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RESUMO 

 

O surgimento de novas tecnologias proporcionou um grande avanço na produção e uso da 

informação, influenciando os procedimentos administrativos das instituições, sejam públicas 

ou privadas. Assim, observa-se que os registros das atividades não se vinculam mais a formatos 

tradicionais, como o papel, momento em que o documento digital ganha enfoque. Na 

perspectiva da transformação digital e de inovação, o Ministério da Educação (MEC) criou, por 

meio de normativos legais, mecanismos que visam inserir nas Instituições de Ensino Superior 

(IESs) novas ferramentas tecnológicas, baseadas em princípios que buscam melhorar a 

qualidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica. O acervo acadêmico digital e o 

diploma digital são exemplos dessas mudanças que precisam ocorrer nas IESs, pois na prática, 

é comum encontrar um volume excessivo de documentos e poucos recursos envolvidos no 

tratamento das informações, o que dificulta o bom desempenho das atividades exercidas. Este 

trabalho, objetivou desenvolver um sistema para gerenciamento do acervo acadêmico dos 

discentes da Univasf, com uso desde a matrícula até a expedição do diploma em formato digital. 

A partir desta proposta, foi realizado um estudo de prospecção tecnológica, a fim de verificar a 

existência de outras tecnologias similares registradas, bem como elaborou-se a marca do 

sistema Acadigitus, com intuito de dar visibilidade e agregar valor à tecnologia desenvolvida. 

Por fim, foi realizada valoração do Acadigitus, utilizando o método de Análise de Ponto de 

Função (APF), o que constitui uma das referências em futuras fases de negociação para 

Transferência de Tecnologia. 

 

Palavras-chave:  Inovação tecnológica. Propriedade intelectual. Acervo acadêmico. Diploma 

digital.  
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ABSTRACT 

 

The emergence of new technologies has provided a great advance in the production and use of 

information, influencing the administrative procedures of institutions, whether public or 

private. Thus, it is observed that the records of activities are no longer linked to traditional 

formats, such as paper, when the digital document gains focus. From the perspective of digital 

transformation and innovation, the Ministry of Education (MEC) has created, through legal 

regulations, mechanisms to insert new technological tools in Higher Education Institutions 

(HEIs), based on principles that seek to improve the quality of services provided to the academic 

community. The digital academic collection and the digital diploma are examples of these 

changes that need to occur in HEIs, because in practice, it is common to find an excessive 

volume of documents and few resources involved in the treatment of information, which hinders 

the good performance of the activities performed. This work aimed to develop a system for 

managing the academic collection of students at Univasf, with use from registration to the 

issuance of the diploma in digital format. Based on this proposal, a technological prospection 

study was conducted in order to verify the existence of other similar technologies registered, as 

well as to elaborate the Acadigitus system brand, in order to give visibility and add value to the 

technology developed. Finally, Acadigitus was valued using the Function Point Analysis (APF) 

method, which is one of the references in future negotiation phases for Technology Transfer. 

 

Keywords: Technological innovation. Intellectual property. Academic collection. Digital 

diploma. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O  constante avanço de ferramentas tecnológicas traz um momento de mudança na 

forma de disponibilizar informações, cujos registros das atividades não se vinculam mais ao 

modelo tradicional, com uso de documentos em papel, sendo substituído por formatos advindos 

de ambientes totalmente digitais. Santos e Flores (2017, p.74) argumentam que “os documentos 

digitais vêm ganhando relevância por auxiliar o desenvolvimento da pesquisa científica e se 

fazendo presente nos setores da economia, em especial da new economy”.  

 Para os setores públicos, o governo federal instituiu, através do Decreto nº 10.332/2020, 

um plano estratégico que visa nortear a transformação por meio de tecnologias digitais, 

organizada em princípios que buscam oferecer serviços acessíveis aos cidadãos, a qualquer 

hora, lugar e com baixo custo (GOVERNO DIGITAL, 2020). 

 Nesta perspectiva, insere-se o Ministério da Educação (MEC), no qual define o uso do 

meio digital para tratamento das informações geridas pelas Instituições de Ensino Superior 

(IESs). Tais informações, relacionam-se às atividades de ensino, pesquisa e extensão, cujo 

conteúdo está atrelado ao valor probatório das ações desempenhadas pelos setores 

administrativos, além de servir como fonte de pesquisa à toda comunidade acadêmica. 

 A proposta do MEC é trazer a inovação tecnológica para dentro dessas Instituições. O 

diploma digital é reflexo da transformação digital, visando ações de desburocratização e 

transparência, além de possibilitar a redução de custo, tempo e lisura nos processos de emissão 

e registro de diplomas (BRASIL, 2019a). De igual modo, destaca-se a previsão de  conversão 

do acervo acadêmico para o meio digital, respeitando vários critérios de preservação e 

segurança das informações (BRASIL, 2018a). 

 Diante disso, ressalta-se a existência de um volume excessivo de documentos gerados 

diariamente pelas instituições, representanto um desafio para os profissionais que atuam na 

organização do acervo acadêmico, especialmente, pela limitação de recursos tecnológicos 

necessários à adequação prevista pelo MEC.  

 Assim sendo, a proposta deste trabalho envolve o diagnóstico acerca das necessidades 

de organização e gerenciamento de documentos acadêmicos, custodiados pela Secretaria de 

Registro e Controle Acadêmico (SRCA) da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(Univasf), a fim de desenvolver um sistema capaz de contribuir para a racionalização de 

informações, mantendo o acervo acadêmico organizado e acessível, possibilitando ainda a 

expedição e registro do diploma em formato digital.  

 Na prática, como profissional da área de arquivologia e servidora da Instituição, a autora 
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deste estudo tem verificado diversas lacunas existentes, sobretudo, no que concerne a 

organização e gestão do acervo acadêmico daquela Secretaria, bem como ausência de 

ferramentas adequadas à expedição e registro do diploma em formato digital, conforme 

procedimentos regulamentados pelo MEC. 

Nesse sentido, ao considerar a forma de tratamento dispensada aos documentos que 

compõem o acervo acadêmico da SRCA, observa-se a importância da utilização de uma solução 

tecnológica que auxilie a transformação do acervo físico ao ambiente digital, para que ocorra 

de modo seguro e organizado, uma vez que a informação digital precisa ser recuperável, 

acessível e preservada por longos períodos (BARROS; CASTRO; ARELLANO, 2018). 

 

1.1 Dos Objetivos 

 

 Este trabalho teve como objetivo geral  desenvolver um sistema para gerenciamento do 

acervo acadêmico dos discentes da Univasf, com uso desde a matrícula até a expedição do 

diploma em formato digital. 

 Concomitante a proposta, definiram-se os seguintes objetivos específicos:  

• Implementar, monitorar, registrar o sistema Acadigitus Acadêmicos Digitais, bem como 

elaborar o manual de instrução de uso; 

• Criar e registrar a marca Acadigitus Acadêmicos Digitais e o manual de identidade 

visual da marca; 

• Estudar e aplicar um método adequado para valoração da tecnologia desenvolvida. 

 

1.2 Da justificativa 

  

 Os motivos que acometem a elaboração do Sistema estão, principalmente, na previsão 

de atendimento à Portaria MEC nº 315/20181, art. nº 38, que instituiu a organização do acervo 

acadêmico digital, bem como às Portarias MEC nº 330/20182 e MEC nº 554/20193, que dispõem 

sobre a emissão e registro de diplomas digitais. 

 Ademais, além de estar alinhado às ações de inovação incentivadas pelo MEC, é 

possivel inferir que o desenvolvimento do Sistema trará ganhos consideráveis à Universidade, 

principalmente, em termos ambientais e econômicos, pois minimizará o uso do papel e 

 
1 Ministério da Educação. Portaria nº 315, de 4 de abril de 2018. 
2 Ministério da Educação. Portaria nº 330, de 5 de abril de 2018. 
3 Ministério da Educação. Portaria nº 554, de 11 de março de 2019. 
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permitirá a otimização do espaço destinado ao arquivamento de documento, assim como, 

poderá propiciar a obtenção de recursos à Universidade, por meio da Transferência de 

Tecnologia (TT) para outras IESs, dada a necessidade de cumprimento à legislação vigente. 

  

1.3 Da estrutura do trabalho 

 

 Do ponto de vista estrutural, o trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro, 

introdutório, foi realizada uma breve contextualização acerca da sua proposta geral, abordando 

os aspectos que envolveram o produto tecnológico desenvolvido. No segundo capítulo, 

apresentou-se a elaboração de um artigo de propecção, submetido à análise de revista científica, 

no qual foi realizado um mapeamento tecnológico acerca de sistemas de gerenciamento de 

acervos acadêmicos e expedição do diploma digital em IES. 

 No terceiro capítulo, discorreu-se sobre o desenvolvimento do sistema Acadigitus, a ser 

implementado na SRCA/Univasf, no gerenciamento do acervo acadêmico dos discentes e na 

expedição dos diplomas digitais dos egressos da Universidade. Em seguida, quarto capítulo, 

efetuou-se a exposição da marca Acadigitus, criada com intuito de estabelecer a identidade 

visual do Sistema, promovendo maior visibilidade e agregando valor ao portfólio de produtos 

de propriedade intelectual concedidos à Univasf. Adicionalmente, elaborou-se o Manual da 

Marca, com orientações sobre a maneira correta à sua aplicação. 

 No quinto capítulo, apresentou-se um artigo sobre valoração de programa de 

computador, submetido em revista científica, contendo um estudo sobre a utilização da Análise 

de Ponto de Função (APF) como uma alternativa para valorar o sistema Acadigitus. O artigo 

teve como propósito contribuir com o Nucléo de Inovação Tecnólogica (NIT) da Univasf, no 

sentido de oferecer uma opção viável a ser aplicada em etapa de negociação de TT dos Registros 

de Programa de Computador (PRCs), custodiados pela Instituição. 

E para finalizar, no sexto capítulo, realizou-se a conclusão do trabalho, enfatizando os 

principais elementos que nortearam a elaboração dos produtos desenvolvidos, demonstrando, 

ainda, a importância do Programa de Pós-Graduação e Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), na âmbito da Univasf, proporcionando a inovação 

no ambiente organizacional da Universidade. 
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2 ARTIGO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA  

 

MAPEAMENTO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS 

ACADÊMICOS E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DIGITAL EM UNIVERSIDADES© 

 

RESUMO 

 

A evolução da tecnologia proporcionou mudanças significativas na produção e uso das 

informações, influenciando as organizações e os processos de tomada de decisão. No setor 

público, especialmente, nas Instituições de Ensino Superior (IESs), é obrigatório, por 

determinação legal, o uso efetivo dos meios eletrônicos na maioria das atividades acadêmicas. 

Este artigo objetivou realizar um mapeamento tecnológico acerca da existência de sistemas de 

gerenciamento de documentos acadêmicos, visando desenvolver uma tecnologia que satisfaça 

as necessidades das IES, tanto na organização do acervo dos discentes, quanto na expedição de 

diplomas em formato digital. Para tanto, foram realizadas pesquisas em artigos científicos, nas 

bases CAPES e Scielo, registros de programa de computador (RPCs) a partir do INPI e patentes 

por meio do ORBIT. Com base na análise de dados, foi possível perceber a relevância do 

desenvolvimento da referida tecnologia e, a partir disso, elaborou-se uma Matriz SWOT e um 

Roadmap tecnológico, contendo os aspectos favoráveis e críticos no planejamento estratégico 

do produto proposto. Verificou-se, a partir do mapeamento, que apesar da existência de RPCs 

destinados ao uso nas atividades acadêmicas, não foram encontrados sistemas que realizem o 

gerenciamento desses documentos, tampouco para emissão de diploma digital. Nesse 

procedimento, foi possível identificar as tecnologias necessárias ao desenvolvimento de um 

novo RPC que atendam a todos os requisitos estabelecidos, assim como a sua aplicação a curto, 

médio e longo prazos. 

