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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como objetivo propor um sistema de gestão automatizada de pautas             
e atas de reuniões do colegiado do mestrado da UniCesumar para melhorar a memória              
organizacional da secretaria através de um repositório central de informações que futuramente            
serão utilizadas como base para tomada de decisões. A metodologia aplicada foi de natureza              
objetiva e como resultado foram desenvolvidos o projeto e a implementação do serviço             
back-end  que será utilizado como parte do sistema de gestão de pautas e atas. 
 
Palavras-chave : Memória Organizacional, Mestrado em Gestão do Conhecimento, Gestão do          
Conhecimento, Gestão de Pautas e Atas 
 
 
Automated Management of Agenda and Minutes of Collegiate Meetings: A proposal to 

improve Organizational Memory 
 
ABSTRACT 

 
This article aims to propose a Software of Automated Management of Agenda and             

Minutes of Collegiate Meetings of Secretariat of Masters at UniCesumar seeking to improve             
the Organizational Memory through the management of a central repository of information            
which in the future will be used as resource for decisions making. The methodology applied               
was of objective nature and both the project and implementation of a back-end service which               
play an important role in the resulting software were achieved as a result. 

 
Keywords : Organizational Memory, Masters in Knowledge Management, Knowledge        
Management, Agenda and Minutes  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Conhecimento organizacional diz respeito ao que as organizações sabem          

sobre elas mesmas, incluindo seus clientes, produtos e processos, concorrentes,          

erros, acertos etc. No entanto, nem todos compreendem o conceito de           

conhecimento, nem mesmo a diferença entre dado e informação. 

Dado refere-se a conjuntos de fatos e eventos relacionados a um objeto,            

extraídos de forma simples, armazenados e catalogados. Dados não possuem          

sentido ou contexto agregado, sendo apenas armazenados em bancos de dados ou            

documentos para serem compreendidos (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Por outro         

lado, informação significa o dado analisado, munido de contexto, relevância e           

propósito. Portanto, a informação tem mais relevância do que o dado, pois ela leva o               

homem ao conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

O conhecimento é o resultado da reflexão, percepção e aprendizado do           

homem obtidos com base no conhecimento. É dificilmente assimilado por máquinas,           

além de ser frequentemente tácito (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento, na dimensão         

epistemológica, é dividido em dois tipos: o conhecimento tácito e o conhecimento            

explícito. O conhecimento tácito é o conhecimento individual e pessoal, obtido           

através de experiências individuais e de difícil externalização e comunicação. Para           

Sveiby (1998), este tipo de conhecimento é obtido através da prática e é de              

fundamental importância para as organizações por permitir o compartilhamento de          

experiências entre indivíduos e por otimizar a tomada de decisão levando ao maior             

sucesso nas ações da organização. Conhecimento explícito, por sua vez, é o            

conhecimento formal e sistemático que pode ser compartilhado facilmente através,          

por exemplo, de manuais, pesquisas, relatórios e por meios tecnológicos (GROTTO,           

2002). De acordo com Sveiby (1998), este tipo de conhecimento é obtido,            

principalmente, através da educação formal e pelo acesso à informação.  
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Ainda segundo Sveiby (1998), o conhecimento tácito é orientado para ação,           

sustentado por regras, está em constante mutação e é relacionado à competência,            

enquanto que o conhecimento explícito é um dos elementos gerados de           

competência. Segundo o autor, a união do conhecimento tácito e explícito otimiza o             

Conhecimento Organizacional. 

Assim, pode-se afirmar que é possível compartilhar o conhecimento tácito de           

um indivíduo de forma que outro indivíduo também tenha este conhecimento tácito,            

sendo isto de grande valor para as organizações. 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), a espiral do conhecimento é o             

processo de conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. Este          

acontece seguindo o modelo de: Socialização, Externalização, Combinação e         

Internalização (conforme Figura 1): 

 

Figura 1: Espiral do Conhecimento. 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

A Socialização refere-se ao compartilhamento implícito do conhecimento        

tácito que acontece quando os indivíduos interagem; a Externalização é a conversão            

do conhecimento tácito em explícito; a Combinação é o que combina e passa o              

conhecimento explícito formalizado; e a Internalização é o que leva o conhecimento            

de volta à sua forma tácita. 

