controle de custos, que trata-se do processo de monitoramento do andamento do 

projeto para atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base de 

custos, onde o principal benefício deste processo é fornecer os meios de se reconhecer a variação do 

planejado a fim de tomar medidas corretivas e preventivas, minimizando o risco.  
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E o controle deste processo deve ficar a cargo do Escritório de Projetos, para coordenar as 

ações e execução do mesmo, nos diversos contextos envolvidos, como: aquisições, infraestrutura, 

recursos humanos, financeira e comunicações e este pleiteará junto ao Comitê Técnico possíveis 

aditivos ou correções de orçamento do projeto. 

Em caso de alteração nos valores de custos deve-se acionar o processo de controle de custos 

definido na Metodologia de Gerenciamento de Projetos da DESIG – Senac MS e se necessário, executar 

o processo “Gerenciar mudanças” (Metodologia de Gerenciamento de Projetos) mencionado no 

capítulo XII deste documento. 

 

VII. Medição do progresso 

 

Gerenciamento do valor agregado é o padrão para medir o desempenho dos prazos e custos 

do projeto. Utiliza uma acumulação do valor do trabalho realizado para medir o desempenho do 

cronograma em relação ao previsto no planejamento do projeto.  

A principal vantagem de realizar a medição através do gerenciamento do valor agregado é a 

possibilidade de integrar o que está sendo entregue (escopo) na linha do tempo (cronograma), 

considerando todos os recursos utilizados (custos) afim de medir, objetivamente, o desempenho do 

projeto. Este compara não somente o custo orçado com o custo real, como também se foi entregue 

todo o escopo que estava planejado inicialmente.  

Para o sistema SIG, além do acompanhamento do cronograma, o gerenciamento de valor 

agregado será utilizado para controle e gestão do projeto através do MS Project. 

 

VIII . Riscos do Projeto 

 

Os seguintes riscos foram identificados e podem afetar o projeto durante seu andamento. Estes 

e quaisquer outros riscos identificados posteriormente serão mapeados e acompanhados. 

a. Riscos Internos 

R1 - Papéis e responsabilidades da equipe mal definidos. 
 
Risco: médio 
Consequências: O projeto ficará desorganizado e algumas atividades importantes podem 
não ser realizadas por falta de clareza das responsabilidades. A chance de fracasso 
aumenta de forma significativa. 
Resposta(s): Verificar na matriz de responsabilidades quem é responsável pela atividade 
em questão e tomar as providências. Se necessário, corrigir a matriz para adequação 
acionando o processo “Gerenciar mudanças” (Metodologia de Gerenciamento de 
Projetos) mencionado no capítulo XIII deste documento. 
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Controle Antecipado: Desenvolver e validar uma matriz de responsabilidade bem definida 
no planejamento do projeto, nela encontram-se formalizadas e documentadas as funções 
do projeto a fim de evitar dúvidas e conflitos entre os membros da equipe. 

 

R2 – Os processos de autoatendimento do sistema não estão adequados. 
 
Risco: alto 
Consequências: os usuários alunos, instrutores/tutores/professores, coordenadores de 
cursos e equipes administrativas não conseguirão utilizar o sistema para atividades de 
autoatendimento ocasionando sobrecarga de trabalho para área de atendimento. 
Resposta(s): revisão de cada levantamento de requisitos de autoatendimento e 
verificação de sua aderência.  

 

R3 - As versões planejadas do SIG não estarão disponíveis conforme planejado. 
 
Risco: alto 
Consequências:  

• Funcionalidades necessárias podem não estar disponíveis; 

• Atrasos em atividades sucessoras do cronograma; 

• Problemas de gestão e entregas por parte da Fábrica de Software. 

• Uso de recursos adicionais podem ser utilizados com a atualização da versão. 
Resposta(s): deve ser necessário planejar novamente as datas de entrega em produção. 
Pode-se verificar a necessidade de compressão do cronograma, aumentando o número 
de recursos. 
Controle Antecipado: no decorrer da execução, atrasos e problemas devem ser 
previamente gerenciados e planos de ação para controle devem ser estabelecidos e 
seguidos.  

 

R4 - Indisponibilidade da equipe técnica do Senac devido a outros 
compromissos/trabalhos ou por deixarem a Instituição. 
 
Risco: baixo 
Consequências: possibilidade de impactos significativos sobre as tarefas do projeto, dos 
produtos principais, na realização das metas do projeto e, consequentemente, no 
orçamento.  Perda dos principais perfis durante o decorrer do projeto. 
Resposta(s):  

• Identificar o nível de autoridade apropriado da pessoa que estará indisponível, 
informando-a sobre a situação e os passos para liberação do recurso; 

• Trocar o recurso o mais rápido possível, procurando facilitar a transição. Manter 
claramente definido o seu período de integração com o projeto. 
Controle Antecipado:  preparar iniciativas de aumento de procedimentos técnicos e 
operacionais, preparando programas internos de treinamento. 
Disseminar na equipe as atividades de todos envolvidos para que um integrante saiba do 
contexto de trabalho dos outros integrantes. 
 
 
R5 - Alguns membros da Equipe Técnica do Senac não possuem perfis ou níveis 
compatíveis com a necessidade do trabalho. 
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Risco: baixo 
Consequências: extensão do tempo de duração das atividades, devido ao fato das 
pessoas do Senac não possuírem o nível ou conhecimento adequados para o desempenho 
no projeto. Assistência da equipe técnica da Fábrica de Software. 
Resposta(s): instrução inicial, seguindo o nível hierárquico do Senac, dentro do contexto 
do projeto. O Gerente de Sistemas deve acompanhar a equipe para monitorar o 
aprendizado da equipe ou indivíduo. 
Controle Antecipado:  no início de cada fase do projeto, deve ser revisado com cada 
indivíduo designado para compor a equipe as expectativas que irão envolvê-los. Deve ser 
estabelecido com cada um, acordos individuais.  

 

R6 – Excesso de solicitações de mudança de escopo ou de customizações. 
 
Risco: médio 
Consequências: possibilidade de revisar os objetivos do projeto, custos e/ou pontos 
importantes. 
Resposta(s): mover componentes não-críticos do projeto para fases subsequentes. 
Absorver mudanças aprovadas avaliando e informando os impactos de cronograma e de 
recursos. Executar o controle integrado de mudanças através do processo “Gerenciar 
mudanças” (Metodologia de Gerenciamento de Projetos) mencionado no capítulo XIII 
deste documento. 
Controle Antecipado:  assegurar que todos acordos do projeto sobre tempo, escopo e 
prazo foram definidos no início. 
 
 
R7 – Quantidade elevada de customizações: o projeto assume que os requisitos de 
negócio da empresa podem ser alcançados com o mínimo ou nenhuma customização 
no pacote. 
 
Risco: médio 
Consequências: custos adicionais no projeto, possibilidades não-previstas, gerando, 
portanto, custos não-planejados; problemas de performance no ambiente; atrasos no 
cronograma. 
Resposta(s): nenhuma. 
Controle Antecipado:  nenhum. Customizar os eventos extremamente necessários ao 
negócio. 

 

R8 - O sistema não se integra a ERP e sistemas de Gestão de Pessoas que não fazem 
parte do catálogo de integrações definidos no escopo deste Projeto. 
 
Risco: baixo 
Consequências: o sistema SIG deve se comunicar com outros sistemas para geração de 
valor de negócio ao usuário. Caso está integração não seja possível, o sistema não poderá 
gerar as informações necessários ao usuário. 
Resposta(s): o motivo deve ser avaliado pela equipe técnica e devem ser tomadas as 
providências para integração. 
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Controle Antecipado: as necessidades de integração com outros sistemas devem ser 
elencadas na elicitação de requisitos e sobre cada uma delas deve ser realizada uma 
avaliação técnica para análise de possíveis problemas. 
 
R9 – Prazos apertados, folga mínima entre tarefas dependentes. 
 
Risco: médio-alto 
Consequências: atraso na realização de tarefas dependentes; aumento no custo do 
projeto; potencial atraso na liberação para produção do projeto. 
Resposta(s): 

• Rever Plano de Trabalho. 

• Ajustar prazos com Equipe Técnica do Projeto e a Fábrica de Software; 

• Verificar possibilidade de aplicar compressão no cronograma. 
 
 
R10 – Metas do projeto não são alcançadas. 
 
Risco: baixo 
Consequências: não alcançar as metas; possível impacto na data de entrada em produção 
e acréscimo no custo do projeto. 
Resposta(s): nenhuma. 
Controle antecipado:  monitoramento frequente e revisões do projeto. 
 
R11 – O sistema não permite baixo acoplamento, assim novas funcionalidades não 
podem ser desenvolvidas de forma modular. 
 
Risco: alto 
Consequências: alto custo de em desenvolvimento de novas funcionalidades. 
Resposta(s): nenhuma. 
Controle antecipado:  na proposta de arquitetura do sistema deve estar prevista esse 
nível de acoplamento. 
 
R12 – Falta de planejamento de férias ou qualquer outra ausência dos integrantes da 
equipe. 
 
Risco: médio-alto 
Consequências: o projeto pode sofrer atrasos em suas atividades pela falta de 
contabilização de ausências de integrantes da equipe interna ou externa. 
Resposta(s): na fase se planejamento, deve ser incluída no calendário do cronograma a 
previsão de férias dos membros da equipe. Qualquer alteração desta previsão deve ser 
informada conforme matriz de comunicação.  
 
R13 - Indisponibilidade de recursos materiais que estão planejados para o projeto. 
 
Risco: baixo 
Consequências: possibilidade de impactos sobre realização de atividades do projeto. 
Resposta(s): providenciar substituição do recurso ou alternativa para minimizar o 
impacto. 
Controle Antecipado:  analisar a cada planejamento de fase sobre disponibilidade dos 
materiais que serão necessários e em caso de falta, tomar providências. 
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R14 - Indisponibilidade dos especialistas ou usuários chave devido a outros 
compromissos/trabalhos ou por deixarem a Instituição. 
 
Risco: baixo 
Consequências: possibilidade de impactos significativos sobre o levantamento de 
requisitos e homologação das fases do projeto, podendo gerar atrasos e pontos de 
gargalo no andamento do fluxo de análise e desenvolvimento. 
Resposta(s):  
• Identificar o nível de autoridade apropriado da pessoa que estará indisponível, 
informando-a sobre a situação e os passos para liberação do recurso; 
• Buscar novo substituto o mais rápido possível, procurando facilitar a transição.  
Controle Antecipado:  buscar na área o envolvimento de mais de uma pessoa para 
disseminação do conhecimento. Manter documentação atualizada para facilitar 
integração de novos especialistas. 

 

 

b. Riscos Externos 

R1 - O plano de projeto do sistema SIG pode não ser aprovado pelo Comitê Estratégico. 
 
Risco: médio 
Consequências: Todas as atividades que dependem da aprovação do plano de projeto 
ficarão paralisadas. O projeto terá seu cronograma atrasado. 
Resposta(s): O plano de projeto deverá ser atualizado de acordo com as correções 
pontuadas e deve ser novamente enviado ao Comitê Estratégico. Os prazos inicialmente 
acordados, devem ser revistos. 
 
R2 – A gestão do projeto não fica sob responsabilidade da Diretoria de Sistema Integrado 
de Gestão|DESIG. 
 
Risco: baixo 
Consequências: O projeto não terá a gestão e acompanhamento da equipe que tem 
expertise sobre os processos de negócio e o conhecimento técnico necessário para 
desenvolvimento do sistema. 
Resposta(s): Nenhuma. 
 