 

Palavras-chave: Inovação tecnológica. Acervo digital. Discente. 
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Resumo 

 

A evolução da tecnologia proporcionou mudanças significativas na produção e uso das 

informações, influenciando as organizações e os processos de tomada de decisão. No setor 

público, especialmente, nas Instituições de Ensino Superior (IESs), é obrigatório, por 

determinação legal, o uso efetivo dos meios eletrônicos na maioria das atividades acadêmicas. 

Este artigo objetivou realizar um mapeamento tecnológico acerca da existência de sistemas de 

gerenciamento de documentos acadêmicos, visando desenvolver uma tecnologia que satisfaça 

as necessidades das IES, tanto na organização do acervo dos discentes, quanto na expedição de 

diplomas em formato digital. Para tanto, foram realizadas pesquisas em artigos científicos, nas 

bases CAPES e Scielo, registros de programa de computador (RPCs) a partir do INPI e patentes 

por meio do ORBIT. Com base na análise de dados, foi possível perceber a relevância do 

desenvolvimento da referida tecnologia e, a partir disso, elaborou-se uma Matriz SWOT e um 

Roadmap tecnológico, contendo os aspectos favoráveis e críticos no planejamento estratégico 

do produto proposto. Verificou-se, a partir do mapeamento, que apesar da existência de RPCs 

destinados ao uso nas atividades acadêmicas, não foram encontrados sistemas que realizem o 

gerenciamento desses documentos, tampouco para emissão de diploma digital. Nesse 

procedimento, foi possível identificar as tecnologias necessárias ao desenvolvimento de um 

novo RPC que atendam a todos os requisitos estabelecidos, assim como a sua aplicação a curto, 

médio e longo prazos. 

 

Palavras-chave: Inovação tecnológica. Acervo digital. Discente.  
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Mapping of academic document management systems and digital diploma issuance at 

universities 

 

Abstract 

 

The evolution of technology provided significant changes in the production and use of 

information, influencing organizations and decision-making processes. In the public sector, 

especially in Higher Education Institutions (HEIs), it is mandatory, by legal determination, the 

effective use of electronic media in most of the academic activities. This article aimed to carry 

out a technological mapping about the existence of academic documents management systems, 

aiming to develop a technology that satisfies the needs of the HEIs, both in the organization of 

the students collection, as well as in the issuance of diplomas in digital format. For this, 

purpose, researchs was carried out on scientific articles, on the CAPES and Scielo databases, 

computer program records (RCPs) from the INPI and patents through the ORBIT. Based on 

the data analysis, it was possible to perceive the relevance of the development of this technology 

and, from that, a SWOT Matrix and a technological Roadmap were elaborated, containing the 

favorable and critical aspects in the strategic planning of the proposed product. It was found, 

from the mapping, that despite  the existence of RCP intended for use in academic activities, no 

systems were found to manage these to documents, nor to issue a digital diploma, in this 

procedure, it was possible to identify the technologies necessary for the development of a new 

PRC that meet all the established requeriments, as well as their application in the short, medium 

and long-terms. 

 

Keywords: Tecnologic innovation. Digital collection. Student. 

 

Mapeo de los sistemas de gestión de documentos académicos y emisión de diplomas digitales 

en las universidades 

 

Resumen 

 

La evolución de la tecnología ha provocado cambios significativos en la producción y uso de 

información, influyendo en las organizaciones y los procesos de toma de decisiones. En el 

sector público, especialmente en las Instituciones de Educación Superior (IES), es obligatorio, 

por determinación legal, el uso efectivo de los medios electrónicos en la mayoría de las 

actividades académicas. Este artículo tuvo como objetivo realizar un mapeo tecnológico sobre 

la existencia de sistemas de gestión documental académica, con el objetivo de desarrollar una 

tecnología que satisfaga las necesidades de las IES, tanto en la organización de la colección 

de archivos de los estudiantes, como en la emisión de diplomas en formato digital. Para ello, 

se investigaron artículos científicos, bases de datos CAPES y Scielo, registros de programas 

informáticos (RPC) del INPI y patentes a través de la ORBIT. A partir del análisis de los datos 

se pudo percibir la relevancia del desarrollo de esa tecnología y, a partir de ello, se elaboró 

una Matriz DAFO y um Roadmap tecnológico, que contiene los aspectos favorables y críticos 

en la planificación estratégica del producto propuesto. A partir del mapeo se encontró que, 

aunque existan RPC para uso en actividades académicas, no fueron encontrados sistemas de 

gestión documental, ni que posibiliten la emisión de diploma digital. En ese procedimiento 

también fueron identificadas las tecnologías necesarias para el desarrollo de un nuevo RPC 

que atendan a todos los requisitos establecidos, además de permitir su aplicación a corto, 

medio y largo plazo. 

 

Palabras clave: Innovación tecnológica. Colección digital. Estudiante 
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INTRODUÇÃO  

O crescimento das tecnologias de informação oportunizou grandes mudanças no setor 

econômico, influenciando, sobretudo, as organizações empresariais, visto que a informação se 

tornou um fator primordial no processo de tomada de decisão (MORENO, 2006). A empresa 

que consegue gerenciar de maneira inteligente e estratégica suas informações garante maior 

lucratividade e competitividade no cenário empresarial.  

Segundo Lopes e Silva (2018, p.19), “a disponibilidade de novos recursos informacionais 

ampliou os horizontes de busca e recuperação da informação e estabeleceu a tradicional relação 

entre usuário e informação”. De acordo com Nascimento e Oliveira (2014), as informações 

registradas em qualquer suporte, seja físico ou digital, geradas pelas atividades das empresas 

públicas ou privadas garantem direitos, deveres e servem para testemunhar as ações 

desempenhadas.  

Nas instituições de ensino, especialmente as universidades, o valor agregado à informação está 

diretamente relacionado às atividades de ensino, pesquisa e extensão, refletindo as ações 

desempenhadas pelos setores administrativos, devendo ser fonte de pesquisa para toda a 

comunidade acadêmica. 

Adicionalmente, percebe-se a existência de um grande volume de documentos gerados, 

diariamente, pelas instituições, representando um desafio para os profissionais que atuam na 

organização dessas informações, principalmente no setor público, que na maioria das vezes 

dispõe de recurso limitado para inserir soluções tecnológicas adequadas (MACEDO, 2003). Na 

prática, é comum ocorrerem situações em que se precisa tomar uma decisão urgente e, para 

tanto, há necessidade de consultar um ou vários documentos de maneira ágil. 

Neste sentido, Jambeiro; Borges e Sobreira (2007) argumentam sobre a necessidade de garantir 

a maior qualidade nos meios de processamento e armazenamentos das informações, assim, o 

desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação (TICs) contribuem para 

solucionar este problema.  

De acordo com Hong et al., (2010) é evidente que a tecnologia se tornou a principal força motriz 

para o crescimento de uma nação, por isso, os suportes jurídicos estão sendo reformulados em 

favor do desenvolvimento de novas tecnologias. Segundo Nassif e Resende (2018), o uso das 

TICs, no cenário atual, exige uma mudança na forma de atuação das organizações, no qual 
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devem inserir profissionais qualificados e investir em novas ferramentas de gestão 

organizacional 

O advento da internet das coisas (Internet of Things – IoT) vem possibilitando inovações em 

setores administrativos e acadêmicos, no que diz respeito à comunicação máquina-máquina e 

máquina-homem. Conforme Evans (2011), a IoT representa a próxima evolução da internet, 

servindo para conectar vários equipamentos com capacidade de capturar, armazenar, analisar e 

transformar dados em informação e conhecimento, além de ser usada para contribuir na 

interação da sociedade com o mundo virtual. 

O desenvolvimento do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é um exemplo de resultado de 

pesquisa e desenvolvimento que promoveu mudanças significativas no Tribunal Regional do 

Trabalho da 4º Região (TRF4), elaborado com a finalidade de transpor as informações de 

documentos físicos para uma plataforma totalmente digital (BATHAGLINI; GARCIA, 2013). 

A partir dos benefícios proporcionados pelos sistemas de gestão da informação, analisando 

também a ótica da transparência e da sustentabilidade, foi instituído o Decreto Presidencial nº 

8.539 de 08 de outubro de 2015, que “dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização 

do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional.” (BRASIL, 2015) Tal decreto determina a adesão por 

parte das instituições ao novo paradigma relacionado às tecnologias de gestão da informação. 

Destaca-se também a existência de outras normas legais que foram estabelecidas na perspectiva 

de introduzir os meios digitais nas atividades institucionais do governo federal, em especial a 

Portaria MEC nº 315/2018, art. nº 38, que constitui, no âmbito das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), a organização do acervo acadêmico e a criação do assentamento digital 

do discente (BRASIL, 2018), bem como as Portarias MEC nº 330/2018 e MEC nº 554/2019, 

ambas dispõem sobre a emissão e registro de diplomas digitais. 

Diante desse contexto, o objetivo deste artigo é realizar um mapeamento tecnológico acerca de 

sistemas de gerenciamento de documentos que estejam relacionados ao acervo acadêmico do 

discente e à expedição do diploma digital em Instituições de Ensino Superior (IES). Os motivos 

que acometem este estudo estão na necessidade de elaboração de uma tecnologia que contribua 

para a racionalização das informações, mantendo o acervo do discente organizado e acessível, 

possibilitando ainda a expedição e registro do diploma em formato digital. 
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Assim, vislumbra-se, por meio deste estudo, o conhecimento dos sistemas existentes no 

mercado, a fim de realizar uma análise global do cenário de tecnologias que, porventura, 

possuam características semelhantes ao sistema que se pretende desenvolver e, a partir disso, 

construir uma ferramenta que contenha novos recursos, seja interativa satisfaça os anseios dos 

seus usuários. 

 

METODOLOGIA  

A metodologia teve como foco uma pesquisa aplicada por ter seus resultados empregados, 

imediatamente, na solução de demandas atuais (MARCONI; LAKATOS, 2008), tal que visa 

embasar o imediato desenvolvimento tecnológico por meio de um sistema digital para 

atendimento à Portaria nº 554, de 11 de março de 2019 (BRASIL, 2019), que dispõe sobre a 

emissão e o registro de diploma de graduação, por meio digital, pelas IES pertencentes ao 

Sistema Federal de Ensino.  

A pesquisa também se classifica como exploratória, tendo em vista a consulta em artigos 

científicos publicados no portal de periódico da CAPES E SCIELO, visando à identificação de 

tecnologias relacionadas ao gerenciamento de documentos acadêmicos em IES já em domínio 

público.  

O levantamento inclui a busca de anterioridade na base de dados de programa de computador 

do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), bem como o exame de ativos 

implementados por computador e protegidos por meio de patentes. Essa consulta foi realizada 

por meio do Questel Orbit. 

Neste estudo, considerou-se o período compreendido entre janeiro de 2010 a dezembro de 2019. 

Os dados coletados nas bases de dados foram apresentados por meio de quadros e figuras, 

utilizando-se os seguintes parâmetros de busca:  

I. Palavras-chave aplicadas no título do programa de computador da base do INPI: 

gerenciamento acadêmico; gestão acadêmica; registro acadêmico; diploma digital, em cuja 

coleta foi verificada a classificação quanto ao campo de aplicação dos registros de softwares, a 

quantidade de softwares registrados com tecnologias de gerenciamento eletrônico de 

documentos acadêmicos e os seus principais detentores. 

II. Palavras-chave inseridas, no primeiro campo da pesquisa avançada, aplicadas no título, 

resumo e objeto de invenção do software Questel Orbit: management and (eletronic or digital) 
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and (collection or archive or document); no segundo campo da pesquisa, empregadas no título, 

resumo, objeto de invenção e texto completo: (school or student) and (University Degree or 

certificate). 

Com o Orbit foi possível analisar o domínio tecnológico das patentes de gerenciamento 

eletrônico de acervos acadêmicos e diploma, bem como a Classificação Internacional de 

Patentes e a quantidades de patentes por ano e por países.  