Todas organizações utilizam e geram conhecimento em seus processos ao          

longo do tempo. De acordo com Micklethwait e Wooldridge (1998), as organizações            
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de sucesso são as que detêm maior conhecimento ou que administram de forma             

mais eficiente a obtenção, disseminação e preservação do conhecimento acerca dos           

seus processos, pessoas, produtos, clientes e concorrentes. Para que essa          

administração seja eficiente é necessário planejar a forma como o conhecimento           

será obtido, disseminado e mantido dentro da organização para ser utilizado em            

momentos de necessidade.  

A gestão do conhecimento indica a memória organizacional como uma prática           

(JENNEX; OLFMAN, 2007) utilizada para gerenciar este conhecimento. A memória          

organizacional é um “acervo de informações, conhecimentos e práticas, agregados e           

retidos pela organização ao longo de sua existência” (MENEZES, 2006, p.31),           

disposto de forma que forneça subsídios para as atividades organizacionais,          

processos de tomada de decisões e para a preservação do seu capital intelectual,             

tendo como uma das principais funções aumentar a competitividade da organização           

pelo aperfeiçoamento da forma como ela gerencia seu conhecimento (ABECKER,          

1998). Nesse contexto, ela se torna uma espécie de “ferramenta” da organização            

para o gerenciamento do conhecimento e das tarefas individuais e do grupo. 

Segundo Ackerman e Halverson (2000), existem diferentes conceitos de         

memória organizacional e dentre eles há um que a define como um repositório             

singular, um único  contêiner  que funciona para a organização inteira. Para esses            

autores, estudos recentes consideram que a memória organizacional se assemelha          

a uma rede de pessoas e artefatos, processos e experiências que, interligados,            

formam uma memória. A palavra memória remete ao sentido de tempo e assim,             

memória organizacional pode ser entendida como informações guardadas que         

contam a história dos processos organizacionais e que podem ser lembradas e            

utilizadas em futuras operações. 

De acordo com Nilakanta  et al. (2006), a memória organizacional pode ser            

entendida como um conhecimento corporativo que representa experiências prévias,         

arquivadas e compartilhadas pelas pessoas. É constituída por um conhecimento          

explícito (arquivos guardados, banco de dados) e conhecimento tácito (experiências,          

opiniões), abrangendo aspectos funcionais, técnicos e sociais do ambiente de          

trabalho. Sendo instituída dentro de uma empresa por meio de reuniões, e-mails,            
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relatórios, conferências, entre outras formas, a memória organizacional servirá para          

apoiar a tomada de decisões nas tarefas e em diferentes situações. 

Sá Freire et al. (2012) consideram que o conhecimento é inerente às pessoas             

que compõem a organização e desse modo, um modelo de memória organizacional            

deve ter como metas: evitar a perda do conhecimento intelectual quando um            

especialista deixa a empresa; explorar e reutilizar a experiência adquirida nos           

projetos passados e evitar a repetição de erros; melhorar a circulação e            

comunicação da informação na organização; integrar o saber fazer de diferentes           

setores da empresa e melhorar o processo de aprendizagem individual e coletiva de             

toda a organização. 

Sendo assim, um modelo de memória organizacional deve ser estruturado          

para gerir a interação das pessoas com o grupo e registrar todos os processos.              

Desse modo, o conhecimento explícito e o conhecimento tácito podem ser           

ampliados e cristalizados por meio de compartilhamento de experiências, discussão          

e observação de como executar os processos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O  objetivo geral desta pesquisa é “Propor um Sistema de Gestão da            

Informação para pautas e atas de reunião de colegiado com vistas a propiciar uma              

busca otimizada das informações”. Para alcança-los, os seguintes  objetivos         

específicos  se fazem necessários: 

1. Compreender gestão do conhecimento, na generalidade, e memória        

organizacional em profundidade; 

2. Avaliar e propor mudanças com foco na melhoria dos fluxos e artefatos            

definidos no projeto de iniciação científica (SANTOS, 2017); 

3. Desenvolver e implantar um software de gestão automatizada de pautas e           

atas de reuniões do colegiado do mestrado da UniCesumar para o           

aprimoramento dos fluxos avaliados em (2).  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se o desenvolvimento de um novo sistema, ao invés de utilizar           

soluções existentes no mercado, pois a solução construída neste projeto visa           

resolver a necessidade de haver um cadastro de atas e pautas para a secretaria dos               

mestrados, e os sistemas atuais não prevêem todas as necessidades levantadas           

junto ao secretariado. 