 
R3 – Não adoção e adaptação por parte dos Departamentos Regionais, de novos 
processos de negócio embarcados pelo sistema, consonantes aos documentos 
balizadores em âmbito nacional. 
 
Risco: alto 
Consequências: Algumas funcionalidades poderão não ser utilizadas parcialmente ou 
totalmente prejudicando o fluxo do processo no sistema. 
Resposta(s): Buscar intermediação e negociação para aderência dos processos de negócio 
em cada Diretoria Regional. Buscar solução via parametrização de sistema buscando 
maior aderência. 
Controle Antecipado: Na elicitação dos requisitos, identificar se a Regional utiliza ou não 
o novo processo e realizar análise de aderência.  
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R4 - Indisponibilidade da equipe técnica da Fábrica de Software devido a outros 
compromissos/trabalhos ou por deixarem a empresa. 
 
Risco: baixo 
Consequências: possibilidade de impacto sobre as tarefas do projeto, nos prazos ou nas 
metas. 
Resposta(s): a Fábrica de Software deverá procurar recursos alternativos com 
disponibilidade, ou identificar alternativas possíveis de reagendamento de tarefas, sem 
impactar o custo ou as metas do projeto. Esta tratativa deve estar acordada no edital de 
licitação. 
Controle Antecipado:  assegurar que os recursos agendados da Fábrica de Software 
estejam disponíveis de acordo com o edital, ou então, que estas alternativas de 
reagendamento sejam validadas. 

 
 

R5 - Os processos informatizados pelo sistema podem não estar aderentes aos 
processos em âmbito nacional. 
 
Risco: alto 
Consequências: Algumas funcionalidades poderão não ser aderentes em sua totalidade 
pela regional prejudicando o fluxo do processo no sistema. 
Resposta(s): Buscar intermediação e negociação para aderência dos processos de negócio 
em cada Diretoria Regional. Buscar solução via parametrização de sistema buscando 
melhorar essa aderência. 
Controle Antecipado: Durante a elicitação dos requisitos, elencar as Diretorias com 
diferentes processos e buscar intermediação para adequado uso do sistema.  

 
 

R6 – Utilização de modelo pedagógico diferente do padrão nacional por parte de 
Departamentos Regionais. 
 
Risco: alto 
Consequências: Os planos de curso diferentes do padrão nacional não serão atendidos 
pelo sistema. A Regional enquadrada nesse caso não conseguirá usar a funcionalidade. 
Resposta(s): A Regional deve utilizar o modelo pedagógico definido nacionalmente.  

 
 

R7 – Dificuldade em obter apoio técnico para definição de escopo de um ou mais 
departamentos das regionais. 
 
Risco: baixo 
Consequências: algumas funcionalidades poderão não atender totalmente os processos 
de negócio da regional como estava inicialmente planejado. 
Resposta(s): buscar melhor aderência dos processos de negócio dentre as regionais. 
Buscar solução via parametrização de sistema buscando maior aderência. 

 
 

R8 – As decisões do projeto não serem tomadas de maneira ágil. 
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Risco: médio 
Consequências: atraso nas tarefas do projeto, possibilidade de custos adicionais para o 
projeto ou impactos inevitáveis sobre metas determinadas. 
Resposta(s): nenhuma, apenas notificação ao nível hierárquico superior. 
Controle Antecipado: procurar esclarecer a todos os integrantes do projeto sobre os 
compromissos assumidos e as responsabilidades nomeadas pelo patrocinador do projeto 
(Comitê Estratégico) para cada membro. Criação de uma carta do Comitê Estratégico a 
todos os envolvidos sobre a importância da tomada de decisões dentro do projeto. 

 
R9– Revisão dos produtos do projeto e assinatura dos Termos de Aceite de maneira ágil. 
 
Risco: médio 
Consequências: atraso nas tarefas do projeto, possibilidade de custos adicionais ou 
impactos inevitáveis sobre metas determinadas. 
Resposta(s): nenhuma, apenas notificação ao nível hierárquico superior. 
Controle Antecipado: procurar esclarecer todos os membros do projeto sobre os 
compromissos assumidos e sobre as responsabilidades nomeadas pelo patrocinador do 
Projeto (Comitê Estratégico) a cada membro. Criação de uma carta do patrocinador 
(Comitê Estratégico) a todos os envolvidos sobre a importância da tomada de decisões 
dentro do projeto. 

 
 

R10 – Falta de Procedimentos definidos: a implementação parte da premissa de que 
não há redefinição de processos. 
 
Risco: alto 
Consequências: a implementação de processos que ainda não estão definidos exige um 
tempo muito maior do que o esperado, por isso é muito provável que cause atrasos no 
cronograma. 
Resposta(s): para não engessar o sistema, dever-se-á levar em consideração as 
necessidades como futuras e considera-las de baixa prioridade. 
Controle Antecipado:  priorizar a implantação de processos atualmente definidos já 
definidos. 

 
R11 – Algumas mudanças nos processos de negócio definidas durante a execução do 
projeto são alcançadas e as atividades podem ser afetadas. 
 
Risco: baixo 
Consequências: potencial impacto sobre a finalização das tarefas, prazos e pontos 
importantes. 
Resposta(s): verificar o impacto que a mudança do processo causará no escopo do 
projeto e avaliar junto às partes interessadas a necessidade de alteração de escopo, 
cronograma e custo, baseado no processo “Gerenciar mudanças” (Metodologia de 
Gerenciamento de Projetos) mencionado no capítulo XII deste documento. 

 
R12 – O conhecimento da Fábrica de Software não é passado à Equipe do projeto. 
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Risco: médio 
Consequências: a equipe Senac não terá condição de manter a operação da solução a 
partir do encerramento do projeto e/ou atividade. 
Resposta(s): a cada fase do projeto deve ser monitorada a necessidade de conhecimento 
e gerenciada junto à equipe. 
 
R13 – Impossibilidade de comparecimento em eventos estratégicos para o projeto 
(treinamentos, reuniões). 
 
Risco: alto 
Consequências: o encontro não poderá ser realizado pessoalmente conforme previsto e 
outra data deve ser alinhada com todos os interessados. Perda de recursos financeiros. 
Resposta(s): dada possibilidade, deve ser realizada videoconferência para amenizar as 
consequências.  
 
R14 – Nenhuma Fábrica de Software atende os termos definidos no termo de referência 
licitado. 
 
Risco: baixo 
Consequências:  atraso no início do desenvolvimento do projeto. 
Resposta(s): o edital de licitação precisa ser revisto e todo o processo de licitação deve 
ser refeito. O cronograma do projeto precisa ser revisto. 
 

 
R15 – O sistema MXM não atende os requisitos financeiros que deveria conforme 
definição de escopo. 
 
Risco: alto 
Consequências:  o sistema SIG será integrado ao MXM que deverá possuir funcionalidades 
padrão em sistemas de gestão (ERP), principalmente questões financeiras. Caso não 
estejam disponíveis, a integração não funcionará adequadamente. 
Resposta(s): acionar o responsável no fornecedor para providenciar as novas 
funcionalidades. Se necessário, iniciar o processo “Gerenciar Mudanças” para inclusão de 
funcionalidades no SIG. 
Controle Antecipado:  analisar no planejamento de escopo, todas as funcionalidades do 
processo de negócio que devem ser atendidas pelo MXM. O fornecedor deve ser 
comunicado das necessidades e inicia-se um planejamento para desenvolvimento das 
funcionalidades no sistema. Caso fique acordado que as funcionalidades devem ser 
incluídas no sistema SIG, as mesmas devem ser incluídas em seu planejamento. Se o 
planejamento estiver finalizado, deve-se acionar o processo “Gerenciar Mudanças” pois 
configura-se alteração de escopo. 

 
 

R16 - A implementação deste Projeto poderá ser impactada pela inatividade de alguns 
sistemas do Senac. 
 
Risco:  baixo 
Consequências: Algumas funcionalidades poderão ser perdidas e potencialmente não 
adaptadas à arquitetura de informação do Senac. 
Resposta(s): Modificar os sistemas de origem ou as interfaces para o novo sistema. 
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Controle Antecipado: Continuar mantendo a comunicação aberta com as outras equipes 
do projeto. 

 

R17 – Mudanças nos documentos CODECO e CODEPE durante a execução do projeto. 
 
Risco: alto 
Consequências: impactos significativos nos processos de negócios das áreas envolvidas 
causando contrassenso dos requisitos levantados. 
Resposta(s): deve ser realizada análise de aderência das modificações propostas e, se 
necessário, análise de impacto no replanejamento do projeto. 

 
R18 – Acesso à internet indisponível. 
 
Risco: alto 
Consequências: o sistema utiliza a plataforma WEB, porém em alguns pontos do Brasil 
pode-se ter indisponibilidade na Internet. 
Resposta(s): os requisitos mínimos definidos no plano de implantação devem ser 
atendidos para que o sistema funcione adequadamente. 

 

IX. Papéis e responsabil idades da equipe do projeto 

 
A Diretoria de Sistema Integrado de Gestão|DESIG, responsável pelo projeto SIG está 

organizada conforme diagrama abaixo: 

 

 

 

Além desta Diretoria, a estrutura organizacional do Projeto fica composta por profissionais sob 

responsabilidade da Fábrica de Software a ser contratada para o desenvolvimento dos requisitos do 
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projeto, por profissionais sob a responsabilidade do Departamento Regional de Mato Grosso do Sul 

(MS), por profissionais sob responsabilidade dos Departamentos Regionais e por profissionais sob 

responsabilidade do Departamento Nacional do Senac. 

Uma clara definição de responsabilidades e autorizações é extremamente importante para o 

controle do projeto e para que se mantenha os objetivos finais possíveis de serem atingidos. 

A Gerência do Projeto será formada por duas equipes de Projetos, sendo uma o Escritório de 

Projetos da Diretoria de Sistema Integrado de Gestão|DESIG do Senac MS e outra da Fábrica de 

Software contratada. A equipe de implementação se formará por Arquitetos em Soluções de Negócios 

- Senac MS, ao menos um para cada uma das áreas funcionais incluídas no escopo organizacional. A 

Fábrica de Software deverá designar vários desenvolvedores que se encarregarão de apoiar um ou 

vários arquitetos, conforme deliberação do Comitê Técnico e aprovação do Comitê Estratégico do SIG.  

Os avanços do projeto e as mudanças que impactam no tempo e no custo serão reportados 

diretamente ao Comitê Técnico, que deverá realizar reuniões com intervalos regulares para 

acompanhamento do Projeto. 

A Matriz de Responsabilidades é montada a partir da formação da Equipe do Projeto junto com 

a Fábrica de Software. Corresponde a nomear as pessoas para atender ao Escopo do Projeto bem como 

alguns papéis de responsabilidade mais relevantes. Além disso, é necessário ocorrer a indicação 

técnica de membros para formação dos Grupos de Trabalhos Educacional, Financeiro, Contabilidade, 

Planejamento e Marketing, pois, estes são os principais demandantes das funcionalidades do SIG 

contidas na proposta Macro do Escopo deste documento.  