Na sequência, utilizou-se a ferramenta de análise denominada matriz Strengths Weaknesses 

Oportunities Threats (SWOT), cuja aplicação visou conhecer o ambiente de desenvolvimento 

da tecnologia idealizada neste estudo. Conforme Gontijo et al. (2014), a matriz SWOT é uma 

ferramenta de apoio a decisão, com intuito de analisar os fatores internos e externos da 

organização. A partir da análise desses fatores, identificaram-se as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças que poderão permear a construção do sistema de gerenciamento de 

documentos acadêmicos e expedição do diploma digital a ser elaborado para atender as 

necessidades da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico (SRCA) da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (Univasf). 

Para Gontigo et al. (2014), as forças e fraquezas correspondem aos elementos internos que 

devem ser tratados, posicionados a organização frente às alternativas de decisão, enquanto que 

as oportunidades e ameaças são variáveis externas que possibilitam a empresa buscar meios 

para aproveitar uma ocasião favorável ou enfrentar dificuldades, a fim melhorar o seu 

desempenho.  

Consoante à análise SWOT, foi construída uma ferramenta denominada Roadmap tecnológico. 

De acordo com Phaal et al. (2004), o método denominado roadmapping é uma técnica de apoio 

ao planejamento estratégico que consiste em gerar um roteiro para desenvolvimento de um 

produto, mapeando tendências com previsão de tempo e mercado. Segundo Coelho e 

Borschiver (2016), essa ferramenta propicia a visualização de cenários futuros, favorecendo a 

identificação de novos modelos de negócios. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Inicialmente, ao realizar a busca no INPI, referente aos programas de computador, pôde-se 

perceber que a base é bastante restrita, uma vez que permite a recuperação das informações, 

inserindo a palavra-chave, apenas, no campo do título do programa, sendo os demais campos 
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específicos para consulta com CPF ou nome do autor ou do titular do registro. Tal limitação, 

impossibilita uma filtragem precisa dos dados.  

Neste sentido, com intuito de fazer uma análise mais detalhada acerca dos programas de 

computador depositados no INPI, foi necessário estudar a classificação relativa ao campo de 

aplicação do programa adotado, quando da solicitação do registro e, então, identificar a 

existência de sistemas que atuem no gerenciamento eletrônico de documentos acadêmicos e 

diploma digital. Assim, baseado na classificação, observou-se que os programas com códigos 

ED (Educação) e IF (Informação) são os que se enquadram ao perfil do sistema, objeto de 

análise neste estudo, conforme demonstrado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Classificação de campo de aplicação e o tipo do programa para o registro no INPI 

ED-01 – Educação (Ensino 

regular) 

Pré-escolar, 1º grau, 2º grau, superior, pós-graduação, orientação 

profissional.  

ED-02 – Educação (Ensino 

supletivo) 

Ensino supletivo (alfabetização, aprendizagem; comercial, 

industrial, agrícola, suprimento: curso de atualização, de 

aperfeiçoamento 

ED-03 – Educação 

(Adm./Proc. Ens.) 

Instituição/Administração/Processo de ensino (jardim escolar, 

escola maternal, jardim de infância, escola: de 1º grau, 2º grau, 

centro de ensino, de estudo supletivo, universidade, faculdade ou 

instituto superior de ensino, evasão escolar, serviços 

educacionais, equipamento escolar, método de ensino, didática: 

técnica de ensino, prática de ensino; ensino integrado, processo 

formal de ensino, processo não formal de ensino 

ED-04 – Educação 

(Formas Ens.) 

Formas de ensino/material instrucional (ensino direto, 

teleducação, por correspondência, radioeducação, ensino semi-

indireto; módulo instrucional, equipamento didático, material 

22udio-visual aprendizagem cognitiva, psicomotora, afetiva, 

autodidatismo 

ED-05 – Educação 

(Currículo) 

currículo ou programa de ensino, reforma de ensino, currículo 

mínimo etc.; corpo docente, corpo discente, graus e diplomas 

ED-06 – Educação  Pedagogia, ensino, sistema educacional, rede de ensino, 

educação de adultos, educação de base, de massa etc., política 

educacional; educação extraescolar: educação comunitária, 

recuperadora 

IF01- Informação Científica, tecnológica bibliográfica, estratégica, dados etc. 

IF02-Documentação Análise da informação, processamento de informação 

armazenamento, recuperação, disseminação, intercâmbio, 

bibliofilia, bibliologia, bibliometria. 

IF04-Documento Informação, registrada, ou material de informação, documento 

científico, confidencial, primário, secundário, não convencional, 

obra de referência, multimeio, material legível por máquina. 

IF06-Arquivologia Arquivística, administração de arquivos. 

IF07-Ciência da 

Informação 

Sistema de informação, rede de informação, teoria da 

informação, fluxo de informação. 
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IF08-Serviço de 

Informação 

Biblioteca, centro de documentação, arquivo, centro referencial, 

museu. 

IF09-Uso da Informação Usuário, estudo e perfil do usuário. 

IF10-Genérico Processamento de dados 
Fonte: Autoria própria (2020) a partir de dados do INPI, 2020. 

O código de classificações ED refere-se aos programas de computador que atuam na área 

acadêmica, desde os estudos iniciais até o superior, envolvendo formas de ensino, materiais 

instrucionais, entre outros assuntos voltados para as práticas de ensino. No código IF, estão 

abarcados os sistemas caracterizados por operar com gerenciamento de arquivos e recuperação 

de informações. A partir dessa análise, percebe-se que os dois códigos utilizados na 

classificação do campo de atuação dos programas de computador registrados no INPI são os 

que melhor atendem ao perfil do sistema objeto de estudo neste trabalho. Diante disso, a busca 

na base do INPI resultou na identificação de 21 programas (Quadro 2). 

Quadro 2 – Programas registrados no INPI no período de 2010 a 2019 

Ano  Título do programa Campo de aplicação Titularidade 

2010 
Sistema de Gerenciamento 

Acadêmico-Saga ED-03 

Iniciativa 

privada 

2010 
Sistema de Gestão Acadêmica Q-

Acadêmico 2.0 

AD-01, ED-03, ED-

05 

Iniciativa 

privada 

2011 
ACADUS-Sistema de Gestão 

Acadêmica 

ED-01, ED-02, ED-

03, ED-06, FN-06 

Iniciativa 

privada 

2011 E&L Gestão Acadêmica 
AD-02, ED-01, ED-

02, ED-05, ED-06 

Iniciativa 

privada 

2012 Sistema de Gestão Acadêmica 
ED-03 

Instituição 

pública 

2012 ADX - Gestão Acadêmica 
ED-01 

Iniciativa 

privada 

2013 

Ethosvirtual - Ambiente Virtual de 

Gestão Integrada Administrativa e 

Acadêmica para Ensino Presencial e a 

Distância 

AD-02, ED-01, ED-

03, ED-04, ED-06 

Iniciativa 

privada 

2013 
SIGAA-Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas 

ED-03, ED,05, IF-01, 

IF-04 

Instituição 

pública 

2014 
Mannesoft Web - Software de Gestão 

Acadêmica e Empresarial 

AD-01, AD-02, AD-

05, ED-03, ED-04 

Iniciativa 

privada 

2015 
S.G.A. - Sistema de Gestão 

Acadêmica ED-01 

Instituição 

pública 

2016 
Siga UFPR - Sistema de Gestão 

Acadêmica 

IF-01, IF-01, IF-04, 

IF-06, IF-07 

Instituição 

pública 

2016 
Sistema de Gerenciamento e Gestão 

Acadêmica – SGGA ED-01, ED-03 

Iniciativa 

privada 

2017 
Harpia - Sistema Modular de Gestão 

Acadêmica ao Moodle 

ED-01, ED-03, ED-

06, IF-01, IF-10 

Instituição 

pública 
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2017 
ACADUS - Sistema de Gestão 

Acadêmica 

ED-01, ED-02, ED-

03, ED-06, FN-06 

Iniciativa 

privada 

2018 
SIGMA - Sistema de Gestão da 

Mobilidade Acadêmica AD-02, IF-02, IF-07 

Instituição 

pública 

2018 
SISACADPG - Sistema de Gestão 

Acadêmica para Pós-Graduação IF-07 

Instituição 

pública 

2019 
Registro Eletrônico de Saúde - Res 

Acadêmico ED-04 

Iniciativa 

privada 

2019 
Sistema de Gestão Acadêmica da 

RET-SUS ED-04, ED-06, IN-02 

Instituição 

pública 

2019 
Gestão Acadêmica 

 

AD-04, ED-03, ED-

06IF-07, IF-10 

Iniciativa 

privada 

2019 

GAEL - Gestão Acadêmica Escola do 

Legislativo 

 

ED-02, ED-03, ED-

04, ED-05, ED-06, IF-

04, IF-05, IF-07, IF-

08, IF-10 

Iniciativa 

privada 

2019 Sistema de Gestão Acadêmica 
ED-01, ED-03 

Iniciativa 

privada 
Fonte: Autoria própria (2020) a partir de dados do INPI, 2020. 

Ao fazer a verificação dos programas de computador encontrados na base supracitada, observa-

se que a maioria deles estão relacionados à atividade acadêmica, somando-se 43 códigos ED. 

Entretanto, é importante mencionar que a base de dados do INPI não permitiu a realização de 

uma análise mais aprofundada sobre as funcionalidades do programa, possibilitando a 

visualização das informações de maneira subjetiva.  

Vale ressaltar a importância da análise sobre as funcionalidades do programa de computador, 

principalmente, os que são utilizados pelas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

tendo em vista a obrigatoriedade na adoção de mecanismos que viabilizem a uso efetivo do 

código de classificação e a tabela de temporalidade, ambos instrumentos de gestão documental, 

aprovados pelo Ministério da Educação,  por meio da Portaria MEC nº 1.224/2013, que “institui 

normas sobre a manutenção e guarda do cervo acadêmico das IES pertencentes ao sistema 

federal de ensino”. (BRASIL, 2013). Desse modo, enfatiza-se que o programa ideal para uso 

das IFES deve atender a prerrogativa estabelecida pela referida Portaria do MEC, e tal aspecto 

não foi possível analisar na base de dados no INPI.  

Ademais, os códigos dos campos de aplicações dos programas encontrados na referida base são 

relativos, apenas, aos registros das atividades-fim das instituições, tanto administrativa, quanto 

acadêmica. Nesse sentido, percebe-se que não foram contempladas as questões referentes ao 

controle da documentação do discente, bem como à expedição do diploma digital, conforme os 

padrões estabelecidos pelo MEC. Uma explicação plausível seria o fato da norma ser 
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relativamente nova, especialmente, a nota técnica do nº 13, publicada em 2019 pela Secretaria 

de Educação Superior do MEC, que traz orientações sobre a implementação da expedição e 

registro do diploma digital.  

Outra questão que pôde ser evidenciada na análise dos programas de computador diz respeito à 

titularidade, sendo mais da metade oriundos da iniciativa privada, totalizando 58% de ativos 

protegidos, considerando o período de 2010 a 2019. Além disso, houve um comportamento 

similar, no cenário das concessões, entre os anos de 2012 e 2017, sendo evidente um acréscimo 

significativo em 2019, conforme mostra a Figura 1. 

Figura 1 - Comportamento anual das concessões de certificados de Programa de Computador 

 
Fonte: Autoria própria (2020) a partir de dados do INPI, 2020. 

Nota-se que, na maioria dos anos, as instituições públicas obtiveram concessões de registros de 

programa em números constantes, porém pequenos. Entretanto, presume-se que esta situação 

possa ser modificada, tendo tem vista as normas do governo federal, que exigem a 

automatização de todos os seus processos administrativos, transpondo os meios físicos para um 

ambiente totalmente digital, conforme dispõe o Decreto nº 8.539/2015.  

Assim, acredita-se que haverá um esforço, sobremaneira, por parte das instituições públicas, 

para a devida adequação as normas vigentes, sejam implementando os próprios sistemas, ou 

licenciando de outras instituições ou até mesmo terceirando o serviço de desenvolvimento, 

aumentando assim o número de certificados de programas de computador. 