Além disso, esse sistema possibilita que haja - em um futuro processo de             

integração com os outros sistemas internos da UniCesumar - facilidade na           

manutenção e customização sobre o software desenvolvido por este projeto. 

 

2. METODOLOGIA 
 
 
 

A metodologia científica empregada nesta pesquisa foi de natureza aplicada,          

em que o produto será tanto o projeto de software quanto um  Minimum Viable              

Product (MVP). Para tal, foi realizada pesquisa bibliográfica exploratória para          

compreensão da temática, com pesquisa documental para melhor compreensão das          

necessidades. Para o desenvolvimento do projeto de software, foram utilizados          

alguns dos artefatos e eventos propostos pela gestão de projetos SCRUM           

(SOMMERVILLE, 2011), a proposta de obter  feedback de clientes em potenciais do            

Lean Startup (RIES, 2012), além das boas práticas de programação do Extreme            

Programming (XP), tais como programação em pares, integração contínua e          

refatoração (BECK, 2000).  
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3. GESTÃO AUTOMATIZADA DE PAUTAS E ATAS DE REUNIÕES DE          

COLEGIADO 

 

Esta seção pretende apresentar os passos necessários para o         

desenvolvimento do MVP que permitirá a gestão automatizada de pautas e atas de             

reuniões de colegiado. Na sequência, a Seção 3.1 apresenta os trabalhos           

relacionados de forma a satisfazer o objetivo específico (1). Na Seção 3.2,            

apresentam-se os resultados obtidos para satisfazer os objetivos específicos (2) e           

(3). Salienta-se que o projeto de software está disponível no apêndice I. Finalmente,             

apresentam-se os resultados e considerações finais sobre o MVP construído. 

 

3.1 TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Para justificar a necessidade de se criar um software específico para atender            

as necessidades da gestão automatizada de pautas e atas das reuniões do            

colegiado do mestrado da UniCesumar, foram realizadas buscas por softwares de           

gestão acadêmica já existentes, além de comparações deles, visando verificar se           

estes solucionam os problemas levantados como requisito no início do projeto. 

Dentre os softwares de gestão escolar e acadêmica existentes destacam-se          

os softwares privados Sponte  , Sistema Galileu e o WPensar  . Encontrou-se          
1 2 3

similaridade entre as soluções propostas por cada um destes, conforme consta na            

descrição da tabela 1.  

1 Disponível em: <http://sponte.com.br/>. Acessado em: 27.jul.2018. 
2 Disponível em: <http://www.sistemagalileu.com.br/>. Acessado em: 27.jul.2018. 
3 Disponível em:< http://www.wpensar.com.br/ >.  Acessado em: 27.jul.2018. 

10 

 

http://www.wpensar.com.br/


TABELA 1. Tabela de funcionalidades dos softwares pedagógicos existentes 

Gestão 

Pedagógica 

Grupo de funcionalidades necessárias no sistema para manter        

professores, alunos, turmas e outros domínios que possam estar         

relacionados à pedagogia no contexto de escolas e        

universidades. 

Gestão de 

Secretária 

Grupo de funcionalidades necessárias no sistema para manter        

notas, boletins, calendários, avisos e outros domínios que        

possam estar relacionados à secretaria de uma instituição de         

ensino de pequeno e grande porte. 

Gestão 

Financeira e 

Contábil 

Grupo de funcionalidades necessárias no sistema para manter        

contas a pagar, contas a receber, emissão de títulos, arquivos de           

remessa e retorno para bancos, bem como a emissão de notas           

fiscais para a declaração de serviços prestados e outras         

declarações necessárias aos órgãos de fiscalização do governo. 

 

Os sistemas Sponte e Galileu são feitos sob medida para escolas de ensino             

fundamental e médio, escolas de idiomas, cursos técnicos e profissionalizantes. Por           

outro lado, o WPensar tem como foco instituições de menor porte, mas concorre             

com os outros sistemas citados. 