No quadro abaixo segue o mapeamento das principais partes interessadas do projeto: 

Comitê Estratégico do SIG (Sistema Integrado de Gestão) 

Item Local Nomes 

1 Departamento Nacional Sidney Cunha 

2 Mato Grosso do Sul Vitor dos Santos M. Júnior  

3 Goiás Felicidade Maria F. de Melo  

4 Paraná Vitor Salgado Monastier  

5 Santa Catarina Rudney Raulino  

6 Ceará Ana Claudia M. M. Alencar  

7 Sergipe Paulo do Eirado Dias Filho  

 

Comitê Técnico do SIG (Sistema Integrado de Gestão) 

Item Local Nomes 

1 
Departamento Nacional 

José Carlos Cirilo 

2 Erick Barem 

3 Mato Grosso do Sul Orley Machado Cavalheiro 
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4 Goiás Marcus Vinicius Rangel 

5 Rondônia José Benedito Martins de Souza 

6 Paraná Roberto Ferrarini 

7 Santa Catarina Eduardo Santos Silva 

8 São Paulo Alexandre Fernandes Paoli 

9 Ceará Victor Dantas Gomes 

10 Sergipe Marcos Barreto 

11 Bahia Naira Maria da Silva Duarte 

 

Abaixo estão descritas as funções de cada papel desempenhado no projeto: 

 

 

 

 

a) Departamento Nacional 

Esta parte interessada será responsável em auxiliar na execução do projeto no quesito de 

validação dos itens descritos no escopo através dos Grupos de Trabalhos que fará parte. 

Manter relação direta e contínua com os comitês técnicos e estratégicos do SIG para 

acompanhamento da execução do projeto e manter-se informado das definições de construção do 

Sistema, para que o escopo do projeto esteja alinhado as definições e normativas Nacionais do Senac. 

 

b) Comitê Estratégico  

Será responsável por tomar decisões que possam mudar a organização do projeto, eliminando 

obstáculos que impeçam ou impactem sua execução. Possui responsabilidade primária sobre o 

projeto. 

Deve controlar a direção do projeto para que se mantenha alinhado com os objetivos e metas 

originais ou determinar novas direções.  

Ao final do projeto deve realizar sua aceitação, revisando e aprovando os entregáveis finais do 

projeto. Deve manter sua responsabilidade primária sobre o projeto. 

 

c) Comitê Técnico 

Será responsável por tomar decisões que possam mudar a organização do projeto, eliminando 

obstáculos que impeçam ou impactem sua execução. Possui responsabilidade primária sobre o 

projeto. 
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Deve controlar a direção do projeto para que se mantenha alinhado com os objetivos e metas 

originais ou determinar novas direções.  

Ao final do projeto deve realizar sua aceitação e revisar e aprovar os entregáveis finais do 

projeto. Deve manter sua responsabilidade primária sobre o projeto. 

 

d) Diretor do Departamento Regional do Mato Grosso do Sul (MS) 

Esta parte interessada será responsável por fornecer o que for necessário para o 

gerenciamento das atividades que envolvem o sistema e todo o portfólio que o envolve. 

• Deve possuir uma visão estratégica e através dela, nortear a Diretoria de Sistema Integrado 

de Gestão|DESIG em decisões do projeto; 

• Responsável por apoiar a metodologia de projetos na sua área de atuação; 

• Deve estar disponível para a realização das reuniões de acompanhamento periódico do 

gerenciamento do projeto. 

 

 

e) Diretor da Diretoria de Sistema Integrado de Gestão 

Esta parte interessada será responsável em tratar diretamente com o Comitê Técnico, 

reportando periodicamente o status do projeto. Além disso, também faz parte de suas funções: 

• Deverá aprovar o plano do projeto; 

• Reporta-se ao Comitê Técnico; 

• Participa das reuniões estratégicas de portfólio reforçando o alinhamento entre as 

estratégias e o projeto; 

• Realiza reuniões periódicas com o gerente de projetos para verificar o andamento do 

projeto, ajudando a resolver problemas que extrapolam a alçada do gerente de projeto; 

• Coordena a integração do projeto com uma visão geral, atuando diretamente com o 

gerente de projetos. 

 

f) Gerente do Escritório de Projetos  

O Gerente, líder do PMO deve ser o eixo de ligação entre a alta administração, gerência de 

sistemas e os níveis operacionais. O mesmo deve possuir competência para discernir se os resultados 

esperados ao longo do ciclo de vida do projeto estão alinhados com a estratégia, gerando o valor 

pretendido. 

Dentre suas funções podemos elencar: 

• Manter relação direta com o Diretor de Sistema Integrado de Gestão e facilitar o acesso 

direto e imediato de especialistas em todos os temas relacionados com os projetos; 

• Identificar prioridades técnicas e dependências e oferecer gerenciamento ao projeto. 



 

 

 35 

 

• Auxiliar Gerente de Sistemas na resolução de conflitos entre prioridades diversas e 

problemas inesperados; 

• Coordenar e direcionar atividades dos líderes de projetos que estarão atuando em todos 

os projetos da gerência; 

• Coordenar reuniões e entrevistas com diferentes personagens da instituição que possam 

contribuir para a manutenção da comunicação; 

• Manter relação direta e contínua com os Gerentes de Projeto e Líderes das frentes para 

atender necessidades de comunicação identificadas durante a implantação; 

• Tomar decisões relacionadas ao processo de comunicação, juntamente com o Gerente de 

Sistemas, com todas as frentes impactadas pela mudança de sistema; 

• Garantir a disseminação da informação na gerência; 

• Controle e geração de indicadores da área. 

 

g) Gerente de Sistemas  

Esta parte interessada representa o projeto em âmbito executivo junto ao Senac. Será 

responsável pela escolha dos membros da equipe e gerenciamento do dia-a-dia dos compromissos 

assumidos. É responsável em obter os recursos físicos, tais como escritório, equipamentos de 

computação, etc., com o objetivo de permitir que o staff dedique seu esforço no atingimento dos 

objetivos previstos. 

Deverá ter recursos qualificados em cada uma das funcionalidades a atender, com dedicação 

total de tempo na etapa de análise e definição do desenho conceitual e deverá encaminhar ao Comitê 

Técnico a decisão para modificar determinados procedimentos, com o objetivo de outorgar maior 

agilidade e consistência aos mesmos (sem alterar as normas administrativas que deverão cumprir-se). 

Neste processo deverá identificar prioridades técnicas e dependências. 

Será responsável pela aceitação de produtos intermediários, com reconhecimento da 

conclusão dos trabalhos e autorização para que o trabalho subsequente se inicie. Coordenará a 

realização de revisões técnicas dos entregáveis das aplicações. 

Funções: 
 

• Manter relação direta com Gerentes de projetos de fornecedores e facilitar o acesso direto 

e imediato de especialistas em todos os temas relacionados com o projeto; 

• Trabalhar para resolver os problemas de logística, acesso aos empregados, assim como 

outros assuntos de possam afetar o êxito do projeto; 

• Representar o projeto em âmbito executivo junto ao Senac; 

• Aprovar o plano do projeto; 

• Monitorar a evolução das tarefas do projeto; 

• Gerenciar potenciais aumentos e alterações de escopo do projeto; 

• Construir a matriz de responsabilidades do Projeto; 

• Monitorar o andamento do projeto através de medida do progresso em relação aos prazos 

estabelecidos e qualidade do trabalho; 

• Gerar um cronograma único do projeto e acompanhá-lo; 

• Identificar os desvios, deficiências ou riscos que podem ser corrigidos ou evitados; 
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• Criar plano de ações para mitigar os impactos identificados; 

• Definir, negociar e adaptar, quando necessário, o processo de acompanhamento da 

execução de processos de gerenciamento entre as diferentes iniciativas; 

• Disponibilizar a equipe interna de projeto; 

• Agendar de reuniões com a Equipe de Projeto; 

• Resolver conflitos entre prioridades diversas e problemas inesperados; 

• Ser responsável pelo planejamento das revisões de qualidade, mantendo os recursos; 

• Ser responsável pela aceitação de produtos intermediários, com reconhecimento da 

conclusão dos trabalhos e autorização para que o trabalho subsequente se inicie; 

• Planejar, com a equipe de Produção, as fases e documentos preparatórios para a entrada 

em produção dos softwares; 

• Criar plano de ações para mitigar os impactos identificados; 

• É responsável por monitorar a aplicação dos recursos e a qualidade do trabalho; 

• Planeja, dirige e monitora o trabalho diário da sua equipe;  

• Designar as tarefas aos membros do time e se assegura do entendimento dos requisitos; 

• Proporcionar à Empresa Contratada pleno acesso aos respectivos colaboradores funcionais, 

técnicos e comerciais que tenham as habilidades técnicas e conhecimento para suportar a 

prestação dos serviços; 

• Analisar resultados das ações de comunicação e construir propostas que atendam aos 

cenários que se apresentarem durante o processo; 

• Tomar decisões que respondam às necessidades emergentes e não esperadas durante a 

implantação; 

• Designar caminhos e canais de comunicação que sejam importantes para a garantia do 

sucesso do processo de implantação; 

• Compartilhar as decisões tomadas na implantação do sistema com as outras áreas da 

gerência de comunicação (publicidade e propaganda, assessoria de imprensa, comunicação 

digital e relacionamento com o cliente) para garantir a participação e envolvimento de 

outras frentes de atuação; 

• Compartilhar com representantes das outras instâncias operacionais da instituição as 

tomadas de decisão para que a comunicação atinja seus objetivos; 

• Controle e geração de indicadores da área. 

 

h) Gerente de Projetos Externo 

O Gerente de Projetos da Fábrica de Software atuará diretamente junto ao Gerente de 

Projetos do Senac e ao Gerente de Sistemas para acompanhamento do projeto. Além disso, deverá 

apoiar o Gerente de Sistemas em algumas atividades, dentre elas: 

• Na resolução de conflitos entre prioridades diversas e problemas inesperados; 

• Monitorar o andamento do projeto através das medidas do progresso em relação aos 

prazos estabelecidos e qualidade do trabalho; 

• Monitorar a evolução das tarefas do projeto, identificar os desvios, deficiências ou riscos 

que podem ser corrigidos ou evitados; 

• Informar os impactos identificados para início dos planos de ações. 
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i) Líder de Projetos 

O Gerente de Projetos (Escritório de Projetos) atuará diretamente junto ao Gerente de 

Sistemas e proporcionará revisões semanais, informes de progresso, riscos e problemas. Além disso, 

tem as seguintes funções: 

• Gerenciar potenciais aumentos e alterações de escopo do projeto. 

• Controlar custos e fluxo financeiro do projeto, auxiliando o Gerente do Escritório de 

Projetos; 

• Controlar os apontamentos de horas em relação de atividades executadas pelos membros 

dos projetos; 

• Adequar as metodologias propostas às necessidades e tamanho do projeto; 

• Garantir o cumprimento do processo de desenvolvimento, suporte e implantação através 

de documentos e outros entregáveis; 

• Trabalhar, juntamente com a equipe do projeto, no registro das informações de acordo 

com as metodologias adotadas; 

• Auxiliar Gerente de Sistemas no planejamento das revisões de qualidade, mantendo os 

recursos; 

• Monitorar, em conjunto com o Gerente de Sistemas, o andamento do projeto através de 

medida do progresso em relação aos prazos estabelecidos e qualidade do trabalho; 

• Gerar, em conjunto com o Gerente de Sistemas um cronograma único do projeto e 

acompanhá-lo; 

• Identificar, em conjunto com o Gerente de Sistemas, os desvios, deficiências ou riscos que 

podem ser corrigidos ou evitados; 

• Criar, em conjunto com o Gerente de Sistemas, um plano de ações para mitigar os impactos 

identificados; 

• Definir, negociar e adaptar, em conjunto com o Gerente de Sistemas, quando necessário, o 

processo de acompanhamento da execução de processos de gerenciamento entre as 

diferentes iniciativas; 

• Monitorar, em conjunto com o Gerente de Sistemas, a evolução das tarefas do projeto; 

• Gerenciar, em conjunto com o Gerente de Sistemas, potenciais aumentos e alterações de 

escopo do projeto; 

• Elaborar, em conjunto com a Gerência de Sistemas, o plano do projeto; 

• Ser responsável por preparar e administrar os planos e cronogramas das tarefas; 

• Estabelecer e monitorar todos os procedimentos do projeto (informações de avanço, 

controle de qualidade, etc.); 

• Controlar e gerar indicadores do projeto. 