De forma análoga, verificou-se um aumento no número de registros na iniciativa privada, no 

ano de 2019. Isso pode ser explicado pelo fato de ela enxergar, com as mudanças normativas 

do governo federal, outras oportunidades de negócios, vislumbrando a celebração de contratos 

de licenciamento e/ou sessões de tecnologias.  
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Diante da possibilidade de conhecer as tecnologias patenteadas, realizou-se um levantamento 

no software Questel Orbit, o qual possibilitou a avaliação mais detalhada sobre os documentos 

de patentes, bem como a visualização das principais características das invenções protegidas. 

Combinações de termos e operadores booleanos puderam ser aplicados, otimizando a busca, 

através da exclusão de patentes que não tinham relação com o objeto de estudo. Com isso, a 

pesquisa resultou na recuperação de 70 famílias de patentes, publicadas no período de 2010 a 

2019, cujos principais domínios tecnológicos (Top 06) estão demonstrados na Figura 2. 

Figura 2 - Seis principais domínios tecnológico das patentes publicadas no período de 2010 a 

2019 

 
Fonte: Autoria própria (2020) a partir de dados do software Questel Orbit (2020). 

O domínio tecnológico de maior destaque foi o de método de TI para gestão, com percentual 

de 31%. São tecnologias relativas a dispositivos de armazenamento de dados, captura, gestão 

de arquivos e documentos digitais. Sobre as tecnologias que podem ser adotadas na área 

acadêmica, destacam-se as invenções voltadas para a certificação digital de documentos, tendo 

em vista a importância de garantir a autenticidade, fidedignidade e validade jurídica de 

documentos oriundos do meio digital. 

Com o propósito de complementar o estudo, analisou-se o código de Classificação Internacional 

de Patentes (IPC) disponibilizado pela World Intellectual Property Organization (WIPO), a fim 

de subsidiar a busca e identificar em que área tecnológica podem ser localizadas as patentes que 

se relacionam ao objeto deste estudo, do mesmo modo que foi realizado com o campo de 

aplicação dos registros de programa de computador pesquisados na base de dados do INPI.  

De acordo com Brito e Santos (2020), a classificação é feita de A a H, contendo subdivisões de 

grupos e classes dentro de uma lógica hierárquica que auxiliam na identificação das tecnologias 

e contribuem para recuperação das informações de modo eficiente. No levantamento realizado, 
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dois códigos de IPC obtiveram maior destaque, quais sejam: G06Q e G06F, conforme mostra a 

Figura 3. 

Figura 3 – Código de classificação de patentes 

 
Fonte: Autoria própria (2020) a partir de dados do software Questel Orbit (2020). 

De acordo com a IPC, versão 2020.1(WIPO, 2020), o código G06Q diz respeito às patentes 

com métodos de processamento de dados e gerenciamentos administrativo, financeiro, entre 

outros. Em segundo, vem o código G06F, em que estão relacionadas as invenções com 

tecnologias de processamentos elétricos de dados digitais. A análise sobre a classificação de 

patentes permitiu um estudo pormenorizado das áreas tecnológicas, servindo como estímulo ao 

desenvolvimento de novas ideias e projetos futuros, especialmente, voltados para o 

gerenciamento de registros acadêmicos de discentes em IES. 

Na sequência, foi feito um levantamento quanto à titularidade das patentes, além da evolução 

das publicações ao longo dos anos. A Figura 4 apresenta os maiores detentores de patentes no 

período de 2010 a 2019. 

Figura 4 – Perfil de titularidade de patentes e evolução anual no período de 2010 a 2019 

 
Fonte: software Questel Orbit (2020). 

A pesquisa no Questel Orbit tem uma abrangência bastante ampla, proporcionando dados 

bastante confiáveis com relação aos países que lideraram o ranking em relação ao 
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desenvolvimento de patentes referentes ao tema estudado, entre janeiro de 2010 a dezembro de 

2019. Neste sentido, os Estados Unidos despontam com o melhor desempenho na obtenção de 

patentes, seguido pelo Japão e depois a China. Percebe-se também que o Brasil não está inserido 

entre os 10 melhores. Entretanto, acredita-se que esse cenário poderá sofrer mudanças, 

considerando a Lei nº 10.973/2004 e a Lei nº 13.243/2016 que tratam das questões relativas à 

inovação científica e tecnológica no País. 

Há uma expectativa de se criar um ambiente propício à interação entre Instituições Científicas 

e Tecnológicas (ICTs), a indústria e o governo, configurando-se o conceito da hélice tripla 

(ROSÁRIO e LIMA, 2019). Verifica-se que as ICTs possuem um papel preponderante no 

desenvolvimento de pesquisas que serão transformadas em novos produtos, introduzidos no 

mercado, o que favorece o ciclo de atividade econômica do País. Segundo Alves et al. (2019) 

as IES têm sido cruciais na missão de produzir ciência, pesquisa e tecnologia, na perspectiva 

de atendimento às demandas do mercado, preparando-se para as mudanças sociais trazidas 

pelos novos recursos tecnológicos na chamada “era digital”.  

É importante mencionar que a Lei de inovação prevê a interação das ICTs e empresas, tendo 

como resultado a celebração de contratos de Transferência de Tecnologia (TT) para fins de 

exploração econômica dos produtos tecnológicos. Assim, à luz da TT, pereceu-se o potencial 

inovador de uma ferramenta de gerenciamento de documentos acadêmicos e expedição de 

diplomas digitais para uso das IES, principalmente, por ser de interesse de várias instituições 

públicas ou privadas, seja por causa da exigência estabelecida pelo Ministério da Educação 

(BRASIL, 2019), ou pela necessidade de inovação dos seus ambientes destinados a salvaguarda 

dos documentos acadêmicos.  

Nessa ótica, realizou-se uma pesquisa no portal do Ministério da Educação, dados do censo da 

Educação Superior de 2018, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep, 2019), em que se obteve a informação que o Brasil possui 

um total de 2.537 IES públicas e privadas. Esses dados permitiram identificar e analisar as 

tendências mercadológicas e possíveis interessados no desenvolvimento de um sistema de 

gerenciamento de documentos acadêmicos e diploma digital. 

Diante dos resultados abordados neste estudo, passou-se a análise complementar, baseada na 

matriz SWOT (quadro 3) e do Roadmap tecnológico (Figura 5), em que foi realizado um 

levantamento acerca dos principais fatores que poderão envolver a construção de uma aplicação 

tecnológica que atenda as demandas de gerenciamento dos documentos acadêmicos dos 
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discentes das IES. A matriz SWOT apresentada a seguir considerou as especificidades no 

âmbito da Univasf, mas a aplicação da ferramenta pode servir como exemplo para outras 

instituições.  

No tocante às “forças”, aponta-se, como elemento fundamental, o ambiente validação do 

sistema, pois as funcionalidades serão desenvolvidas, visando atender as demandas específicas 

a diversas IES. Tal fato favorece a obtenção de um produto satisfatório e inovador. Referente 

às “fraquezas”, destaca-se o tempo de desenvolvimento do sistema, tendo em vista a 

obrigatoriedade de atendimento às disposições legais do governo federal, especialmente, por 

envolver a questões relacionadas à compra de material, o que, em instituições públicas, costuma 

ser mais demorado por ser uma demanda que exige procedimento licitatório.  

Para as “oportunidades”, pode-se ressaltar a mesma exigência do governo federal para a 

implementação do assentamento digital e do diploma digital dos discentes das IES, uma vez 

que cria o espaço favorável à celebração de contrato de TT, permitindo que as Instituições 

obtenham aportes financeiros com o licenciamento da tecnologia. Por fim, identificou-se como 

“ameaças” a possibilidade de apropriação indevida da ideia, uma vez que a proteção do sistema 

somente poderá ser efetivada após a sua conclusão. 

Quadro 3 - Matriz SWOT aplicada ao desenvolvimento de sistema de gerenciamento de 

documentos acadêmicos no âmbito da Univasf 

 Forças  Fraquezas 

In
te

r
n

o
 

- Ambiente de desenvolvimento; 

- Analista de sistemas; 

- Ambiente de validação; 

- Ferramentas de desenvolvimento; 

- Disponibilidade de internet; 

- Orientação docente; 

- Disponibilidade de bases de dados (INPI, 

Questel Orbit, Portal da Capes etc.); 

-Elaboração de Roadmap. 

-Impossibilidade de visitas técnicas em 

outras IES para troca de experiências 

com profissionais; 

-Conhecimento e obtenção de 

certificação digital (ICP – Brasil); 

-Falta de tempo para elaboração do 

sistema; 

-Necessidade de dedicação exclusiva 

para elaboração do sistema e compra de 

materiais. 

 Oportunidades  Ameaças 

E
x
te

r
n

o
 

- Incentivo financeiro através de programas 

de bolsas de iniciação científica; 

- Colaboração da Secretaria de Tecnologia da 

Informação da Univasf; 

- Exigência normatiza do Governo Federal 

implementação do assentamento e do 

diploma digital dos discentes das IES; 

- Pesquisa de mercado; 

- Contratos de Transferência de Tecnologia. 

- Possibilidade de apropriação indevida 

da ideia;  

-Não aceitação do mercado pelo 

esforço inicial na alimentação de 

informações no sistema;  

-Concorrência. 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 



30 

 

  

A elaboração da Matriz SWOT contribuiu, sobremaneira, para um adequado plano de ação, 

especialmente, por propiciar uma visão panorâmica de todos os elementos que podem ser 

favoráveis ou desfavoráveis à elaboração de um sistema que atende as necessidades do seu 

público-alvo.  

Da mesma maneira que o Roadmap Tecnológico (Figura 5) proporcionou o mapeando dos 

cenários relativos ao desenvolvimento de produto tecnológico proposto, refletindo a trajetória 

que deverá ser percorrida para a sua efetivação. De acordo com Coutinho e Bomtempo (2011), 

a tecnologia de Roadmap é uma ferramenta capaz de unir mercados, produtos e tecnologias 

numa linha de tempo, criando um roteiro e fornecendo uma maneira de identificar, avaliar e 

selecionar alternativas que podem ser usadas para tratar problemas atuais e futuros. 

Assim sendo, elaborou-se um plano de ação, buscando conhecer o perfil dos eventuais 

interessados no produto, por meio da análise mercadológica, visando à possibilidade de 

celebração de contratos de Transferência de Tecnologia (TT), o que poderá viabilizar nova fonte 

de recurso para a Univasf. Também foram estabelecidos os instrumentos necessários à 

construção da tecnologia proposta, definindo um estágio temporal, a saber: curto prazo, médio 

prazo e longo prazo, organizado da seguinte forma: 

I. Curto prazo: estudo prospectivo, onde foi realizado um exame das tecnologias existentes 

no mercado com as características de sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos 

acadêmicos para conhecimento da comunidade acadêmica. Como ferramentas, foram utilizados 

os editores de texto e as bases de dados no Questel Orbit e do INPI.   

II. Médio prazo: fase de levantamento de requisitos, percepção das necessidades da 

Univasf, no sentido de entender que rotinas o sistema deve executar para que seja iniciada a 

etapa de programação. Em seguida, será disponibilizado o software em versão beta, para fins 

de teste, avaliação e validação. 

III. Longo prazo: solicitação de proteção do programa de computador e marca registrada a 

ser concedida pelo INPI, confeccionando também o tutorial do software, bem como a sua marca 

e o manual de identidade visual. Ao final, vislumbra-se a difusão do sistema para uso das 

secretarias acadêmicas das IES brasileiras. 
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Figura 5 - Roadmap tecnológico para sistema de gerenciamento de documentos acadêmicos e 

expedição de diploma digital 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 

A utilização do Roadmap contribui, significativamente, para o conhecimento de aspectos 

favoráveis e críticos, bem como para subsidiar todo o processo de tomada de decisão, 

proporcionando maior clareza na execução do planejamento estratégico para produção e uma 

nova tecnologia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo abordou as tecnologias relacionadas à maneira de tratar a documentação 

acadêmica dos discentes nas IES, na perspectiva de utilização de um meio totalmente digital 

para gerir e dispor as informações, desde o ingresso até a expedição do diploma, atendendo ao 

que prevê a norma instituída pelo Ministério da Educação.  