Ao comparar as funcionalidades por estes oferecidas  versus os requisitos          

levantados na fase de planejamento e requisitos do projeto, concluiu-se que esses            

softwares possuem uma porcentagem muito grande de funcionalidades extras que          

seriam inúteis no contexto da gestão automatizada de pautas e atas das reuniões do              

colegiado da secretaria do mestrado da UniCesumar, uma vez que estas           

funcionalidades extras já foram sanadas por softwares internos e outros softwares           

contratados pela instituição. 

Para oferecer uma solução personalizada, sob medida, desenvolvida com os          

melhores processos, padrões e tecnologia, bem como permitir futuras integrações          

com sistemas internos da instituição, decidiu-se por desenvolver o serviço  Rest           
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back-end do software de gestão automatizada de pautas e atas, proposto como            

objetivo específico (3) deste trabalho de conclusão de curso. 

 

3.2 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

O processo de desenvolvimento do software para gestão automatizada de          

pautas e atas de reuniões de colegiado da secretaria do mestrado da UniCesumar             

focou na verificação e refinamento do projeto de software previamente elaborado em            

(SANTOS, 2017), com posterior validação junto ao secretariado e implementação do           

MVP. 

Salienta-se que, na verificação do projeto apresentado em Santos (2017),          

buscou-se inicialmente compreender os requisitos definidos e os artefatos         

construídos. Refinou-se a proposta visando um acesso ao banco de dados mais            

eficiente. Portanto, foram identificadas inconsistências na primeira versão dos         

requisitos e, então, foram feitos ajustes no diagrama de classe, no diagrama de caso              

de uso e na especificação desses casos. Na sequência, foi especificado o diagrama             

de entidade e relacionamento (E/R) para o banco de dados. A definição completa             

das inconsistências encontradas e dos ajustes feitos está inserida no apêndice -            

Projeto de Software. 

Na sequência foi dado início à implementação do serviço  Rest utilizado no            

back-end . Esse serviço tem como função principal a implementação da lógica           

necessária para armazenar, consultar, atualizar e deletar pautas, atas, colegiados,          

membros do colegiado e usuários do sistema, bem como para realizar  login ,  logout  e              

notificar membros do colegiado sobre as reuniões através de e-mail contendo a ata             

e pauta da reunião. 

O serviço foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java em           

conjunto com o framework Spring, utilizando-se de uma instância do banco de dados             

PostgreSQL para armazenamento dos dados citados acima. O padrão arquitetural          

RESTful foi utilizado para permitir a manipulação das informações através de           

requisições do protocolo de internet HTTP (Protocolo de Transferência de Texto).           
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Uma documentação da api RESTful (Application Programming Interface) é         

disponibilizada para permitir a compreensão dos recursos disponíveis e facilitar a           

integração com a aplicação  front-end . 

O serviço  back-end  é essencial para permitir que a interface de interação com             

o usuário ( front-end ) manipule dados a fim de mostrá-los ao usuário do software. A              

implementação da aplicação  front-end que será integrada com o MVP  back-end  não            

faz parte do objetivo deste projeto. 

 

3.3 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resultado do processo de desenvolvimento de software foi a construção de            

um serviço RESTful que oferece recursos para manipulação de informações          

relacionadas aos domínios de atas, pautas, colegiados, membros de colegiado e           

usuário. 

Cada um desses domínios possui recursos ( endpoints ) comuns que         

possibilitam a criação, recuperação por id e outros campos, atualização e deleção de             

registros. As operações de deleção são lógicas e não removem o registro            

fisicamente do banco de dados, apenas o inativam.  

Os domínios de “pauta” e “ata” possuem um recurso adicional que possibilita            

a geração do documento (pauta ou ata) em formato PDF a partir dos dados contidos               

no registro, garantindo então um dos propósitos do software, que é automatizar o             

processo de geração de atas e pautas das reuniões do colegiado. 

O domínio de “usuários” possui dois recursos adicionais -  login e  logout -, que              

permitem iniciar uma sessão após a validação de credenciais inseridas pelo usuário            

e terminar uma sessão previamente iniciada através de seu identificador. 