 

j) Arquiteto de Soluções de Negócio 

Esta parte interessada deverá trabalhar no registro das informações de acordo com as 

metodologias adotadas, entregando requisitos detalhados e com critérios de aceitação bem definidos.  

Além disso, será responsável por: 
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• Garantir que os ambientes estejam funcionais (servidores e configurações); 

• Criar e garantir fluxo de versionamento e gestão de dependências; 

• Realizar fluxo de verificações, validações e testes em cada ciclo; 

• Estar disponível durante todo o ciclo de desenvolvimento para orientar Fábrica de 

Software; 

• Garantir o cumprimento do processo de implantação através de documentos e outros 

entregáveis; 

• Realizar revisões técnicas dos entregáveis das aplicações. Estas revisões se realizam com o 

propósito de descobrir erros e falhas, verificar a integridade dos trabalhos e a conformidade 

dos mesmos com as normas e padrões acordados. 

 

k) Especialistas de área (Coordenadores dos Grupos de trabalho (GT) ou indicados 

pelo Comitê Estratégico) 

Os especialistas de área dos módulos funcionais são os responsáveis por preparar e 

administrar as prioridades de negócio e dependências, contribuindo na construção e aprovação das 

implementações dos processos de negócio.  

Assim, esta parte interessada irá participar de entrevistas e reuniões de trabalho, assim como 

a descrição dos requisitos e acompanhamento dos usuários-chave no andamento e tratamento dos 

processos de negócios, desenhos de solução e customizações. Após finalização dos documentos, 

deverá revisar e aprovar as documentações relacionadas. 

Será responsável pela alocação do tempo de sua equipe a fatos que possam acrescentar 

informações detalhadas ao projeto e para participar em todas suas etapas (análise funcional, 

parametrização, testes de protótipo, cargas iniciais e parametrização de produção). 

Inicialmente, estão previstos os seguintes grupos de trabalho: GT Educação, GT Planejamento, 

GT Marketing, GT Financeiro e GT Contabilidade. 

 

l) Usuários-chave  

Deverão ser profissionais chave de cada unidade de negócio que utilizará o sistema. 

Contribuem na construção das implementações dos processos de negócio, participando das definições 

e do desenho de modelo de dados e realizando os testes de integração das aplicações.  

Deverão trabalhar juntamente com a equipe do projeto para resolver problemas e questões 

de escopo funcional, tendo um claro entendimento do funcionamento e dos processos de negócio 

envolvidos. 

Serão os interlocutores dos usuários finais. Receberão treinamento de “Train the Trainers” e 

ser responsável por treinar os usuários finais. 

Deverão buscar atender aos prazos do cronograma. 

 

m) Analistas de negócio (Senac) 
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Os analistas de negócio são responsáveis por examinar os requisitos de negócio do cliente e 

mapeá-los com as aplicações. Devem também conduzir entrevistas, obter informações e 

documentações existentes do processo de negócio. 

Também determinam os possíveis conflitos ou limitações e colaboram na análise e criação dos 

modelos funcionais apropriados aos requisitos de projeto. 

Assim, como partes interessadas, os analistas que propomos possuem as seguintes 

características: 

• Experiência funcional na implementação das aplicações; 

• Experiência para o uso de metodologias estruturadas para o desenvolvimento de sistemas; 

• Experiência em modelização e desenho de aplicações; 

• Experiência na configuração das aplicações; 

• Experiência na definição de interfaces, identificação de questões de conversão de dados e 

temas operacionais; 

• Experiência em planificar, dirigir e controlar o trabalho diário da Equipe de implementação; 

• Deverão coordenar reuniões e entrevistas com os analistas ou usuários chave e com o 

resultado desenvolverão o documento de Escopo Detalhado. 

 

 

n) Desenvolvedores (Fábrica de Software) 

A Fábrica de Software é responsável por desenvolver e customizar as necessidades de acordo 

com as demandas do Senac, durante todo o ciclo de desenvolvimento do sistema. 

Sendo assim, esta parte interessada deverá analisar a estimativa de desenvolvimento dos 

requisitos elencados para a Sprint e reportar ao Analista responsável os ajustes necessários. 

Deverá desenhar e codificar o desenvolvimento bem como testar tecnicamente os requisitos 

desenvolvidos. Confeccionar documentação de especificação técnica, roteiro de testes, construir e 

homologar o patch de instalação de seu ambiente.  

 

o) Infraestrutura TI Senac 

Esta parte interessada deverá conhecer tecnicamente as atuais aplicações do Senac e será 

responsável por desenvolver as interfaces. Será responsável pelo bom funcionamento do Sistema 

Operacional e o ambiente de Rede e encarregado de realizar manutenção dos equipamentos 

garantindo a disponibilidade do ambiente e comunicação durante todo o projeto. 

NOTA: Estes recursos devem estar disponíveis de forma contínua durante o transcurso do projeto para 

compartilhar tarefas e trabalhos com os profissionais da Empresa Contratada enquanto se encontram 

no lugar de trabalho. 

 

p) Infraestrutura Service Desk 
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O Senac mantém equipe capacitada para o contato dos usuários para assuntos associados a 

aplicações e infraestrutura de service desk. A política de atendimento e suporte aos Departamentos 

Regionais será tratada através de documentação e processos separados deste plano, sendo descrita 

junto ao plano de projeto de implantação do SIG. 

 

q) Infraestrutura - Administrador de ambiente 

Esta parte interessada é responsável pelo controle, administração, gerenciamento e 

dimensionamento do ambiente, zelando pelo bom funcionamento da solução. 

Deverá criar objetos na base de dados, realizar instalações de patches e novos releases na 

instalação inicial, controlar os ambientes de aplicativos e bancos de dados, auxiliar nas rotinas de 

backup pertinentes e manter as versões da aplicação nos ambientes disponíveis do sistema 

(Desenvolvimento Senac MS, testes Fábrica de Software, homologação, pré-produção e produção). 

 

r) Infraestrutura - Garantia de Qualidade (Arquitetura, interface e segurança) 

Equipe multidisciplinar responsável por garantir a qualidade do software nos diversos âmbitos 

definidos pelo Comitê Técnico, entre eles, arquitetura de software, interface gráfica e segurança da 

informação. 

Esta parte interessada deverá apoiar a criação e validação da arquitetura de software e a 

definição e validação do framework de desenvolvimento; 

Validará se as implementações atendem aos critérios de segurança estabelecidos pelo Senac 

realizando fluxo de verificações, validações e testes em cada ciclo de desenvolvimento. 

s) Infraestrutura - DBA 

Responsável pela administração, gerenciamento e validação da estrutura de dados.  

Dentre suas funções podemos destacar: 

• Auxiliar na construção, manter e validar os modelos de dados garantindo que estes 

atendem aos requisitos do negócio e são viáveis de implementação física; 

• Definir procedimentos de segurança de acesso aos dados; 

• Manter o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), explorando toda a sua 

potencialidade; 

• Definir e testar plano de contingência relativo ao SGDB, definir procedimentos de backup e 

restore e disponibilizar patch de instalação para os diversos ambientes; 

• Auxiliar nas rotinas de backup pertinentes; 

• Auxiliar na criação de objetos na base de dados; 

• Manter a Base de Dados. 

 

X. Comunicação 
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2.  Mapa de comunicação 

 

As principais atividades do projeto têm suas relações de comunicação descritas no quadro 

abaixo. 

Qual 
informação 

Quem é o 
responsável 

Quem aprova 
ou valida 

Quem deve ser 
consultado 

Quem deve ser 
informado 

Quando e 
Qual 

periodicidade 
Como? 

Termo de 
Abertura do 

Projeto 
Líder de Projetos 

 Comitê Técnico, 
Diretor do 

Departamento 
Regional do MS, 

Diretor da 
Diretoria de 

Sistema 
Integrado de 

Gestão, Gerente 
de Sistemas 

Especialistas de 
área e principais 

partes 
interessadas 

Comitê 
Estratégico 

Uma vez, no 
início do 
projeto 

E-mail, 
Portal do 
projeto 

Identificação 
Partes 

Interessadas 
do Projeto 

Líder de projetos, 
Gerente de 

Sistemas 

Diretor do 
Departamento 

Regional do MS, 
Diretor da 

Diretoria de 
Sistema 

Integrado de 
Gestão 

Todas partes 
interessadas 

 Comitê Técnico 

Criado na 
iniciação e 

sempre 
atualizado 

Plano de 
projeto 

Apresentação 
do escopo 

Gerente de 
Sistemas, 

Arquiteto de 
Soluções de 

Negócio 

Especialistas de 
área 

Diretor da 
Diretoria de 

Sistema 
Integrado de 

Gestão 

Líder de Projetos 
A cada início de 
ciclo de análise 

E-mail, 
Vídeo 

conferência 

Plano de 
Projeto 

Líder de Projetos 

 Comitê Técnico, 
Diretor do 

Departamento 
Regional do MS, 

Diretor da 
Diretoria de 

Sistema 
Integrado de 

Gestão 

Gerente de 
Sistema, 

Arquiteto de 
Soluções de 

Negócio 

Comitê 
Estratégico 

Criado no 
planejamento e 

sempre 
atualizado 

E-mail, 
pasta do 

projeto ou 
portal 

Sharepoint 

Reunião de 
abertura 

Gerente de 
Sistemas 

 Diretor da 
Diretoria de 

Sistema 
Integrado de 

Gestão 

Todas partes 
interessadas 

 Comitê Técnico, 
Diretor do 

Departamento 
Regional do MS 

Uma vez, na 
abertura do 

projeto 

Presencial, 
Vídeo 

conferência
, Ata de 
reunião 

Cronograma 
Líder de Projetos, 

Gerente de 
Sistemas 

 Comitê Técnico, 
Diretor do 

Departamento 
Regional do MS, 

Diretor da 
Diretoria de 

Arquiteto de 
Soluções de 

Negócio 

Gerente de 
Projetos externo 

Criado no 
planejamento e 

sempre 
atualizado 

Plano de 
Projeto 
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Qual 
informação 

Quem é o 
responsável 

Quem aprova 
ou valida 

Quem deve ser 
consultado 

Quem deve ser 
informado 

Quando e 
Qual 

periodicidade 
Como? 