O estudo de mapeamento tecnológico se propôs, inicialmente, a conhecer o cenário que envolve 

o desenvolvimento e a disseminação dos sistemas responsáveis pelo gerenciamento eletrônico 

de documentos, especificamente, aqueles que tratam da documentação acadêmica custodiada 

pelas IES. Em segundo momento, o estudo visou contribuir no planejamento para elaboração 

de um sistema inovador que atenderá as necessidades da Univasf e demais IES, no que concerne 
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a organização dos documentos acadêmicos, bem como a expedição do diploma digital dos 

discentes. 

A partir da análise realizada na base de dados do INPI, verificou-se que, apesar de existirem 

registros de programas de computador com titularidade de IES e atuação em atividades 

acadêmicas, não se obtiveram informações acerca da funcionalidade de gerenciamento de 

documentos, nem tampouco diploma digital.  

A pesquisa no Orbit resultou na identificação de diversos dispositivos referentes ao 

gerenciamento de informação, mas não foi localizada nenhuma tecnologia específica para o 

tratamento da documentação acadêmica, sendo observadas algumas que atuam com certificação 

digital, elemento fundamental para a expedição do diploma.  

Diante do exposto, destaca-se a relevância da elaboração de uma tecnologia que, além de 

proporcionar as mudanças exigidas pelas disposições legais do governo, impactará diretamente 

nas tarefas administrativas, alterando, substancialmente, a cultura diante do hábito de se utilizar 

o documento físico, uma vez que uso dos meios informáticos é cada vez mais comum em todas 

as atividades e se tornam ainda mais necessários com o volume excessivo de informações que 

as instituições são obrigadas a lidar.   

Por fim, foram utilizadas duas ferramentas de apoio, matriz SWOT e Roadmap tecnológico, 

cujos métodos favoreceram no planejamento para o desenvolvimento do sistema proposto. O 

primeiro método refletiu sobre os pontos fortes e fracos, favorecendo o processo de tomada de 

decisão, ao passo que o segundo delineou num horizonte de tempo, os meios, os agentes 

envolvidos e as etapas que serão cumpridas na obtenção de uma nova tecnologia a ser 

disponibilizada para a comunidade acadêmica. 
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3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS E 

EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DIGITAL© 
 

3.1 Introdução  

 

 As IESs possuem um importante papel na sociedade, pois através da atividade de ensino, 

possibilita o benefício da formação superior, bem como as atividades de pesquisas, favorecem 

o surgimento de novas tecnologias que refletem, direta ou indiretamente, na qualidade dos 

serviços prestados pelas instituições (PEREIRA, 2015).  

 Em se tratando de qualidade, espera-se dos gestores públicos a criação de mecanismos 

que visam à gestão eficaz, por meio da otimização das práticas administrativas, garantindo o 

melhor desempenho possível de suas atribuições (DI PIETRO, 2014). De igual modo, ressalta-

se a gestão universitária que, segundo Catani; Dourado e Oliveira (2001), existe uma 

necessidade de modernização-modelação institucional, no qual a formulação de sistemas de 

informação, associadas a outras políticas contribuem para o trabalho mais ágil e eficiente. 

Neste contexto, destacam-se as políticas recém instituídas pelo MEC, contendo ações 

que visam uma transformação digital, em que se tornou obrigatório o uso de recursos 

tecnológicos na forma de dispor as informações, transpondo o modo tradicional dos 

documentos físicos às plataformas totalmente digitais. O acervo digital e o diploma são 

resultados dessa política, devendo ser implementados nas IES, conforme disposto em Portarias 

normativas publicada pelo MEC. 

De acordo com a Portaria MEC nº 315/2018, artigos 45 e 46, todos os documentos que 

compõem o acervo acadêmico da instituição devem ser convertido para o meio digital, sendo 

controlados por sistema especializado em gerenciamento de documentos eletrônicos. (BRASIL, 

2018a). No que diz respeito ao diploma, a Portaria MEC nº 330/2018 (BRASIL, 2018b) e 

Portaria MEC nº 554/2019 (BRASIL, 2019a), regulamentam a emissão do documento em meio 

digital, estruturado no formato Extensible Markup Language (XML) e assinado, conforme 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).  

Assim, ao considerar a análise da realidade dos documentos custodiados pela SRCA/ 

Univasf, observou-se  diversas lacunas existentes na organização dos documentos do acervo 

acadêmico, além da ausência de tecnologias adequadas à expedição do diploma em formato 
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digital. Diante disto, este trabalho objetivou desenvolver um sistema para gerenciamento do 

acervo acadêmico dos discentes da Univasf, com uso desde a matrícula até a expedição do 

diploma em formato digital.  

 

3.2 Metodologia 

 

  Para elaboração da tecnologia proposta neste trabalho, considerou-se o modelo espiral 

que, segundo Sommerville (2011), tem um fluxo cíclico e evolutivo, executado de acordo com 

as seguintes etapas: levantamento de requisitos; prototipagem; Instalação e; Testes de software. 

O modelo espiral, baseia-se no princípio de desenvolvimento incremental, em que a cada ciclo 

são adicionadas novas funcionalidades.  

 Deste modo, efetuou-se um estudo na SRCA/Univasf, durante o qual foram coletadas 

as informações necessárias ao desenvolvimento do Acadigitus, especialmente, aquelas 

relacionadas aos setores do Arquivo e do Diploma. O levantamento de dados se deu por meio 

de pesquisa documental em atos normativos instituídos pela Universidade, bem como foram 

observadas as atividades desempenhadas pelos servidores que atuam nos referidos Setores, o 

que contribuiu no delineamento da tecnologia, indicando as suas principais funcionalidades. 

Adicionalmente, para elaboração do Sistema foram respeitados os preceitos 

estabelecidos pela Portaria MEC nº 1.095/20184, que estabelece os critérios da expedição e do 

registro dos diplomas no âmbito federal de ensino (BRASIL, 2018c), abordando como 

principais funções as definições elencadas nos seguintes Capítulos: 

II - Do Processo de Registro de Diploma: trata-se da forma de instrução do processo de 

registro, com vistas a autenticidade, segurança, validade e eficácia dos atos jurídicos a serem 

produzidos. 

III - Do Controle da Expedição e Registro de Diplomas: diz respeito ao controle dos 

registros, por meio da criação de livros que deverão ser mantidos pela IES, para fins de auditoria 

dos orgãos de controle.  

IV – Do Diploma e do Histórico Escolar: padronização do modelo do diploma, contendo 

dados obrigatórios no anverso e no verso do documento, além da determinação do elementos 

mínimos exigidos para formatação do histórico escolar do discente. 

V – Dos Procedimentos Específicos para Expedição e Registro: define o modo como os 

registros devem ser efetuados, bem como os prazos e os meios de publicação dos diplomas 

 
4 Ministério da Educação. Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018. 
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expedidos e registrados.     

Outrossim, considerou-se o disposto na Portaria MEC nº 554/2019 (BRASIL, 2019a), 

no qual foi implementado os requisitos obrigatórios à emisão e registro do diploma em meio 

digital, obedecendo o padrão estruturado pela Nota Técnica MEC nº 13/20195, versão 1.0,  que 

orienta sobre a aplicação e o uso de Schemas do XML, valendo-se da assinatura eletrônica 

avançada no padrão XML Advanced Electronic Signature - XAdES, assinado segundo o Padrão 

Brasileiro  de Assinatura Digital – PBAD”. (BRASIL, 2019b). 

Para este item de assinatura digital, é importante esclarecer que a Univasf deverá realizar 

a contratação de empresa especializada em assinatura com certificação digital e carimbo de 

tempo no padrão ICP-Brasil. Assim, para que o módulo do diploma digital, desenvolvido no 

Acadigitus, esteja em conformidade com as normas do MEC, sugeriu-se à Instituição, a 

realização de procedimento licitatório para contratação de empresa, visando os seguintes 

serviços: Emissão de certificados digitais do tipo e-CPF A3, padrão ICP-Brasil e; Fornecimento 

de Plataforma Tecnológica na modalidade de Software as a Service (SAAS), com componentes 

e serviços integrados para tramitação de documentos eletrônicos seguros pela internet para 

operações de assinatura digital e emissão de carimbo de tempo. 

 

3.2.1 Etapa de desenvolvimento: tecnologias utilizadas 

 

Após a etapa de levantamento de requisitos, passou-se ao desenvolvimento do Sistema, 

no qual foi projetado para ser executado em ambiente web, podendo ser acessado de qualquer 

computador ou dispositivo móvel que disponha de internet. O Sistema será armazenado em 

servidor que disponibiliza uma interface com os usuários e faz a interação com o banco de 

dados. 

Na fase de programação do Sistema, optou-se por utilizar a Hypertext Preprocessor 

(PHP) como linguagem de comunicação aplicação-servidor, além de JavaScript como 

linguagem de script, Hypertext Markup Language (HTML) como linguagem de marcação e 

Cascading Style Sheets (CSS) como linguagem de estilo. Para o banco de dados, escolheu-se o 

MySQL, caracterizado por um modelo relacional que consiste em representar os dados de 

maneira intuitiva, utilizando um conjunto de tabelas (entidades) que possuem características 

específicas (atributos). 

 
5 Ministério da Educação. Nota Técnica MEC nº 13, de 10 de dezembro de 2019. 
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Ainda na etapa de desenvolvimento, implementou-se um servidor provisório, por meio 

de rede doméstica, para armazenamento e testes executados no Sistema. No servidor, instalou-

se o programa de computador XAMPP, que é um pacote de serviços web pré-configurado com 

suporte para PHP (BOECHAT, 2014). 

Além disso, instituiu-se no âmbito da Univasf, a Comissão de Implantação do Diploma 

Digital, Portaria GR nº 257/20206, sendo definido em reuniões, a possibilidade de uso da base 

de dados da Universidade, visando a integração futura do Acadigitus com outros sistemas. Com 

isso, utilizou-se de forma remota o servidor da Instituição, por meio do software FortCleint 

VPN, cujo acesso ao banco de teste foi disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia da 

Informação - STI/ Univasf. 

Ademais, foram adotados dois frameworks:  Laravel e Vue. O Laravel foi usado para 

linguagem PHP e atuou com o servidor do sistema, ao passo que, o Vue foi empregado com o 

JavaScript, contribuindo com a interface do cliente. Esses frameworks possuem ferramentas já 

implementadas que facilitam o trabalho despendido no desenvolvimento de sistemas 

(MENARIM; XAVIER, 2019). Como exemplo, pode-se citar a ferramenta de envio de e-mails, 

conexões com banco de dados, criação de classes, entre outras existentes no Laravel, bem como 

a estrutura visual focada numa melhor experiência para o usuário, presente no Vue.  

Para o gerenciamento do projeto de desenvolvimento, aplicou-se a metodologia 

SCRUM, com a finalidade de promover um ambiente de trabalho interativo, em que foram 

realizados constantes feedbacks entre as equipes envolvidas no projeto. Tais feedbacks, são 

conhecidos como sprint review, no qual é determinado um período para a equipe apresentar os 

resultados das tarefas desenvolvidas. De acordo com Bissi (2007), a SCRUM se baseia no 

trabalho em equipe, de modo que, cada componente execute o seu trabalho da melhor forma e 

se sinta satisfeito com o que fez, o que mais tarde se reflete num aumento de produtividade. 

Por último, no módulo do diploma digital, efetuou-se o download do pacote de definição 

do esquema XML, disponível na página de internet do MEC. Assim, implementou-se no 

Acadigitus toda a estrutura sintática do XML do diplomado (DiplomaDigital_v1.00.xsd), bem 

como a estrutura do XML da documentação acadêmica para emissão e registro 

(DocumentacaoAcademicaRegistroDiplomaDigital_v1.00.xsd), conforme instrução contida na 

Nota Técnica do MEC nº 13/2019 (BRASIL, 2019b). 