Após o  login, os usuários recebem do serviço um  token no formato JWT, que              

é utilizado em lugar de suas credenciais nas requisições subsequentes ao  login,  com             

o propósito de identificar o usuário que solicita acesso ao recurso do serviço.  

A utilização de  tokens  no formato JWT trazem ganhos significativos de           

performance ao sistema, pois o serviço não precisa procurar por dados do usuário             
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sempre que ele solicitar acesso ao recurso, e isso se dá pois o  token  contém as                

informações essenciais do usuário em seu conteúdo. A não utilização de  tokens            

JWT exige que os usuários ou enviem suas credenciais em cada requisição, o que              

pode levar ao acesso dessas credenciais por usuários indevidos, ou utilizem  cookies            

contendo o identificador da sessão em seu conteúdo, o que exige que o serviço              

busque por informações do usuário e sessão no banco de dados antes de executar              

qualquer lógica. Os  tokens  JWT são seguros porque são assinados pelo serviço com             

algoritmos de assinatura digital, o que garante a integridade do conteúdo do  token .             

Se por algum motivo o  token  for modificado por qualquer agente, este não será              

aceito, pois as modificações não terão sido assinadas pelo serviço, e sim por outro              

agente não confiável. A escalabilidade do sistema é facilitada, pois o serviço não             

precisa compartilhar base de dados com outras instâncias. 

Os registros são distinguidos por um identificador no formato universal único           

(UUID), que dificulta a predição de usuários maliciosos quanto à quantidade de            

registros existentes e ao acesso a estes registros através da modificação da URL, -              

como facilmente acontecem com registros distinguidos por identificadores        

sequenciais. Os identificadores no formato UUID também permitem uma melhor          

performance geral e escalabilidade do sistema, visto que o serviço não precisa            

pesquisar o próximo identificador válido diretamente no banco de dados, ao invés            

disso os identificadores são gerados em tempo de execução e em memória pelo             

serviço através de informações únicas do computador e do tempo. 

Nas figuras 3.1 a 3.11 são exibidos os recursos do serviço,  endpoints  de cada              

recurso, bem como exemplos em formato JSON dos domínios.  
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Figura 3.1 - Visão geral dos recursos disponíveis na Api Rest. 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Recursos disponíveis para manipulação de dados de atas. 
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Figura 3.3 - Modelo do registro de uma Pauta em formato JSON. 
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Figura 3.4 - Recursos disponíveis para manipulação de dados do colegiado. 

 

 

 

Figura 3.5 - Modelo do registro de um Colegiado em formato JSON. 
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Figura 3.6 - Recursos disponíveis para manipulação de dados de membros do            

colegiado. 

 

 

 

Figura 3.7 - Modelo do registro de um membro de colegiado em formato JSON. 
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Figura 3.8 - Recursos disponíveis para manipulação de dados de pautas de reunião. 
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Figura 3.9 - Modelo do registro de uma Pauta em formato JSON. 
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Figura 3.10 - Recursos disponíveis para manipulação de usuários. 

 

 

 

Figura 3.11 - Modelo do registro de um usuário em formato JSON. 
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4. CONCLUSÕES 

 
O escopo deste projeto incluiu o desenvolvimento de um MVP de serviço            

RESTful responsável por armazenar dados relativos a pautas e atas das reuniões do             

mestrado da UniCesumar. O MVP do serviço propôs recursos para manipulação de            

atas, pautas, colegiados, membros do colegiado, usuários, geração de documentos          

PDF das pautas e atas e notificação dos membros do colegiado por e-mail. 

Não foram contemplados no escopo do MVP o versionamento de modelos de            

atas e pautas que visam a alteração dos modelos de documento em uma interface              

de usuário por um administrador do sistema, com o intuito de agilizar modificações             

nos modelos sem a necessidade de um programador efetuar as mudanças.           

Ademais, não faz parte do objetivo deste projeto a implementação da interface de             

interação com o usuário ( front-end ), mas sim apenas a implementação do MVP do             

serviço RESTful, que posteriormente será utilizado por uma interface a ser           

desenvolvida. 