Sistema 
Integrado de 

Gestão 

Reunião de 
alinhamento 

técnico 

Gerente de 
Sistemas, 

Arquiteto de 
Soluções de 

Negócio 

 - 

 Diretor da 
Diretoria de 

Sistema 
Integrado de 

Gestão 

Líder de 
projetos, 

Gerente de 
Projetos Externo, 

Fábrica de 
Software 

Sempre que 
preciso 

Presencial 

Relatório de 
status do 
projeto 

Líder de Projetos -  

Gerente do 
Escritório de 

Projetos, 
Gerente de 
Sistemas, 

Arquiteto de 
Soluções de 

Negócio 

Diretor do 
Departamento 

Regional do MS, 
Diretor da 

Diretoria de 
Sistema 

Integrado de 
Gestão e Equipe 

do projeto 

Quinzenal 
E-mail, 

Portal do 
projeto 

Relatório de 
status do 
projeto 

Gerente de 
Sistemas, Líder de 

Projetos 

 Diretor da 
Diretoria de 

Sistema 
Integrado de 

Gestão 

  Gerente do 
Escritório de 

Projetos, 
Arquiteto de 
Soluções de 

Negócio 

Departamento 
Nacional, Comitê 

Estratégico, 
Comitê Técnico, 

Diretor do 
Departamento 

Regional do MS, 
Diretor da 

Diretoria de 
Sistema 

Integrado de 
Gestão e Equipe 

do projeto 

Mensal E-mail 

Solicitações de 
mudanças 

Líder de Projetos 

Definido no 
controle 

integrado de 
mudanças 

Definido no 
controle 

integrado de 
mudanças 

Especialistas de 
área 

A cada nova 
solicitação 

Registro de 
solicitação 

de 
mudança 

na pasta do 
projeto ou 

portal 
Sharepoint 

Termo de 
Aceite 

Gerente de 
Sistemas 

Comitê 
Estratégico, 

Comitê Técnico, 
Diretor do 

Departamento 
Regional do MS, 

Diretor da 
Diretoria de 

Sistema 

- 
Todas partes 
interessadas 

A cada entrega 

E-mail, 
pasta do 
projeto, 
portal 

Sharepoint 
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Qual 
informação 

Quem é o 
responsável 

Quem aprova 
ou valida 

Quem deve ser 
consultado 

Quem deve ser 
informado 

Quando e 
Qual 

periodicidade 
Como? 

Integrado de 
Gestão 

Lições 
aprendidas 

Líder de Projetos 

Gerente do 
Escritório de 

Projetos, 
Gerente de 

Sistemas 

 - 
Todas partes 
interessadas 

Fim do projeto 
ou quando o 

GP julgar 
necessário 

Registro de 
Lições 

Aprendidas 
na pasta do 
projeto ou 

portal 
Sharepoint  

Aviso de 
Impossibilidad

e de 
comparecime

nto em 
eventos 

estratégicos 
para o projeto 
(treinamentos

, reuniões) 

Qualquer membro 
da equipe que 

estiver em 
deslocamento 

- - 

Todas partes 
interessadas 

envolvidas no 
evento 

A cada 
ocorrência 

Telefone, e-
mail 

Lista de riscos Líder de Projetos - 

Gerente do 
Escritório de 

Projetos, 
Gerente de 

Sistemas 

Todas as partes 
interessadas 

No 
planejamento 
do projeto e a 
cada alteração 

Plano do 
projeto 

Apresentação 
de 

especificação 
de requisitos 

Gerente de 
Sistemas, 

Arquiteto de 
Soluções de 

Negócio 

Especialistas de 
área/ usuários-

chave envolvidos 

Diretor da 
Diretoria de 

Sistema 
Integrado de 

Gestão 

Líder de Projetos 
A cada início de 
ciclo de análise 

E-mail, 
Vídeo 

conferência 

Validação da 
especificação 
de requisitos 

Especialistas/ 
usuários-chave 

envolvidos 

Arquiteto de 
Soluções de 

Negócio 

Gerente de 
Sistemas 

Líder de 
Projetos, 

Gerente de 
Projetos Externo 

A cada início de 
ciclo de análise 

E-mail 

Apresentação 
dos requisitos 
ao GTE para 
aprovação 

Gerente de 
Sistemas/Diretor 
da Diretoria de 

Sistema Integrado 
de Gestão  

Comitê Técnico - 

Arquiteto de 
Soluções de 

Negócio/ Líder 
de Projeto 

Após validação 
positiva do 
documento 

pelos usuários-
chave e 

especialistas  

E-mail 

Validação dos 
requisitos pelo 

GTE 
Comitê Técnico - 

Arquiteto de 
Soluções de 

Negócio/Gerente 
de Sistemas 

Líder de 
Projetos, 

Gerente de 
Projetos Externo 

No final do 
ciclo de análise 

E-mail 

Liberação de 
versão no 

ambiente de 
homologação 

Senac  

Membro(s) 
envolvido(s) da 

equipe da Fábrica 
de Software 

-  

Gerente de 
Sistemas, Líder 

de Projetos, 
Arquiteto de 
soluções de 

negócio 

- 
A cada 

liberação de 
versão 

E-mail 
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Qual 
informação 

Quem é o 
responsável 

Quem aprova 
ou valida 

Quem deve ser 
consultado 

Quem deve ser 
informado 

Quando e 
Qual 

periodicidade 
Como? 

Liberação de 
versão no 

ambiente de 
pré-produção 

Senac  

Líder de Projetos 
Gerente de 

Sistemas 

Diretor da 
Diretoria de 

Sistema 
Integrado de 

Gestão, 
Arquiteto de 
soluções de 

negócio 

Especialistas e 
usuários-chave 

envolvidos  

A cada 
liberação de 

versão 
E-mail 
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XI. Qualidade 

 

O SIG deverá atender todos os requisitos de qualidade descritos a seguir: 

• Segurança:  

o  Confidencialidade:  

• Senhas e outros campos de entrada sensíveis necessitam ser 

mascarados;  

• Senhas não devem ser armazenadas as claras nos módulos de 

backend;  

• Utilização de protocolos reconhecidamente seguros, de forma que 

arquivos de log não devem armazenar qualquer informação sensível 

de modo compreensível a seres humanos. 

• Desempenho (Performance): eficiente quanto ao consumo de hardware e tempo 

de resposta; 

• Usabilidade: possuir interface gráfica simples e intuitiva permitindo fluxos guiados 

e itens de ajuda (help); 

• Flexibilidade: ser flexível ao máximo para realizar integrações com outros sistemas 

especialistas, principalmente a qualquer ERP e Gestão de Pessoas, por meio de um 

barramento de serviços, com manutenção adaptativa de seu código; 

• Eficiência: sistema baseado em serviços sob todos os aspectos, bastando apenas 

um acesso à internet e um navegador para ser utilizado; 

• Ágil: agilidade no fluxo de informações e integração com sistemas de especialistas 

(ERP, Biblioteca, entre outros); 

• Padronização: possuir as melhores práticas de padronização de documentação, 

código e dados; 

• Manutenibilidade: o SIG deverá ser de simples manutenção, ou seja, possuir testes 

automatizados para otimizar a tratativa de defeitos, ser modularizado para 

permitir sua adequação a novos requisitos e, consequentemente, ser estável para 

absorver alterações ao longo do tempo. 

 

Os demais itens de qualidade estarão descritos no termo de referência de contratação da 

fábrica de software. 
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XII. Controle Integrado de Mudanças 

 

Mudanças podem se originar do gerente de projeto, em decorrência da medição em relação à 

linha de base da medição do desempenho, do patrocinador, da equipe, do cliente e de outras partes 

interessadas.  

As mudanças solicitadas no projeto devem passar pelo processo “Gerenciar mudanças” onde 

está definida uma coleção de procedimentos documentados que definem os passos através dos quais 

os documentos oficiais podem ser alterados. Os passos que deverão ser seguidos são: 

1. Identificar e registrar mudança: A mudança deve ser identificada e documentada 

no “Formulário de Solicitação de Mudança”. O propósito deste registro é 

documentar a totalidade da mudança e identificar seu impacto; 

 

2. Analisar o impacto da mudança: Uma vez detectada a mudança e apresentada no 

formulário, o líder avaliará seu impacto no projeto analisando sua pertinência e 

consequências nas funções já definidas no escopo inicial ou se a mesma trata-se 

de alguma nova função que poderá ser incorporada ao projeto; 

 

3. Aprovar/Reprovar a solicitação: toda mudança solicitada deve passar por 

aprovação.  O líder do projeto poderá decidir sobre esta aprovação. Aquelas que 

afetam o plano de projeto, linhas de base, termo de abertura, etc. terão que ser 

aprovadas por outros membros do projeto conforme processo “Gerenciar 

Mudanças”; 

 

4. Ajustar documentos: as mudanças aprovadas precisam ser incorporadas às linhas 

de base do projeto. Também podem afetar outras partes do plano de 

gerenciamento de projeto ou documentos do projeto; 

 

5. Atualizar o status no registro de mudanças: informar às partes interessadas todos 

os status de mudanças. Se a mudança não for aprovada, os motivos da rejeição 

também deverão ser documentados; 

 

6. Gerenciar o projeto de acordo com o plano de gerenciamento de projeto e 

documentos atualizados. 

 

O processo por completo sobre gestão de mudanças está detalhado na Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos da DESIG – Senac/MS, que definirá todas etapas e procedimentos para 

esta fase. 
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XIII. Registro de Alterações e Aprovações 

a) Alterações 

Versão Descrição da mudança Modificado/Criado por Data 

1.0 Elaboração do documento 
Escritório de Projetos da Diretoria 
de Sistema Integrado de Gestão | 
DESIG 

03/03/2017 

2.0 

- Alteração de resposta ao risco "Acesso à internet 
indisponível." conforme reunião interna; 
- Alteração do termo "Moderado" para "Médio" na 
qualificação de riscos para adequação à 
Metodologia de Projetos; 
- Classificação de riscos entre internos e externos. 

 

Escritório de Projetos da Diretoria 
de Sistema Integrado de Gestão | 
DESIG 

16/03/2017 

 

b) Aprovações 

Coordenação do Projeto 
Nome: Giulliano C. de Souza Rosa 
(Diretor de Sistema Integrado de Gestão) 

Assinatura: Data: 

Nome: Vanessa Araujo Borges  
(Gerente do Sistema SIG) 

Assinatura: Data: 

Gerente do Projeto  
Nome: Michael Mendes 
(Gerente do Escritório de Projetos) 

Assinatura: Data: 

 
Comitê Estratégico SIG 

Nome: Sidney Cunha 
(Departamento Nacional) 

Assinatura: Data: 

Nome: Vitor dos Santos M. Júnior  
(Departamento Regional de Mato Grosso 
do Sul) 

Assinatura: Data: 

Nome: Felicidade Maria F. de Melo  
(Departamento Regional de Goiás)  

Assinatura: Data: 

Nome: Vitor Salgado Monastier  
(Departamento Regional do Paraná) 

Assinatura: Data: 

Nome: Rudney Raulino  
(Departamento Regional de Santa 
Catarina) 

Assinatura: Data: 
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Nome: Ana Claudia M. M. Alencar  
(Departamento Regional do Ceará) 

Assinatura: Data: 

Nome: Paulo do Eirado Dias Filho  
(Departamento Regional de Sergipe) 

Assinatura: Data: 

Comitê Técnico SIG 

Nome: José Carlos Cirilo 
(Departamento Nacional) 

Assinatura: Data: 

Nome: Erick Barem 
(Departamento Nacional) 

Assinatura: Data: 

Nome: Orley Machado Cavalheiro 
(Departamento Regional do Mato Grosso 
do Sul)  

Assinatura: Data: 

Nome: Marcus Vinicius Rangel 
(Departamento Regional de Goiás) 

Assinatura: Data: 

Nome: José Benedito Martins de Souza 
(Departamento Regional de Rondônia) 

Assinatura: Data: 

Nome: Roberto Ferrarini 
(Departamento Regional do Paraná) 

Assinatura: Data: 

Nome: Eduardo Santos Silva 
(Departamento Regional de Santa 
Catarina) 

Assinatura: Data: 

Nome: Alexandre Fernandes Paoli 
(Departamento Regional de São Paulo) 

Assinatura: Data: 

Nome: Victor Dantas Gomes 
(Departamento Regional do Ceará) 

Assinatura: Data: 

Nome: Marcos Barreto 
(Departamento Regional de Sergipe) 

Assinatura: Data: 
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Nome: Naira Maria da Silva Duarte 
(Departamento Regional do Bahia) 

Assinatura: Data: 
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XIV.  Anexo I  – Forma de Trabalho 

 

A demanda por projetos de software, em geral, inicia na área de negócios, passa pela gestão 

estratégica e de portfólio de projetos, onde sua viabilidade é avaliada seguindo para os critérios de 

priorização. Uma vez aprovado, o projeto entra na etapa de execução, ou seja, inicia-se a sua 

construção. O Plano de Trabalho aqui descrito se insere nesse contexto. 