 

3.2.2 Etapa de testes e validação do Sistema 

 
6 Universidade Federal do Vale do São Francisco. Portaria GR nº 257, de 22 de maio de 2020. 
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A realização de testes visa a qualidade do produto desenvolvido, identificando possíveis 

falhas para que sejam corrigidas pela equipe de programadores (BUSCH; LODI; BORBA, 

2007). Na fase de testes, é possível aplicar vários métodos, destacando-se como princiapais, as 

técnicas de caixa branca e caixa preta. A caixa branca tem como objetivo averiguar a estrutura 

interna do software, ou seja, o seu código fonte, enquanto que, a caixa preta analisa as 

funcionalidades do sistema, se elas estão de acordo com o esperado (ARCANJO JÚNIOR, 

2011). 

Neste sentido, esta etapa se baseou na técnica de caixa preta, a fim de avaliar o seu 

comportamento funcional e averiguar o atendimento dos requisitos estabelecidos na proposta 

do Sistema. Assim, foi elaborado um roteiro (Figura 3.1) para realização de testes, considerando 

os seguintes elementos:  

a) Indicação dos objetos de teste: determina o que deve ser testado; 

b) Aplicação dos casos de teste: desceve-se os passos a serem executados, definindo 

que resultados devem ser obtidos; 

c) Execução de teste em cada caso: valida o procedimento e elabora o relatório de teste. 

 

Figura 3.1 - Roteiro de teste do Acadigitus 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

 Após a análise de cada item, encaminhou-se ao programador do sistema o relatório de 

teste, bem como as solicitações de alterações e melhorias. Este procedimento, foi efetuado de 

acordo com o cronograma definido pela equipe e, ainda, quando se implementava nova 

funcionalidade no sistema. 

 Por fim, concluída a descrição das etapas metodológicas, serão demonstrados os 

resultados do desenvolvimento do Acadigitus, no qual, inicialmente, apresentou-se a estrutura 

construída na modelagem do banco de dados e, na sequência,  as  imagens capturadas das telas 

do Sistema. Ao final, elaborou-se o manual de instruções de uso. 
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3.3 Resultados  

 

 O Sistema Acadigus foi idealizado para realizar o gerenciamento do acervo acadêmico 

e efetuar a expedição do diploma digital do egresso da Univasf, assim, a sua implementação foi 

estruturada de acordo com as necessidades apontadas pela SRCA/Univasf.  

 Deste modo,  apresenta-se os resultados do estudo realizado na SRCA, que obtetivou 

entender a forma de funcionamento desta Secretaria e, a partir disso, verificar dos requisitos 

necessários ao desenvolvimento do sistema. 

 

3.3.1 Análise da SRCA: organização e principais atribuições 

 

 A SRCA é a Secretaria  responsável por fazer o controle dos registros acadêmicos dos 

discentes dos cursos de graduação da Univasf, cuja estrutura organizacional (Figura 3.2) 

contempla seis subdivisões, representadas da seguinte forma:  

 

Figura 3.2 - Organograma da SRCA 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

A Diretoria Administrativa (DA) é responsável por todas as demandas organizacionais 

da Secretaria, coordenando os recursos físicos, materiais e humanos. Como atividade principal 

da Diretoria, destaca-se o planejamento do Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de 

Graduação (PS-ICG) e Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas Ociosas (PS-PVO). 

A Coordenação de Registro Acadêmico de Graduação (CRAG) possui as atribuições 

inerentes ao controle da vida acadêmica dos discentes veteranos, atendendo solicitação de 

matrículas, alteração de matrícula com quebra de pré-requisito, extrapolação de carga horária, 

dispensa de disciplina, aproveitamento de estudos e de atividades complementares, entre outros. 

Na CRAG, também é realizada a análise dos discentes em processo de desligamento, bem como 

SRCA

DA

ARQUIVO SRCA

CRAG CRAPG SERD
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os procedimentos necessários à Colação de Grau Oficial e Extemporânea dos graduandos.  

A Coordenação de Registro Acadêmico da Pós-Graduação (CRAPG) atua no 

acompanhamento das atividades de acordo com o calendário acadêmico, prestando assistência 

às coordenações de Pós-Graduação e a Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

(PRPPGI), quanto ao funcionamento do Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@), 

além de  efetuar a inserção dos dados dos ingressantes e registro das matrículas extemporâneas, 

dispensas de disciplina, trancamentos, desligamentos e situação de titulação. 

A Seção de Expedição e Registro de Diplomas (SERD) é o setor encarregado por todo 

o processamento técnico para a expedição e o registro do diploma dos egressos da graduação, 

atendendo a Portaria MEC nº 1.095/2018 (BRASIL, 2018c) , confeccionando os diplomas em 

papel com tratamento gráfico especial de segurança.  

Por fim, o Arquivo Acadêmico da SRCA, é o setor designado para custodiar a 

documentação acadêmica recebida e produzida no decorrer das atividades da Secretaria. 

Atualmente, é responsável pela gestão do acervo acadêmico dos discentes dos cursos de 

graduação presencial da Univasf, além de organizar e manter o controle dos diários de classe 

dos docentes da graduação presencial, bem como dos processos de criação dos cursos da 

instituição, dos processos seletivos/ vestibulares dos cursos de graduação presencial, das atas 

de colação de grau dos cursos de graduação, entre outros documentos administrativos 

produzidos e/ou recebidos no exercício das atividades de registro e controle acadêmico.  

Em se tratando do acervo acadêmico dos discentes, entende-se como o conjunto de 

documentos produzidos e recebidos pela Secretaria referentes à vida acadêmica dos estudantes 

e necessários para comprovar seus estudos, desde a sua matrícula inicial até a expedição do 

diploma ou processo de desligamento, compondo assim sua pasta de assentamento individual 

(dossiê) de modo a promover a interação documental. 

Entender a estrutura da SRCA foi uma etapa fundamental, uma vez que propiciou o 

conhecimento das suas competências administrativas. Contudo, para a finalidade de 

desenvolvimento do Acadigitus, priorizou-se, apenas, as atribuições do Arquivo SRCA e da 

SERD, em que foram baseados os requisitos funcionais do referido Sistema. 

Entretanto, apresar das funcionalidades do Acadigitus estarem atreladas às atribuições 

de determinados setores da Univasf, observa-se que são atividades similares a qualquer IES, 

tendo em vista as diretrizes estabelecidas pelo MEC. Assim, é possível inferir que o Acadigitus 

pode ser utilizado em outros orgãos de ensino superior, devendo, apenas, ser adaptado às rotinas 

administrativas, dada a autonomia universitária existentes nessas instituições. 
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3.3.2 Sobre o Arquivo Acadêmico da SRCA e SERD 

 

O Arquivo da SRCA possui, atualmente, um total de 21.275 dossiês de assentamentos 

individuais de discentes, sejam ativos ou inativos. Esses são documentos relativos aos registros 

acadêmicos, durante todo o período da graduação, até a formação ou a evasão no curso. Para os 

discentes ativos, os dossiês são mantidos em estantes deslizantes no próprio setor de arquivo. 

Já no caso dos alunos inativos, os documentos são transferidos para outro setor da Universidade, 

tendo em vista a ausência de espaço físico para guarda adequada do referido acervo. 

É diante do grande volume de documentos custodiados no Arquivo da SRCA que se 

encontra o maior gargalo, especialmente, no que diz respeito ao cumprimento da Lei 8.159/917 

que dispõe sobre a gestão dos arquivos da administração pública, bem como a Portaria MEC nº 

315/2018 (BRASIL, 2018a), que trata do acervo digital. Pois, observa-se na Secretaria, a 

ausência de recursos físicos, materiais e humanos, além de tecnologias adequadas à 

implementação dos diplomas digitais.  

Entretanto, salienta-se que a Univasf buscou se adequar as existências do governo 

federal, adquirindo a licença para uso do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos (SIPAC), desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

para tramitação eletrônica de processos administrativos. Porém, após análise realizada acerca 

das funcionalidades do SIPAC, verificou-se algumas lacunas relacionadas ao gerenciamento de 

documentos, no sentido de manter a relação orgânica das informações, ou seja, os documentos 

são arquivados de modo isolado, sem levar em conta o contexto histórico da sua produção, o 

que pode ser prejudicial à recuperação das informações a longo prazo. 

 Do mesmo modo, observou-se que o SIG@, sistema responsável pela gestão dos 

registros acadêmicos da Universidade, não está adequado às especificidades elencadas na Nota 

Técnica MEC nº 13/2019 (BRASIL, 2019b), que orienta sobre a implementação do diploma 

digital. O SIG@ não possui estrutura lógica para geração do XML do diploma, tampouco, para 

comunicação com plataforma de assinatura digital.  

 Assim, levando em conta os benefícios que poderão ser atingidos com a implementação 

do diploma digital, foi importante descever as rotinas efetuadas na expedição do diploma dos 

egressos da Univasf (Figura 3.3), abordando os procedimentos adotados no modelo tradicional 

e, após, apresentou-se uma sugestão para mudança do fluxo administrativo,  a partir do 

desenvolvimento do Sistema Acadigitus, o que pode resultar em diversas melhorias, a exemplo, 

 
7 Brasil. Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991. 
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da otimização dos processos, tornando a expedição do diploma uma tarefa  mais eficiente, tanto 

para os servidores que atuam na SRCA, quanto para os egressos que terão o diploma de forma 

mais facilitada e rápida. 

 

Figura 3.3 - Fluxo de expedição de diploma da Univasf 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

 Nota-se que na expedição do diploma, o graduado comparece à SRCA, munido de um 

conjunto de documentos necessários à autuação do processo de emissão e registro de diploma. 

Nesse é efetuado o processamento técnico, no qual se encaminha à gráfica, previamente licitada, 

os arquivos dos diplomas para impressão. O prazo de expedição do documento é de até 120 

dias.  

  Ressalta-se, que a SERD realiza a maior parte dos procedimentos de forma manual, ou 

seja, dispõe de poucos mecanismos de automação, o que prejudica o desempenho deste Setor. 

Nas atividades de expedição, usa-se o software SIG@, apenas, na abertura dos processos, sendo 

as demais tarefas executadas, por meio de planilhas eletrônicas e de aplicativos de texto. 

 Ademais, todos os requerimentos dos egressos, são efetuados de maneira presencial, 

mesmo aqueles vinculados a curso ofertados na modalidade a distância. Tal fato, gera uma certa 

insatisfação por parte dos interessados que necessitam do diploma para comprovação a sua 

formação superior. 

 Diante disso, a partir do uso do diploma digital, presume-se que as tarefas executadas 

pelos servidores que atuam na SERD sejam simplificadas, tendo em vista uma nova  

configuração no Setor, em que os diplomas passam as ser emitidos sem a necessidade de 

solicitação presencial do graduado.  
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 A Figura 3.4, apresenta uma sugestão de fluxo a ser adotado nos procedimentos de 

expedição de diploma da Univasf, a partir do Acadigitus,  cujo prazo para disponibilização do 

documento, passa a ser contado, após a colação de grau do discente, conforme previsto na 

Portaria MEC nº 1.095/2018 (BRASIL, 2018c). 

 

Figura 3.4 - Sugestão de fluxo para expedição do diploma digital 

 
 Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

 Ao considerar o fluxo supracitado, percebe-se que a SERD não realiza atividades 

manuais ou manipula documentos físicos. Nesta configuração, todas as demandas passam a ser 

operacionalizadas por meio de um sistema que gerencia as informações e disponibiliza o 

diploma digital ao graduado, após a colação de grau, podendo ser acessado a qualquer hora, 

lugar e sem custo. 

 

 3.3.3 Desenvolvimento do Sistema Acadigitus 

 

O Acadigitus foi planejado para ser executado em ambiente web, podendo ser acessado 

de qualquer computador ou dispositivo móvel que tenha internet. Esse é armazenado em um 

servidor que disponibiliza a interface do usuário, cujo diagrama relacional do banco de dados 

foi organizado por meio de tabelas que se relacionam e possuem dois tipos de chaves, quais 

sejam: Chave Primária (Primary Key- PK) e; Chave Estrangeira (Foreing Key – FK).  