Foram implementados recursos para manipulação de dados de pautas, atas,          

colegiados, membros do colegiado e usuários, assim como recursos para  login ,           

logout  e notificações de membros de colegiado por e-mail. Uma versão para testes             

do serviço RESTful está disponível no link  http://secretariaservice.herokuapp.com/        

para ser acessada por usuários previamente cadastrados. 

O escopo futuro está definido na implementação do versionamento de atas e            

pautas, mineração de dados para extração de padrões e conhecimento e           

implementação da interface  front-end  para integração com o serviço RESTful          

back-end, e por fim a implantação do software para uso das secretarias do mestrado              

da UniCesumar.  
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APÊNDICE I - Projeto de Software 

 

Um dos objetivos específicos deste projeto de software foi avaliar e propor            

melhorias nos fluxos e artefatos do projeto de Iniciação Científica (2017), visando            

uma melhor compreensão e solução do problema. Para cumprir este objetivo, os            

diagramas de caso de uso, diagrama de classe e a narrativa de caso de uso foram                

revistos e alterados pontualmente. Também foi incluído o diagrama de entidade e            

relacionamento, visando definir as entidades que estarão presentes no banco de           

dados para o armazenamento deles do sistema. A seguir, apresenta-se uma breve            

descrição das mudanças realizadas em cada um dos artefatos mencionados          

anteriormente e sua representação.  
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1. DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso 

 

 

Nesta revisão do diagrama foram acrescentados os casos de uso  manter           

colegiado ,  manter membros do colegiado e  notificar membros do colegiado . Os itens            

manter ata e  manter pauta foram agrupados ao item  manter reuniões do colegiado e              

as pautas e atas mais específicas foram removidas. O caso de uso  fazer login  foi               

acrescentado ao administrador. Os casos de uso  manter contas de usuário e  manter             

perfis de usuário  substituem os de permissão anteriormente inseridos.  
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2. NARRATIVAS DO DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

As narrativas do diagrama de caso de uso do trabalho de iniciação científica             

(2017) foram atualizadas, sendo sua versão completa apresentada na sequência: 

 

Tabela 2.1 Narrativas do diagrama de caso de uso do sistema de atas - v3.2 

1 - Manter Contas de Usuário 

Um administrador pode criar, consultar, alterar e/ou deletar a conta de usuários. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O administrador tem que estar  logado no sistema para manter a            
conta. 

● RN02: Um mesmo e-mail não poderá possuir mais de uma conta. 
● RN03: Não se pode manipular (deletar, alterar e consultar) conta de usuário            

que não foi cadastrado no sistema.  
● RN04: Ao criar uma nova conta, o Administrador precisa informar o e-mail,            

nome completo e os perfis do usuário. O novo usuário então receberá em             
seu e-mail um convite para concluir a abertura da conta e definir sua senha. 

● RN05: O domínio do e-mail dos usuários deve ser o domínio cadastrado            
nas configurações da aplicação, para garantir que somente usuários com          
acesso ao e-mail institucional tenham acesso ao sistema. 

● RN06: A senha deve possuir o mínimo de 8 caracteres, sendo eles letras             
minúsculas, maiúsculas e números e caracteres especiais. 

● RN07: O administrador, ao excluir uma conta, a torna inativa e sua            
recuperação só poderá ser feita pelo próprio administrador. 

● RN08: A recuperação de dados é feita por deleção lógica. 
● RN09: O usuário poderá alterar seus dados após estar cadastrado e logado            

no sistema. 
 
Fluxo Alternativo: 

● Antes de clicar em “Salvar” ao se cadastrar, alterar os dados cadastrais ou             
deletar uma conta, o administrador poderá cancelar a operação. 

● Ao inserir um e-mail de usuário existente, o sistema acusará erro e não             
poderá continuar a inserção, não zerando todos os campos. 

● O administrador, ao consultar (deletar ou alterar) uma conta de usuário           
inexistente, acusa erro e retorna a interface com os campos zerados.  

 

2 - Manter perfis de usuário e permissões 

Um administrador pode atribuir e revogar perfis de acesso com permissões           
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pré-definidas no sistema para usuários novos e já cadastrados. Os perfis           
disponíveis são Administrator e Secretaria. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: Um usuário deve ter no mínimo um perfil de acesso definido no             
momento da criação da conta pelo Administrador, sendo o perfil Secretária           
o padrão. 