Este Plano de Trabalho foi definido para ser um documento orientador e não prescritivo de 

forma a manter a autonomia dos líderes e equipe, para que possam se adaptar fomentando a melhoria 

contínua da aplicação de métodos ágeis de desenvolvimento de software. 

Adicionalmente, pretende-se com este documento padronizar, por meio de um Plano de 

Execução de referência, o processo de gestão e engenharia de software. 

 

3.  Recursos e metodologia  

3.1. Equipe Técnica GESIG 

 
Diretoria DESIG: Giulliano Rosa 
 

• Gerência de Sistema: Vanessa Borges 
o Neila Salazar 
o Gelson Moura 
o Thiago Tosta 
o Jonathan Araujo 
o Paulo Kinjo 

 

• Gerência Escritório de Projetos: Michael Mendes 
o Isabel Reis 

 

3.2. Terceir ização de serviços de Tecnologia da Informação (TI)  

 

A terceirização dos serviços de TI será realizada por meio da contratação de uma Fábrica 

de Software (FS) a ser licitada segundo a modalidade técnica e preço. Os seguintes serviços 

deverão ser realizados: 

• Serviços de desenvolvimento de software: atividades típicas da engenharia de 

software como elicitação de requisitos, implementação, testes e implantação de 

sistemas de informação;  

• Serviços de apoio à avaliação de qualidade: tarefas de avaliação de qualidade de 

software e seus artefatos, tais como, realizar testes, avaliar arquitetura, modelos 

de dados, documentação, entre outros; 

• Serviços de apoio às métricas de software: tarefas de estimativa, contagem e 

validação do tamanho do sistema que será medido segundo um catálogo de 

serviços UST (Unidade Técnica de Serviços); 
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• Serviços de apoio ao gerenciamento de projeto de software: tarefas de 

acompanhamento e controle de projetos; 

• Serviços de infraestrutura de TI: atividades de configuração, disponibilização e 

administração de infraestrutura física e lógica de centro de dados, necessária ao 

desenvolvimento incremental do sistema de informação, bem como 

armazenamento de dados.  

 
Todos esses serviços serão referenciados no decorrer deste documento como Fábrica de 

Software. 

3.3. Envolvidos na construção  

 

O SIG será desenvolvido considerando os seguintes envolvidos diretos: 

• Áreas requisitantes do projeto: 

o Comitês: Estratégico e Técnico 

• Áreas executoras do projeto: 

o Gerência do Sistema Integrado de Gestão (GESIG) 

o Escritório de projetos de TI (GESPRO) 

o Fábrica de Software terceirizada 

o Equipe auxiliar: 

� Especialista em arquitetura de software 

• Objetivo: definir e construir uma a arquitetura inicial do sistema SIG 

modelada com foco em performance, escalabilidade, segurança, 

testabilidade e manutenibilidade.  

� Especialista em automação do ciclo de vida do desenvolvimento de 

software (ALM / VSTS) 

• Objetivo: auxiliar consultores Senac MS na automação de todo o 

ciclo de vida de trabalho com a Fábrica de Software, desde a 

concepção do código até a validação final sua implantação no 

ambiente de homologação, pré-produção (treinamento) e 

produção. 

• Depende da disponibilização do Data Center. 

� Especialista em Infraestrutura e Operações (DevOps) 

• Objetivo: garantir a automação em todas as etapas do ciclo de vida 

de desenvolvimento principalmente infraestrutura, governança e 

segurança. 

o Infraestrutura: provisionamento automático do ambiente de TI como: 

servidores, serviços, bancos de dados para os ambientes de desenvolvimento, 

testes, homologação e produção de acordo com as necessidades elásticas das 

aplicações, através de IaaS, PaaS e Containers. 

o Operação: automação do ciclo de release de software, resposta a incidentes, 

resposta a eventos de monitoração e a alertas de capacidade do ambiente, bem 
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como a automação de tarefas manuais de cópias e validações de arquivos, subida 

e parada de serviços entre outras. 

o Segurança: orquestração de regras de acesso isolando cada um dos ambientes 

de desenvolvimento, homologação e produção, garantindo que todas as 

atividades e automatizações respeitem a governança e os requisitos de segurança 

dos ambientes. 

� Especialista em banco de dados SQLServer (DBA – Database 

Administration, DA – Data Administrator) 

• Objetivo: definir a estrutura física e lógica do banco de dados para 

que seja escalável e performático para todos os Departamentos 

Regionais ativos na plataforma. 

� Especialista em experiência do usuário (UX – User Experience) 

• Objetivo: realizar processo de design centrado no usuário, ciclo de 

experiência do usuário. 

� Especialista em Segurança da Informação 

• Objetivo: garantir a segurança em todos os fluxos considerando 

integrações, acesso aos dados, performance, transações 

financeiras, entre outros. 

3.4. Práticas e metodologia 

 

A metodologia que será utilizada na Gestão de Projetos do SIG está definida na 

“Metodologia de Projetos da Diretoria de Sistema Integrado de Gestão”.  

A execução do projeto irá utilizar a Gestão de projetos referenciada no PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) elaborado pelo PMI (Project Manager Institute) com 

práticas da Metodologia Ágil baseada em Lean, Scrum e XP. 

Vale ressaltar que, a utilização de Gestão de Projeto e Metodologia Ágil é reconhecida 

pelo PMI por meio de uma certificação denominada PMI-ACP (Project Manager Institute – 

Agile Certified Practioner). 

4.  Plano de execução 

 

O plano de execução desenvolvido para o SIG, descrito na Figura 1, foi definido baseado no 

“Modelo de Referência do Guia de Projetos de Software como Práticas de Métodos Ágeis para o SISP”.  

Este plano de execução foi definido utilizando práticas do PMBOK e Métodos Ágeis para a 

gestão do projeto e terceirização dos serviços da Fábrica de Software. Para compor o plano de 

execução foram definidos grupos de atividades, como: 

 

1. Atividades de Gestão de Ordem de Serviços 

2. Atividades de Construção e Planejamento 

o Planejamento 

o Atividades de Construção do Produto 

3. Atividades de Transição 



 

 

 53 

 

4. Atividades de Acompanhamento de Projeto 

5. Atividades de Gestão de Indicadores 

 

Essas atividades são importantes para mitigar riscos com a Fábrica de Software, tais como falta 

de qualidade técnica e funcional, pagamento sem produto de Software funcional, pagamento sem 

métricas objetivas, entre outros. 

 

 

Figura 1 - Plano de Execução do Sistema Integrado de Gestão - SENAC 
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4.1. Atividades de Gestão de Ordem de Serviços 

 

As ordens de serviço (OSs) serão emitidas pelo Senac MS para a Fábrica de Software 

contratada ao longo da “execução de iteração” que irá compor um incremento de software 

(parte funcional do release), conforme Figura 1. 

As atividades de gestão de ordem de serviço definidas na Figura 2 são: 

• Abertura da OS: elaborar e assinar a OS; 

• Receber OS:  fluxo de valor do Software. Executar a OS, receber serviços e avaliar 

discrepância de UST; 

• Avaliação da qualidade: monitorar cláusulas contratuais, identificar não 

conformidades e aceitar ou rejeitar serviços de OS; 

o Critérios de aceitação de OS: 

� Todos os serviços previstos foram entregues no prazo e 

disponibilizados no repositório de dados do projeto; 

� Obedece aos critérios de qualidade do produto como um todo 

(inclusive a documentação produzida); 

• Faturamento da OS: emitir nota fiscal e efetuar pagamento; 

• Fechamento de OS: conclusão, cancelamento ou suspensão. 

 

Onde:  

• Gestor do Contrato é o Servidor da Área Requisitante do Projeto ou da Área de TI; 

• Fiscal Técnico do Contrato é o Servidor da Área de TI; 

• Fiscal Administrativo do Contrato é o Servidor da Área Administrativa. 

 

 
Figura 2 – Gestão de Ordem de Serviço 

 
Durante o ciclo de vida da OS, algumas atividades são de responsabilidade do Senac MS 

representado pela Gerência do SIG e outras da Fábrica de Software, conforme Figura 3. 
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Importante: 
  

• OSs podem ser emitidas somente se não houver outra OS vigente/em aberto. 

• Em caso de não aceite de algum requisito da OS, não haverá pagamento na 

iteração corrente. Neste caso, será gerado um relatório de não conformidade.  

• O pagamento será realizado somente após o aceite do requisito nos padrões de 

qualidade exigidos (critérios de aceitação e definição de “pronto”).  

 

4.2. Atividades de Planejamento e Construção 

4.2.1 Atividades de Planejamento 

 

O fluxo de valor de construção do SIG inicia-se no grupo de atividades de Planejamento 

que define respectivamente a Construção da Visão do Produto e o Planejamento do 

Roadmap. 

A Visão do Produto consiste na identificação e compreensão dos objetivos de negócio, 

necessidades, problemas, stakeholders, características do produto (features), oportunidades, 

benefícios e expectativas do cliente. As informações da Visão do Produto são importantes para 

compor o Plano de Gerenciamento de Projeto.  

A Visão do Produto é uma ferramenta valiosa para o planejamento e organização da 

jornada de desenvolvimento de produtos também conhecida por Roadmap.  

O Roadmap é usado para categorizar os requisitos, priorizá-los, e determinar um 

calendário para a sua liberação. 

 

4.2.2 Atividades de Construção do Produto 

 

4.2.2.1 Planejamento do Release 

 

Planejar o release é determinar a entrega de uma versão do produto. A elaboração 

do backlog do produto é o primeiro passo antes de definir o plano do release.  O 

backlog do produto é uma lista ordenada de tudo que deve ser necessário no produto, 

trata-se de uma origem única dos requisitos para qualquer mudança a ser feita no 

produto. O backlog do produto lista todas as características, funções, requisitos, 

melhorias e correções que formam as mudanças que devem ser feitas no produto. 

O plano do release é realizado por meio do desdobramento dos objetivos de 

negócio e características-chaves, estabelecidas no Plano de Gerenciamento de 

Projetos, em requisitos de software (funcionais e não funcionais) e em tarefas técnicas 

de produção de software, chamados itens de backlog. Posteriormente, esses itens de 

backlog são priorizados, estimados e separados em iterações na atividade de definição 

do plano do release.  

O release é liberado na forma de uma versão funcional e pronta para homologar 

ou para disponibilizar no ambiente de produção. 

Com o plano do release estabelecido e atividades prévias ao desenvolvimento 

realizadas, é possível dar início à execução da primeira iteração e posteriormente as 
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seguintes. A iteração (Sprint) é uma das principais atividades do projeto, afinal, é por 

meio desses ciclos de trabalho que são transformados os itens de backlog em um 

incremento de software funcional. 

 

4.2.2.2 Execução da Interação 

 

Para cada iteração (Sprint) é criado um Backlog da Iteração. Esse backlog é um 

subconjunto do backlog do produto priorizado na reunião de planejamento pelo dono 

do produto. 

 

4.2.2.3 Reunião de Validação da Interação 

 

Consiste em uma reunião executada no final da Iteração para demonstrar o 

incremento de software produzido. 

A Fábrica de Software deve demonstrar o incremento de Software pronto em build 

potencialmente implantável, em ambiente de Testes (validação) e responder 

questionamentos do Senac MS. 