A PK é o campo de identificação único da tabela que, ao ser inserido em outra tabela, 
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gera um relacionamento entre as duas, transformando-se em FK da outra tabela. A Figura 3.5, 

demonstra o modelo relacional, elaborado para armazenamento das informações contidas no 

banco de dados do Sistema. 

 

Figura 3.5 - Diagrama relacional do Sistema 

 

Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

  Apesar desta estrutura, o Acadigitus, também, realiza interação com outro banco de 

dados da Instituição, tendo em vista o uso de informações similares em outro sistema utilizado 

no registro acadêmico dos discentes. Essa interação, permite a comunicação entre as bases, 

contribuindo para evitar a redundância de informações e cadastros efetuados em demasia.  

Sobre a interface do Acadigitus, foram desenvolvidas quatro tipos de ambientes com 

perfis previamente definidos, de acordo com níveis e permissões de acesso, quais sejam: 

Administrador Master; Administrador Servidor; Servidor Padrão e; Discente. O perfil de 
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Administrador Servidor, caracteriza-se pela pessoa (servidor) do órgão responsável pela  gestão 

do Sistema, no qual se permite executar todas as funcionalidades, ou seja, é o usuário que possui 

o maior nível de acesso.  

Além do perfil de Servidor Administrador, destacar-se o perfil de Administrador 

Master, responsável pela inicalização do Sistema, onde se efetua o cadastro do Servidor 

Adminsitrador que, por sua vez, passa a realizar os cadastros de acesso. 

As demais interfaces do Sistema correspondem, respectivamente, ao usuário Servidor 

Padrão e ao Discente. Esses, possuem permissões de consultas, sem possibilidade de 

intervenções ou modificações. A Figura 3.6, mostra a página inicial, em que o usuário poderá 

efetuar o seu primeiro acesso. 

 

Figura 3.6 - Página inicial Acadigitus 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

A priori, ao usuário cadastrado, é fornecida uma enha padrão que poderá ser modificada 

pela função de redefinição de senha, através do link “esqueci minha senha”, localizado no canto 

inferior esquerdo da página. Assim, após a solicitação de recuperação de senha, o usuário 

receberá no e-mail cadastrado o link para inserir a nova senha.   

 Em se tratando das funcionalidades, optou-se por apresentar as imagens capturadas das 

telas do perfil de Administrador Servidor (Figura 3.7), uma vez que contempla todas as tarefas 

desempenhadas pelo Sistema, tanto no atendimento das demandas do acervo acadêmico, quanto 

na emissão do diploma digital.  
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Figura 3.7 - Perfil do Servidor Administrador 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

 Nesta interface, observa-se os Menus de Discentes, Diplomas, Servidores e Serviços.  A 

primeira funcionalidade encontrada no menu de Discentes, diz respeito a operação de pesquisar 

discente, sendo utilizados quatro tipos de filtros de busca (Figura 3.8), tais como: Nome; CPF; 

Curso e; Período do ingresso. 

O resultado da pesquisa é visualizado por meio de uma tela sobreposta, na qual apresenta 

os dados de acordo com os parâmetros adotados na busca. Na tela sobreposta, ainda, é possível 

aplicar outros filtros que permitem um retorno mais preciso, acerca das informações requeridas.  

  

Figura 3.8 - Pesquisar discente do Menu Discentes 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 
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A partir da localização do discente, ao clicar no ícone “lápis”, abre-se outra tela (Figura 

3.9), contendo funções de acesso às informações pessoais e os vínculos cursados na Instituição. 

Além disso, é possibilitado a realização de outras operações no assentamento do discente, quais 

sejam: Consulta das informações; Visualizar documentos; Adicionar documento; Expedir 

diploma, Registrar diploma; Ver XML da documentação acadêmica; Ver XML do diploma e; 

Ver Representação Visual do Diploma Digital (RVDD).  

 

Figura 3.9 - Página de assentamento individual do Menu Discente 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

 No ambiente destinado a consulta de informações (Figura 3.10) são exibidos os dados 

cadastrais e os vínculos que o discente possui na Instituição. É importante mencionar, que ele 

pode ter vários vínculos em diferentes cursos, entretanto, apenas um estará ativo, sendo 

necessária, por questões legais, a manutenção dos dados e o arquivamento dos documentos dos 

vínculos inativos no Sistema. 

  

Figura 3.10 – Consulta de informações e vínculos do Menu Discente 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

 As informações contidas nas guias de vínculos são relativas aos registros acadêmicos 
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efetuados no curso correspondente ao vínculo do discente.  São datas de ingresso, conclusão, 

colação de grau, desligamento, entre outros dados.  

 No ambiente de gerenciamento de documentos, encontra-se a função de adicionar 

documentos (Figura 3.11). Nela, seleciona-se o vínculo do discente e cadastra os metadados do 

documento a ser adicionado. Para fins de organização e controle, foram criadas três categorias 

documentais, a saber: Matrícula; Processos e; Solicitações diversas.  

 

Figura 3.11 - Adicionar documento do Menu Discente 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

 Além disso, no cadastro do documento é utilizado o código de classificação, 

estabelecido pelo Ministério da Educação, através da Portaria nº 315/2018, artigo nº 38 

(BRASIL, 2018a), cujo objetivo é definir o prazo de guarda e a destinação final dos documentos 

das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).  

 A partir do documento adicionado, o Sistema possibilita a visualização do documento, 

em que é preciso escolher uma categoria (matrícula, processos ou solicitações diversas) e, então, 

selecionar um vínculo para efetuar a consulta ao documento armazenado. A Figura 3.12,  mostra 

a tela de categoria de processos. Nela pode ser realizadas pesquisas por meio de filtos como:  

Subtipo; Aassunto e; Número do processo. 

 Adicionalmente, ainda na tela de consulta, destaca-se a ferramenta de “Ações”, onde 

pode ser visualizado os dados do documento, através do ícone “olho”, bem como é possível 

modificar as informações cadastradas, no ícone “lápis” e, também, é permitido efetuar a 

exclusão do registro, no ícone “lixeira”.  
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Figura 3.12 - Visualizar documentos do Menu Discente 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

 Para cada ferramenta de ação é sobreposta uma tela, contendo a ação que se deseja 

realizar.  Na ação de visualização dos dados, existe um link com descriçao “Acesse aqui” para 

efetuar o download do arquivo armazenado no Sistema. 

No caso do diploma, o acesso é efetuado dentro do assentamento de cada discente, no 

qual se gerencia a atividade de expedição e registro. Para essas atividades, é obrigatória a 

complementação de todos os dados necessários à composição do XML do diplomado, conforme 

estabelecido pela Nota Técnica do MEC, nº 13/2019 (BRASIL, 2019b). 

A Figura 3.13, demonstra as etapas executadas no momento da expedição do diploma. 

Nesta funcionalidade é necessário informar o vínculo, em que o grau foi obtivo. Para tanto, 

seleciona-se o curso e insere as informações referentes à data da expedição e a IES expedidora, 

além de possibilitar a juntada dos documentos comprobatórios exigidos pela Instituição. 
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Figura 3.13 - Ferramenta de Expedição do Diploma do Menu Discente 

 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

 Ao efetuar a inclusão, outra tela aparecerá contendo a confirmação da expedição e o 

arquivo XML da documentação acadêmica. Essa é a primeira parte do processamento do 

diploma, sendo a atividade de registro, a etapa que finaliza o processo de geração do XML do 

diploma digital, que, por sua vez, deverá receber as assinaturas digitais.  

Na etapa do registro, são manipuladas três páginas, a primeira é onde se informa o 

vínculo e a natureza do documento, que pode ser 1ª via, 2ª via ou revalidação de diploma. Na 

segunda página são indicadas as seguintes informações: Livro de registro; IES Registradora e 

a data do registro. A terceira página mostra as informações do diploma registrado, contendo, 

ainda, uma ferramenta de ação que permite a geração do arquivo XML do diplomado, bem 

como a RVDD do diploma. A Figura 3.14, expõe o passo a passo do registro. 
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Figura 3.14 - Ferramenta de Registro do Diploma do Menu Discente 

 

 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

A funcionalidade de registro, somente, é habilitada quando todas as etapas anteriores 

são satisfeitas, uma vez que, após a sua finalização, o arquivo XML do diplomado estará 

liberado para geração e recebimento da assinatura digital dos signatários do diploma. Por isso, 

não deve conter erro ou ausência de dados na operação de registro, caso contrário, o diploma 
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não será um documento fidedigno.  

 Quanto à criação do arquivo XML, tanto da documentação acadêmica, quanto do 

diploma digital, o Sistema apresenta uma tela sobreposta, onde deve ser indicado o vínculo com 

o curso para emissão do documento. A Figura 3.15, aborda o XML do diploma, 

especificamente, a estrutura de dados correspondente a IES emissora, uma vez que são dados 

públicos.  

 Figura 3.15 - Geração do arquivo XML do Menu Discente 

 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

Após a geração do XML, o arquivo deverá ser assinado por meio de uma solução 

tecnológica com padrão ICP-Brasil, conforme prevê a Portaria MEC nº 554/2019 (BRASIL, 

2019a). Para tanto, a Comissão de Implantação do Diploma Digital da Univasf, deliberou sobre 

a contratação de empresa especializada para execução do serviço certificação digital e 

fornecimento de plataforma tecnológica na modalidade de Software as a Service (SaaS), com 

componentes integrados para operações de assinatura digital e emissão de carimbo de tempo.  

O último procedimento efetuado na página de assentamento do discente  é a emissão da 



55 

 

  

RVDD (Figura 3.16). Nela, foram priorizadas as características do diploma expedido pela 

Univasf, contendo o mesmo tipo de layout e informações necessárias à composição do 

documento digital, possiblitando ao diplomado o armazenamento e o compartilhamento da 

imagem. 

 

Figura 3.16 - RVDD no Menu Discente 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

Sobre a RVDD, a Nota Técnica do MEC nº13/2019 (BRASIL, 2019b), definiu alguns 

elementos obrigatórios, tais como: o código de validação e o Código de Barra Bidimensional 

(Quick Response Code – QR Code). Eles propiciam o acesso ao XML do diploma digital 

assinado, garantindo a verificação da autenticidade do documento.  
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O código de validação foi inserido no anverso da RDVV e o QR-Code em seu verso.  A 

consulta ao diploma será disponibilizada na página da Univasf, em local destinado, podendo 

ser acessada em tempo integral.  Para validação, o Sistema possui um campo específico na tela 

inicial (Figura 3.17) que, após a inclusão do código, é exibido a situação do documento, ativo 

ou inativo, além dos dados públicos do XML do diplomado, bem como é possível efetuar o 

download da RVDD. 

 

Figura 3.17 - Validação do diploma digital 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

Na sequência, serão apresentadas as funcionalidades do menu de Diploma, onde são 

executadas as atividades de processamento do diploma, a saber: Expedição coletiva; Gerenciar 

expedições; Criar livro; Gerenciar livro; Registro coletivo; Gerenciar registros e; Gerar lote, 

conforme mostra a Figura 3.18. 
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Figura 3.18 - Processamento técnico para expedição e registro do Menu Diploma 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

As ferramentas supracitadas foram implementadas, atendendo a Portaria MEC nº 

1.095/2018, que dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de 

graduação no âmbito do sistema federal de ensino (BRASIL, 2018c). O normativo do MEC 

prevê a criação do livro de registro, cujo objetivo é armazenar todos os dados dos diplomas 

registrados. A Figura 3.19, expõe o modo como é efetuada a criação do livro no Acadigitus. 