● RN02: Um usuário pode ter todos os perfis de acesso disponíveis no            
sistema, significando que ele pode realizar todas as tarefas possíveis com o            
sistema. 

● RN03: Para atribuir e revogar perfis de acesso a outros usuários o usuário             
logado precisa ter o perfil de Administrador. 

 
Fluxo Alternativo: 

 

3 - Fazer Login 

O usuário precisa efetuar login com seu e-mail e senha para ser identificado e ter               
acesso às funcionalidades do sistema. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O e-mail e senha deverão corresponder aos informados no cadastro           
do usuário. 

 
Fluxo Alternativo: 

● O  login somente será efetuado se os dados conferirem com o cadastro no             
sistema, caso contrário aparecerá uma mensagem de erro. 

● Caso necessite, o secretário pode optar por redefinir senha. 
● Após três tentativas com a senha incorreta, será necessário redefinir a           

senha através de uma solicitação feita pelo secretário. 

 

4 - Recuperar Senha 

O usuário tem a opção de recuperar sua senha, caso necessário e já tenha se               
cadastrado no sistema. É enviado um e-mail ao solicitante, onde constará um  link             
para preenchimento da nova senha. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O e-mail terá que já ter sido cadastrado no sistema. 
 
Fluxo Alternativo: 

● O  link  de redefinição de senha  somente será enviado se o e-mail conferir             
com o cadastro no sistema, caso contrário aparecerá uma mensagem de           
erro. 
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5 - Manter Reuniões do Colegiado 

Usuários com perfil Secretário podem manter reuniões do colegiado, o que se            
resume em manter pautas e atas de reunião como especificadas nos requisitos. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O secretário tem que estar logado no sistema. 
 
Fluxo Alternativo: 

 

6 - Manter Pauta de Reunião 

Usuários com perfil Secretário podem criar, consultar e alterar uma pauta de            
reunião. As pautas incluem informações essenciais da reunião, tais como data,           
horário, local, assuntos pedagógicos e deliberativos, bem como o colegiado que           
deve se reunir. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O secretário tem que estar logado no sistema. 
● RN02: Somente o administrador poderá deletar uma pauta. 

 
Fluxo Alternativo: 

 

7 - Manter Ata de Reunião 

O secretário pode criar, consultar e alterar uma ata, que é o documento com as               
decisões dos assuntos discutidos na reunião. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O secretário tem que estar logado no sistema. 
● RN02: A ata de reunião só pode ser cadastrada a partir de uma única              

pauta. 
● RN03: Somente o administrador poderá deletar uma pauta. 

 
Fluxo Alternativo: 

● O sistema retornará uma mensagem de erro caso o usuário tente cadastrar            
uma ata sem possuir uma pauta para a mesma. 

 

8 - Notificar membros do colegiado 

Os eventos relacionados com a manutenção de pautas, atas, colegiados e           
membros do colegiado são notificados aos membros do colegiado via e-mail. 
 
Regras de negócio: 
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● RN01: Ao criar, alterar, deletar uma pauta ou ata, um e-mail será enviado             
aos membros do colegiado da reunião contendo como anexo o PDF da            
pauta ou ata. 

● RN02: Ao adicionar, alterar ou deletar membros no cadastro do colegiado, o            
membro em questão será notificado da ação via e-mail. Detalhes da ação            
realizada estarão presentes no conteúdo do e-mail. 

 
Fluxo Alternativo: 

 

9 - Manter Colegiado 

Um usuário secretário pode adicionar, alterar e buscar colegiados. Os colegiados           
representam colegiados de curso na instituição.  
 
Regras de negócio: 

● RN01: O usuário tem que estar logado no sistema e ter o perfil de              
Secretário. 

● RN02: Apenas um curso deve estar relacionado ao colegiado. 
● RN03: O colegiado deve possuir membros, que são pessoas que serão           

notificadas via e-mail das reuniões do colegiado. 
 