Possíveis ações decorrentes dessa reunião: 

• Devolução ao backlog do release em caso de funcionalidades não finalizadas 
e repriorizá-las; 

• Repriorização do backlog (planejamento adaptativo); 

• Fechamento de um release com as funcionalidades demonstradas e 
incrementos de versões anteriores; 

• Reprovar a entrega caso não tenha atingido a meta da Iteração ou os critérios 
de qualidade. 

 

4.2.2.4 Homologação do release 

 

Trata-se do reconhecimento por parte do Senac MS da integração entre todos os 

módulos, componentes e incrementos entregues pela Fábrica de Software. A 

homologação também é importante para efeitos administrativos, como o 

faturamento. 

É importante que a homologação aconteça sempre no ambiente de homologação. 

Vale destacar que todas essas atividades foram definidas a partir de práticas de 

métodos ágeis, como Scrum, XP e Lean. 

 

4.2.3 Automação do Ciclo de Vida (ALM) 

 

ALM (Application Lifecycle Management) é uma plataforma que integra gestão do negócio 

com engenharia de software. Nessa plataforma é possível integrar processos como análise de 

requisitos, modelagem de arquitetura, desenvolvimento de código, gerenciamento de 

mudanças, gerenciamento de testes e gerenciamento de versões. Suas principais atividades 

são: 
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• Gerenciamento ágil de projetos  

• Gerenciamento de qualidade 

• VSTS (Microsoft Visual Studio Team System):  
o Repositório: GIT; 

o Integração de código e entrega (continuous integration, delivery, 

deployment); 

o Análise estática, Cobertura de Código, Testes Unitários, Testes funcionais, 

Testes de carga, Análise de Desempenho entre outros. 

 

4.3. Atividades de Transição 

 

Contempla atividades que garantam a transição do que foi desenvolvido pela Fábrica de 

Software para ser disponibilizado em ambiente de produção. Essa transição é composta pela 

implantação de cada release, avaliação dos resultados obtidos e das condições de entrega e 

suporte do produto e do projeto. 

Fluxo: cada release é homologado e liberado nas atividades de transição na forma de uma 

versão funcional ou produto mínimo viável. Desse modo, as atividades de transição visam 

garantir que clientes e usuários tenham condições de usar o produto de software. 

 

• Transferência de conhecimento: preparação do material didático e repasse de 

todo o conhecimento do sistema ou release desenvolvido para as equipes de 

suporte, sustentação e usuários chave. 

• Plano de sustentação e suporte ao usuário: as equipes de suporte e sustentação 

devem ser treinadas para receber e tratar os suportes de 1º, 2º e 3º nível da 

solução. O suporte ao usuário deve garantir, ainda, ferramentas de apoio (gestão 

de chamado), padrões de documentação (wiki, FAQ, base de conhecimento) e 

portais com informações atualizadas. 

 

4.4. Atividades de Acompanhamento do Projeto 

 

Contempla atividades de acompanhamento da execução do projeto, de forma que possíveis 

problemas possam ser identificados no momento adequado e que possam ser tomadas ações 

preventivas e corretivas, quando necessário, para controlar a execução do projeto. 

Essas atividades contemplam atualização do status do portfólio de projetos, identificação 

e comunicação de desvios e impedimentos e apoio à equipe do projeto para garantir entregas 

definidas. 

• Desvios e impedimentos: o projeto deve ser acompanhado periodicamente para 

garantir que seu andamento está de acordo com os prazos definidos (OS). Caso 

sejam identificados desvios e impedimentos, providências devem ser tomadas 

para evitar impacto no prazo da entrega. Uma forma de acompanhamento de 
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desvios e impedimentos é por meio do acompanhamento das atividades por meio 

do burndown chart (gráfico de controle das tarefas de cada interação). 

• Avaliação da qualidade: avaliar a qualidade dos serviços e artefatos entregues de 

cada OS. Como forma de avaliar não conformidades serão utilizados checklists de 

critérios de aceitação e definições de “Pronto”. A avaliação de qualidade pode 

abranger: 

o Arquitetura de Software; 

o Interface do sistema (usabilidade); 

o Modelo de dados; 

o Configurações e artefatos; 

o Realização de testes funcionais e não funcionais; 

o Análise de código-fonte: padronização (clean code e padrões de projetos), 

complexidade ciclomática, teste unitário, duplicação de código, entre 

outros. 

• Controle e monitoração: deve ser executado em conformidade com a 

“metodologia de gerenciamento de projetos do SIG”. Refere-se a medição dos 

resultados parciais do projeto e comparação do planejado versus executado. 

• Acompanhamento institucional do projeto: deve ser executado em 

conformidade com a “metodologia de gerenciamento de projetos do SIG”. Refere-

se ao acompanhamento periódico de cronograma e riscos (desvios e 

impedimentos), atualizar artefatos e comunicar informações importantes sobre o 

andamento do projeto. 

 

4.5. Atividades de Gestão de Indicadores 

 

Os indicadores de desempenho organizacional são aqueles que asseguram que todos os 

processos e subprocessos trabalhem em consonância para que as metas estipuladas sejam 

cumpridas. Assim, eles ajudam a evidenciar se os resultados planejados foram alcançados. 

Para o Plano de Execução do SIG pretende-se estabelecer indicadores para: 

 

• Monitoração dos fornecedores 

o Definição de um acordo de nível de serviço (SLA – Service Level 

Agreement) a ser detalhado no Termo de Referência. O documento SLA 

define os padrões e o nível de serviço entre as duas partes (solicitador e 

executor). Esse documento deve abranger, mas não se limitar a itens de 

definição de: 

� Desempenho; 

� Gestão de problemas; 

� Resolução de conflitos; 

� Conformidade; 

� Deveres e responsabilidades; 

� Segurança; 

� Direitos de propriedade intelectual e informações confidenciais; 
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� Rescisão contratual. 

o A monitoração dos fornecedores deve ser realizada por métricas definidas 

no SLA com sanção financeira bem definida. 

 

• Indicadores do produto  

o Indicadores de estabilidade: erros recorrentes, defeitos em testes de 

regressão, problemas de pontualidade, baixa qualidade, entre outros; 

o Indicadores de estabilidade de requisitos e escopo: percentual de novos 

requisitos, requisitos ajustados, requisitos excluídos, impacto operacional 

de requisitos modificados, entre outros. 

 

• Indicadores de qualidade interna e externa (ISSO/IEC 9126-1): funcionalidade, 

confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade, entre 

outros. 

o Outros indicadores de qualidade: 

� Abrangência de testes; 

� Satisfação da área demandante; 

� Pontualidade da entrega ao demandante; 

� Melhoria contínua: desvios e impedimentos, dificuldades ou 

problemas encontrados. 

 

4.6. Fluxo de Comunicação 

 

A comunicação durante a execução do projeto deverá ocorrer segundo duas perspectivas: 

• Técnica: comunicar todos requisitos entregues e liberados em iterações (Sprints). 

o Característica: comunicado em fluxo contínuo ao final de cada iteração (24 

dias); 

o Informações: relatório com descrição dos requisitos, quantidade de USTs 

entregues (novas funcionalidades, correções, melhorias, etc.). Métricas de 

acompanhamento e indicadores de desempenho; 

o Emissor: GESIG; 

o Receptores: DESIG e Usuários Chave.  

• Negócio: comunicar um conjunto de incrementos de software que devem compor 

o release. 

o Característica: comunicado gerencial em fluxo contínuo e não periódico a 

cada fechamento de release; 

o Informações: relatório informando o conteúdo do release e quanto a 

entrega representa no escopo total do projeto, entre outras informações. 

Métricas de acompanhamento e indicadores de desempenho; 

o Emissor: GESPRO; 

o Receptor: Comitê Técnico. 

4.7. Plano de Implantação nos Departamentos Regionais  



 

 

 60 

 

 

A implantação do SIG nos Departamentos Regionais será definida em um Plano de 

Implantação. 

O Plano de Implantação deverá conter requisitos gerais e otimizações de implantação 

para cada Departamento Geral. 

• Definição de plano de implantação 

o Autorização por parte do DR 

o Treinamentos 

• Diretrizes para a migração de Dados 

• Instalação e Parametrização/Personalização 

• Implantação – operação assistida (virada de chave) 

• Atividades de Acompanhamento 

• Diretrizes de sustentação: melhoria contínua, gestão de mudança e manutenção 

corretiva. 

•  

5.  Fluxo de Trabalho 

5.1. Fluxo de Desenvolvimento  

 

O Fluxo de desenvolvimento junto à Fábrica de Software (FS), ilustrado na Figura 3, deverá 

funcionar da seguinte forma: 

• Tempo do ciclo total: 38 dias úteis (~7 semanas) 

o Tempo do ciclo de desenvolvimento: 13 dias úteis (~3 semanas). 

• Tempo médio de atendimento para grupos de atividades: 

o Validação de entrega por parte da equipe de arquitetura interna: 5 dias úteis; 

o Fechamento de ordem de serviço (OS) até pagamento: 4 dias úteis. 

 

Figura 3 - fluxo de desenvolvimento 
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Responsabilidades durante o ciclo de desenvolvimento: 

 

• Equipe de arquitetura interna:  

o Entregar requisitos detalhados e com critérios de aceitação e definição de “pronto” bem 

definidos;  

o Garantir que os ambientes estejam funcionais (servidores e configurações); 

o Criar e garantir fluxo de versionamento e gestão de dependências; 

o Realizar fluxo de verificações, validações e testes em todas as iterações; 

o Estar disponível durante todo o ciclo de desenvolvimento para orientar Fábrica de 

Software. 

 

• Gerência SIG: 

o Garantir ciclo de vida de desenvolvimento; 

o Gerar e atualizar indicadores; 

o Orientar equipe de arquitetura; 

o Estar disponível durante todo o ciclo de desenvolvimento para orientar Fábrica de 

Software; 

o Garantir fluxo de pagamento; 

o Garantir fluxo de comunicação; 

o Manter portal SharePoint atualizado. 

 

• Fábrica de Software:  

o Desenvolver requisitos planejados no prazo seguindo todo o processo definido e 

critérios de aceitação; 

o Realizar testes funcionais, não funcionais e testes de regressão em todo o ciclo; 

o Realizar teste unitário para todo código desenvolvido; 

o Utilizar padrões de projeto e ferramentas de análise de código; 

o Gerar documentação das funcionalidades; 

o Demonstrar em reunião de entrega tudo que foi desenvolvido; 

o Atualizar em tempo real a ferramenta acompanhamento e gestão de mudança. 

 

5.2. Fluxo de Análise de Requisitos e Definição de Escopo 

 

Figura 4 - Fluxo de análise de requisitos e definição de escopo por especialidade. 
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A análise de requisitos deve acontecer em um ciclo que possui duas validações distintas 

na seguinte ordem (Figura 4): 

1. Validação do Grupo Técnico de Especialidades (GTE) 

2. Validação com o Comitê Técnico do SIG 

 

O escopo somente será priorizado no backlog da Fábrica de Software se aprovado em 

todas as validações. 

6.  Infraestrutura fís ica –  Data Center   

 
Processo licitatório por pregão eletrônico finalizado – vencedora empresa AMT. 

• A infraestrutura física disponibilizada pelo data-center deve possuir: 

o 5 ambientes para o SIG: 

� Desenvolvimento Senac MS (verificar local e remoto): ambiente para 

desenvolvimento do SIG pelos consultores Senac MS. 

• Instância própria de MXM. 

• Schema próprio de Banco de dados (simplificado). 

� Testes Fábrica de Software: ambiente para que a Fábrica de Software 

possa realizar testes antes das entregas no ambiente de homologação. A 

ideia é que a Fábrica de Software possa realizar seus testes em um 

ambiente com configurações idênticas ao ambiente final da Fábrica de 

Software (Homologação). 

• Automação: continuous integration e delivery 

• Instância própria de MXM 

• Schema próprio de Banco de dados (simplificado). 

• Sem acesso externo (exceto para baixar dependências) 

� Homologação – Fábrica de Software/ Senac MS: ambiente para que os 

consultores possam homologar a entrega da Fábrica de Software e realizar 

novos testes. 

• Automação: continuous integration e delivery 

• Instância própria de MXM 

• Schema próprio de Banco de dados (simplificado). 

� Pré-produção: ambiente que será disponibilizado para treinamento e 

validação junto aos DRs. 

• Automação: continuous integration e delivery 

• Instância própria de MXM (simplificado). 

• Schema próprio de Banco de dados. 

� Produção: ambiente final, robusto, seguro, com redundância, rotinas de 

backup e monitoramento ativo. 

• Automação: continuous integration e delivery 

• Parametrização configurada por regional a ser migrado 

• Instância de MXM por regional 

• Schema própria de Banco de dados (robusto e performático). 

o Modelo transacional e dimensional (DW-BI) 
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o Monitoração de erros em log de aplicação em dashboards 

(splunk por exemplo)  

o Redundância de servidores com balanceador de carga. 

 

Observações:  

A Fábrica de Software deverá configurar todo o seu ambiente de desenvolvimento e 

testes.  

O Senac MS irá disponibilizar apenas um ambiente de testes final para a Fábrica de 

Software com o objetivo de manter a integridade dos testes em ambientes idênticos ao 

ambiente de produção. Esse ambiente não poderá ser alterado pela Fábrica de Software. 

As entregas por parte da Fábrica de Software serão realizadas por meio de entrega de 

código no repositório GIT do Senac MS com integração e delivery automático no ambiente 

de Homologação Fábrica de Software/Senac. 

A quantidade de servidores, distribuição de carga, SGBD e aspectos de infraestrutura, 

serão definidos na Arquitetura de Software definida pelo Senac MS.  
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XV.  Anexo II  – Arquitetura do Sistema SIG 

 

Entre os dias 20 à 24 de fevereiro de 2017, foi realizada uma reunião no Departamento 

Nacional (DN), cujo objetivo foi realizar uma consultoria de arquitetura de Software para o Sistema de 

Gestão Integrado – SIG, com o profissional Eduardo Pires para a composição da seguinte arquitetura: 

1.  Domain Model  

 

Refere-se a parte mais importante do sistema, ou seja, o ponto focal ou o coração do software. 

Esta camada é puramente agnóstica, sendo de responsabilidade do Senac MS disponibilizar sua 

implementação considerando uma interface de acoplamento para as demais camadas da arquitetura. 

� Consultoria: foi fortemente recomendado o uso de padrões arquiteturais na construção 

do Domain Model, tais como Domain-Drive Design (DDD), Command Query Responsibility 

Segregation (CQRS), Command Query Separation (CQS), Event-Sourcing (ES) dentre outros.  

o Responsabilidades do Senac MS: 

� Utilizar os conceitos preconizados pelo DDD realizando a separação e a 

organização do projeto. 

� Manter a comunicação efetiva entre o time, o analista de negócio, os 

usuários chave e a Fábrica de Softwares.  

� Identificar contextos do sistema, organizados em módulos para 

determinar quando usar um ou mais padrões arquiteturais.  

Arquitetura Centrada no Domínio 

 

Figura 5: Arquitetura Centrada no Domínio. 
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Figura 6: Escopo SIG separado por Contextos. 

 

� Justificativa: a arquitetura centrada no domínio será definida e desenvolvida dentro do 

Senac MS com o objetivo reduzir riscos de entendimento referentes aos processos de 

negócio do Senac.  

 

Tendo definida a arquitetura centrada no domínio, fez-se necessário o uso do padrão 

arquitetural DDD, que em sua forma analítica, consiste de dois elementos correlacionados: 

Linguagem Onipresente (Ubíqua) e Contextos (Bounded Context). 

A Linguagem Onipresente é o vocabulário compartilhado por todos os stakeholders do 

projeto, sendo necessário seu uso por todas as partes do projeto e durante todo o projeto. 

Desse modo, o uso dessa técnica irá favorecer a comunicação entre equipes, parceiros, 

cliente, entre outros.  

Conforme ilustrado na Figura 6, os Contextos, são os termos utilizados para se referir as 

áreas do domínio (negócio) que podem ser tratadas de maneira independentes umas das 

outras, por causa de sua particularidade no uso da Linguagem Onipresente (Ubíqua). O 

uso dessa técnica possibilita a definição do padrão arquitetural mais efetivo na resolução 

de problemas levantados por cada área ou contexto da aplicação. 

2.  Domain Services 

 

Camada da aplicação fortemente acoplada a camada Domain Model. Enquanto a 

responsabilidade da camada Domain Model define o negócio (domínio) e suas regras e validações 

individuais, a camada de Domain Services é responsável por realizar a orquestração do negócio, ou 

seja, cada entidade de domínio definida na camada Domain Model, precisa se comunicar e ser utilizada 

de maneira coerente para compor uma regra de negócio do sistema. 

A camada Domain Services é usada para encapsular a lógica de domínio que não se encaixa 

naturalmente em nenhum objeto de domínio existente, por exemplo, é possível ter um 

RealizarMatrículaService que coordena como um Aluno realiza a matrícula online. 
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Figura 7: Exemplo Domain Services realizando um comando CQRS para realizar uma Matrícula. 

 

3.  Application Services  

 

Camada da aplicação fortemente acoplada a camada de Domain Services. Responsável por 

disponibilizar dados da aplicação para cliente da camada superior User Interface (UI). 

� Consultoria: Recomendado o uso de Web Api 2.2, utilizando o framework .Net Core 

Full Framework. Facilmente utilizado para disponibilizar dados via protocolo HTTP que 

está em sua mais nova versão HTTP/2. Logo é possível fornecer uma Api no estilo 

arquitetural REST, para consumo de diversos clientes, sendo requerido que os mesmos 

sejam capazes de processar respostas HTTP e serializar/deserializar conteúdos no 

formato JSON.  

Foi recomendado também o uso do framework Identity para realizar a segurança no acesso e 

controle de perfis da API, utilizando tokens para a autenticação/autorização. 

Está camada deve utilizar os recursos da camada Domain Services, para validar e disponibilizar 

os recursos solicitados pelos clientes consumidores da Api. Tal trabalho pode ser delegado a fábrica de 

software por ser um trabalho “braçal” sem muita necessidade de entendimento das regras de negócio. 
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Figura 8: Camada Application Services se comunica diretamente com a camada Domain Services. 

4.  UI (User Interface)  

 

Está e a camada responsável pela apresentação de telas para interação com os usuários da 

aplicação. 

� Consultoria: Foi recomendado que o desenvolvimento dessa camada seja realizado 

usando o framework javascript AngularJS na versão 2. Este cliente web deve consumir os 

dados disponibilizados pela camada Application Services, via requisições HTTP. 

 

Figura 9: Modelo exemplo do uso da API por diversos clientes de interface com o usuário. 
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Como demonstrado na Figura 9, existe um forte desacoplamento da camada de serviço para 

com a camada de apresentação e seus clientes consumidores. Logo esta estratégia de arquitetura, 

possibilita uma simples substituição de tecnologias do lado da camada de apresentação, sendo 

necessária apenas que a nova tecnologia consiga consumir dados via protocolo HTTP no formato JSON. 

5.  Test 

 

A camada de testes deve permear todas as outras camadas, e dependendo da camada, aplica-

se apenas testes de unidade, como por exemplo a camada de domínio. A partir da camada de Domain 

Services, além dos testes de unidade, fazem-se necessários os testes de integração. O mesmo se aplica 

a camada de Application Services e Infraestrutura. Na camada de UI é acrescentado os testes de tela, 

totalizando três categorias de testes, sendo o mínimo necessário para manter uma qualidade razoável 

do software. 

� Consultoria: Recomendado que se utilize o framework xunit para realizar os testes de 

unidade por todas a aplicação, o uso do framework selenium para testes de tela, e sendo 

de ponto facultativo o uso de projeto no template prompt de comando para testes de 

integração, apesar de haver a possibilidade de realizar estes testes com o framework xunit. 

6.  Infrastructure 

 

A camada de infraestrutura é responsável por toda a comunicação com o banco de dados, 

serviços externos e pelas partes da aplicação que devem ser compartilhadas por toda ela, também 

chamada de Cross-cutting. 

 

Figura 10: Modelo de comunicação com a camada de infraestrutura. 
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Na Figura 10, é possível observar que a camada Domain Services, é responsável por fornecer 

interfaces para que a camada de infraestrutura possa se comunicar efetivamente com o domínio da 

aplicação. Nesse contexto, fica evidente a flexibilidade que a arquitetura possui caso seja necessário 

substituir a forma com que os dados sejam armazenados, por exemplo, é possível migrar um banco de 

dados relacional para uma técnica de banco de dados não relacional (noSql), tal qual foi fortemente 

recomendada pelo consultor. 

Serviços externos como um Gateway de Pagamento (PagSeguro, PayPal, entre outros), 

também são de responsabilidades da camada de infraestrutura. 

Trata-se de uma camada que permeia e se comunica com as demais (exceto a camada de 

domínio), em que normalmente ficam disponíveis serviços compartilhados como, por exemplo, 

Validação de Token, segurança da aplicação, auditorias e logs. 

 

Figura 11: Representação da camada de cross-cutting concerns. 

7.  Tecnologias Recomendadas 

 

� Consultoria:  

• Ambiente integrado de desenvolvimento: Visual Studio 2017, justificado devido 

aos templates do framework Asp.Net Core serem diferentes das versões 

anteriores, ou seja, mais robustos, testados e adequados ao cenário exposto. 

• Sistema Gerenciador de Banco de dados: Redis e/ou MongoDB, e  Sql Server 2016. 

A utilização de noSql é justificada considerando tendência em performance sob o 

ponto de vista do consultor e comparados aos bancos de dados relacionais 

(sistemas transacionais). 
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• Framework .Net: Utilizar o Framework .Net Core Full Framework na versão 4.6.1, 

devido a possíveis incompatibilidades que serão aplicadas futuramente ao 

framework na versão 4.6.2. Com o cenário de início do desenvolvimento do SIG 

no ano de 2017, faz-se necessário para manter a compatibilidade e uso dessa 

versão. Atualizações poderão ser avaliadas no decorrer do projeto. 

• Testes: Para os testes de unidade foi recomendado o uso do framework xunit, 

justificado pelo fato de ser o framework de testes utilizado hoje pela equipe de 

desenvolvimento do Asp.Net core da Microsoft. Para os testes de Tela foi 

recomendado o uso do framework Selenium por ser o mais difundido e utilizado 

no mercado atualmente. 

• Produtividade: Altamente recomendado o uso do plugin RSharper, justificado pela 

sua capacidade de melhorar a qualidade e a velocidade no desenvolvimento da 

aplicação. 

Em suma, na Figura 12 é possível identificar todos os aspectos de arquiteturas definidos. 

 

Figura 12: Mapa mental da consultoria. 

8.  Aspectos Gerais  da Arquitetura 

• Arquitetura centrada no domínio; 

• Visual Studio 2017; 

� Asp Net Core com Full Framework, 

� Identity. 

• Angular 2 com Typescript; 

• XUnit / Selenium ; 

• SPA- Segurança (Cors / Token / SSL); 

• Banco de Dados:  SQL Server 2016. 