Fluxo Alternativo: 

 

10 - Manter Membros do Colegiado 

Um usuário secretário pode adicionar, alterar e buscar membros do colegiado. Um            
membro do colegiado representa uma pessoa participante do colegiado de curso           
na instituição. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O usuário tem que estar logado no sistema e ter o perfil de              
Secretário. 

● RN02: Membros do colegiado são cadastrados apenas uma vez, devem          
possuir um e-mail único no sistema e ser atribuídos para um ou vários             
colegiados previamente cadastrados. 

Fluxo Alternativo: 

 

11 - Manter Modelos de Documento 

O Administrador pode criar, consultar, alterar e/ou deletar um modelo de pauta            
e/ou ata. Estes modelos são  templates que serão utilizados para criar pauta e             
atas. 
 
Regras de negócio: 
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● RN01: O administrador tem que estar logado no sistema. 
● RN02: São geradas versões das alterações dos modelos. 
● RN03: As versões são guardadas no banco de dados e podem ser            

acessadas a qualquer momento pelo administrador. 
● RN04:  
● RN05: Atas e pautas são criados a partir da última versão do seu modelo.              

Uma ata ou pauta criada posteriormente com o modelo versão 1.0, por            
exemplo, sempre será exibida com o template desta versão, ainda que           
exista uma versão do modelo mais recente disponível. 

 
Fluxo Alternativo: 

 

12 - Manter Modelo de Pauta 

O administrador pode criar, consultar, alterar e/ou deletar um modelo de pauta. O             
modelo é o  template  que será utilizado ao criar uma nova pauta. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O administrador tem que estar logado no sistema. 
● RN02: São geradas versões das alterações dos modelos. 
● RN03: As versões são guardadas no banco de dados e podem ser            

acessadas a qualquer momento pelo administrador. 
 
Fluxo Alternativo: 

 

13 - Manter Modelo de Ata 

O administrador pode criar, consultar, alterar e/ou deletar um modelo de ata. O             
modelo é o  template  que será utilizado ao criar uma nova ata. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O administrador tem que estar logado no sistema. 
● RN02: São geradas versões das alterações dos modelos. 
● RN03: As versões são guardadas no banco de dados e podem ser            

acessadas a qualquer momento pelo administrador. 
 

  

31 

 



3. DIAGRAMA DE CLASSE 

 

Figura 3 - Diagrama de Classe 

 

 

O Diagrama de classe foi atualizado para comportar as entidades de  Papel ,            

Colegiado ,  Membro e  PalavaChave . A entidade  Papel representa os possíveis          

papeis de um usuário no sistema, sendo estes Admin - ou administrador responsável             

por questões técnicas do sistema - e Secretaria - responsável por manter as pautas              

e atas no sistema. A entidade  Colegiado representa o colegiado de um curso e será               

usada para agregar pautas e atas das reuniões do colegiado. A entidade  Membro             

representa um membro do colegiado, sendo este um professor, secretário ou           

coordenador. E por último, a entidade  PalavraChave representa uma palavra que           

está relacionada com a pauta ou ata e que será utilizada para fins de busca de                

pautas e atas por assunto ou palavra-chave. Também foram acrescentados em cada            
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uma das entidades existentes os atributos destas classes, como mostra a Figura 3. 
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4. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO 

 

Figura 4 - Diagrama de Entidade e Relacionamento 

 
 
 

O diagrama de entidade de relacionamento, que representa as entidades          

contidas no banco de dados e a forma como se relacionam, foi acrescentado ao              

projeto, garantindo assim uma melhor implementação da estrutura lógica do banco           

de dados e menos retrabalho na modelagem dos dados. 

Foram criadas as tabelas  usuário - representando um usuário do sistema -,            

usuário papel – sendo os papéis que um usuário pode ter -,  pauta e  ata- sendo a                 

pauta e ata do sistema-,  modelo pauta e  modelo_ata - representando o modelo da              

pauta e ata respectivamente -,  pauta_assunto - os assuntos a serem discutidos na             

reunião -,  palavra_chave e  ata_palavra_chave – as palavras-chave do sistema e as            

que estão relacionadas com uma pauta, e por fim, as tabelas  colegiado ,  membro -              
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representando o colegiado do curso e seus membros - e colegiado_membro -            

representando os membros que estão relacionados a aquele colegiado.  
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