 

Figura 3.19 - Criação do livro de registro do Menu Diploma 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 Para cada curso ministrado na Instituição é criado um livro com uma quantidade 
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específica de registros. No Acadigitus foi previsto o número máximo de 800 registros por livro, 

visando a manutenção do padrão, comumente, utilizado pela Univasf, assim, quando os 800 

registros forem efetuados, o sistema gera automaticamente um novo livro. Ademais, o Sistema 

possibilita o upload do termo de abertura do livro de registro, em atendimento as exigências 

definidas pela referida Portaria do MEC. 

  Adicionalmente, é realizado o gerenciamento do livro de registro (Figura 3.20), em que 

é possível executar as seguintes ações: Visualização das informações; Modificação do livro; 

Exclusão do livro; Fechamento do livro; e; Impressão do livro. 

 

Figura 3.20 - Gerenciamento do livro de registro do Menu Diploma 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 Na ação de visualização, é possível obter informações sobre o livro e fazer o download 

do termo de abertura, ao passo que a ação de modificação do livro, serve para alterar os dados 

do livro.  A ação de exclusão, apaga o livro criado. O fechamento do livro, refere-se ao ato de 
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encerramento, isto é, quando são efetivados os 800 registros no curso correspondente ao livro 

criado, sendo obrigatória a inclusão do termo de encerramento no Sistema. A última ação da 

funcionalidade de gerenciamento do livro é a impressão, no qual é gerado um arquivo em PDF.  

 Ainda sobre as atividades relativas ao processamento do diploma, o Sistema possibilita 

a realização da expedição e do registro coletivo do diploma. Esta funcionalidade torna o 

procedimento mais rápido, permitindo que vários documentos sejam emitidos ao mesmo tempo, 

utilizando diversos tipos de filtros.  A Figura 3.21, apresenta a forma de execução das duas 

atividades, a expedição coletiva e o registro coletivo. 

 

Figura 3.21 - Expedição coletiva e Registro coletivo do Menu Diploma 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 Na ferramenta de expedição coletiva, também, pode-se verificar as informações 

faltantes nos cadastros dos discentes, o que inviabiliza o processo de emissão do diploma. 

Assim, somente, quando todos os dados estão inseridos no Sistema é que a função de registro 

estará disponível, caso contrário, o diploma não seria considerado um documento válido, pela 
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ausência de informações obrigatórias à composição do XML do diplomado. Esse procedimento, 

auxilia na identificação de erros que, porventura, possam existir nos cadastros dos formandos. 

 Além disso, tendo em vista os normativos do MEC, inerentes a expedição e o registro 

do diploma, destaca-se as funcionalidades de gerenciamento (Figura 3.22), sendo possibilitado 

a execução de três tipos de ações:  

a) Visualização de dados da expedição ou registro efetuado, ícone “olho”: são informações 

relacionadas ao diplomado, vínculo, nome do livro, entre outros dados correspondentes 

ao registro do diploma. 

b)  Modificação de dados, ícone “lápis”: ação que permite a alteração da instituição 

emissora ou registradora do diploma, bem como atualização dos nomes dos 

responsáveis pelo registro e a inserção de documentos comprobatórios a expedição; 

c) Exclusão, ícone “lixeira”: exclui os dados, sendo efetivada, somente, mediante 

confirmação. 

 

Figura 3.22 - Gerenciamento da expedição e registro do Menu Diploma 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 A ferramenta contribui para o controle dos documentos expedidos e registrados e auxilia 
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na atividade de verificação de autenticidade do diploma, uma vez que, apresenta todas as 

informações inerentes ao vínculo institucional do egresso, bem como os dados de registro que 

garantem a veracidade do documento.  

 Por fim, a funcionalidade de gerar lote (Figura 3.23) é responsável por reunir todas as 

informações dos diplomas registrados, para fins de publicação na página da Universidade. Tal 

publicação, também, faz parte das exigências estabelecidas pelo MEC, conforme prevê o artigo 

23 da Portaria MEC nº 1.095/2018. (BRASIL, 2018c.) 

 

Figura 3.23 - Geração do lote para publicação de diploma do Menu Diploma 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 No contexto atual, esta listagem é emitida de forma manual, utilizando planilhas 

eletrônicas e aplicativos de texto para formatação. Tal atividade requer uma certa minúcia, a 

fim de evitar publicações equivocadas, o que acarreta morosidade na divulgação do lote de 

diploma disponível. Por outro lado, a partir da implementação do Acadigitus, o processo será 

totalmente automatizado, podendo a listagem ser gerada, instantaneamente, após o registro.  

Na sequência, a Figura 3.24, apresenta-se o Menu de Servidor, onde são cadastrados os 

acessos de usuários com perfis de Servidor Padrão, cujas permissões possibilitam a realização 

de consultas dos dados e documentos dos discentes. Com o Perfil do Servidor Padrão, 

objetivou-se viabilizar o acesso às informações dos discentes e garantir que as demandas 

relacionadas aos documentos sejam realizadas, sem a necessidade de sobrecarregar o setor de 

Arquivo.  
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Deste modo, os servidores da SRCA, que atuam em atividades relativas à vida 

acadêmica dos discentes poderão efetuar as consultas necessárias ao cumprimento de suas 

atribuições. Com isso, evita-se atrasos e auxilia o andamento das ações de desburocratização 

do Setor. 

  

Figura 3.24 - Cadastro de perfil de Servidor Padrão do Menu Servidores 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 Nesta funcionalidade é possível executar três tipos de ações: Cadastro de novo; Edição 

de dados cadastrados e; Exclusão de perfil. Tais ferramentas foram desenvolvidas, visando o 

controle dos usuários com perfil de acesso, assim, sempre que necessário, as informações 

deverão ser atualizadas.  

 O próximo item do Perfil de Servidor Administrador, trata-se do Menu de Serviços 

(Figura 3.25), em que são executadas várias operações de cadastro. 
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Figura 3.25 - Ferramentas do Menu Serviço 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 Os cadastros são relativos à Instituições; Responsáveis do registro; Cursos; Código de 

classificação e; Subtipo de documentos. Ademais, também é possível obter alguns tipos de 

relatórios.  

 A Figura 3.26, exibe a tela de cadastro de instituições, cujo objetivo é deixar o 

Acadigitus preparado para receber os diplomas de outras IESs que não possuem prerrogativas 

de registro, necessitando repassar essa atividade às IESs legalmente constituídas, conforme 

prevê a Portaria MEC nº 1.095/2018 (BRASIL, 2018c). 

 

Figura 3.26 - Cadastro de instituições do Menu Serviços 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 Atualmente, a Univasf não efetua registro de outras IESs, mas, por motivo de 
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revalidação de diploma oriundo de instituição estrangeira, optou-se por implementar a 

funcionalidade de cadastro, onde são informados os dados da origem do diploma revalidado.  

 Outra funcionalidade implementada no menu de Serviço foi a operação de cadastro de 

responsáveis, viabilizando a inserção da assinatura dos signatários do diploma na Instituição, 

isto é, são as assinaturas dos servidores designados, por meio de portarias, aos cargos de Reitor, 

Secretário da SRCA, Chefe SERD e seus respectivos substitutos oficiais.  

  Adicionalmente, a Figura 3.27, exibe o cadastro de cursos, tendo em vista a 

obrigatoriedade de dados na composição do XML da documentação acadêmica e do diploma 

digital. Na ferramenta é possível utilizar vários tipos de filtros para localizar o curso cadastrado. 

A coluna “informações” indica a situação do cadastro do curso, no qual se permite a execução 

de três tipos de ações:  Visualização dos dados; Alteração e/ou complementação de informações 

e; exclusão de dados dos cursos. 

 

Figura 3.27 - Cadastro de cursos do Menu de Serviços 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 É válido ressaltar que a geração do XML do diploma está vinculada a quase todas as 

funcionalidades do Sistema, por isso, a importância do gerenciamento adequado de todos as 

informações, a exemplo das portarias de reconhecimento de cursos que são atualizadas pelo 

MEC a cada três anos.  

 Ainda no Menu de Serviços, a Figura 3.28, demonstra o cadastro do Código de 

Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos. Estes, são instrumentos aprovados 

pelo MEC, para aplicação nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), conforme prevê 

a Portaria MEC nº 315/2018, art. 3 (BRASIL, 2018a).  
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Figura 3.28 - Cadastro de Classificação e Temporalidade do Menu de Serviços 

 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 O Código e a Tabela de Temporalidade de Documentos atuam sobre os prazos de guarda 

e destinação final dos documentos mantidos pelos setores administrativos dessas Instituições, 

sendo essenciais à prática da gestão documental, cuja aplicação contribui na otimização do 

espaço de arquivamento dos documentos, seja físico ou digital. 

 Ademais, a fim de manter a organização dos documentos, bem como a correta aplicação 

do código de classificação, implementou-se a funcionalidade de cadastro do subtipo 

documental, em que ao adicionar um documento no assentamento do discente, deve-se 

selecionar uma categoria, previamente inserida no Sistema. Três tipos de categorias criadas: 

Matrícula; Processos e; Solicitações diversas. O cadastro do subtipo auxilia, tanto na 

organização do acervo do acadêmico, quanto na recuperação das informações armazenadas.   

Ainda no Menu de Serviços, encontra-se a funcionalidade de geração de relatórios. A 

Figura 3.29, evidencia os tipos de relatórios disponíveis. 
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Figura 3.29 - Geração de Relatórios do Menu Serviços 

 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

  

 Estes, são relatórios com indicadores que informam o quantitativo de diplomas 

registrados em determinados períodos, bem como apresentam o total de pastas de 

assentamentos cadastrados e o montante de documentos armazenados, de acordo com os 

subtipos inseridos no Sistema. 

  Além disso, destaca-se o relatório de eliminação de documentos, no qual é possível 

listar todos os documentos que já cumpriram o prazo de guarda e estão passíveis à eliminação 

documental, devendo ser efetuada, segundo a Resolução nº 44/2020, publicada pelo Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(BRASIL, 2020). 

 Por fim, são apresentadas mais duas funcionalidades do menu de Serviços, a de Log 

Geral e a de Notificações (Figura 3.30). O Log, diz respeito ao processo que permite a realização 
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de auditorias, em que as operações desempenhadas pelos usuários podem ser analisadas. Essa 

é uma ferramenta fundamental, principalmente, pelo caráter probatório que envolve todos os 

processos executados no Acadigitus.  

 

Figura 3.30 - Log Geral e Notificações 

 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 Por meio da ferramenta de Notificações, representada pelo ícone “sino”, presente na 

parte superior direita da tela do Sistema, são efetuadas alertas sobre algumas operações que 

devem ser realizadas, tais como: Discentes aptos a receberem o diploma; Atualização de dados 

dos cursos, a exemplo da portaria de reconhecimento que o MEC revalida a cada três anos.  

 Concluída a análise do perfil de Servidor Administrador, é importante ressaltar a criação 

de perfil de discente, no qual se possibilita a consulta de dados e de documentos existentes no 

acervo documental. Assim, considerando o modo atual de consulta realizada pelos discentes da 

Universidade, em que é necessário ir pessoalmente à SRCA, verifica-se que o uso do Acadigitus 
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trará ganhos significativos, uma vez que estes usuários terão acesso ao seu documento de 

qualquer lugar, podendo acompanhar o atendimento de todas as solicitações demandadas. 

 

 3.3.4 Procedimento de Testes e validação Acadigitus 

 

 Para análise das funcionalidades do Sistema, elaborou-se um roteiro de teste, sendo 

relatado ao programador do Sistema os erros encontrados e, a partir disso, as correções e 

melhorias foram implementadas. No roteiro, definiu-se como objeto de teste, o perfil do 

Servidor Administrador, em que se testou o procedimento realizado em cada funcionalidade 

disposta no Perfil, conforme um paramêtro de comportamento estebelecido. Ao final, elaborou-

se o relatório de teste para ciência dos desenvolvedores. O Quadro (3.1) demonstra a etapa de 

execução dos testes.  

 

Quadro 3.1 - Roteiro de teste  

Objeto de teste: Perfil do usuário  - Servidor Administrador 

Localização: funções do sistema 

Casos de teste 

 

Caso de uso 

 

Procedimento 

 

Resultado Esperado 

Cadastrar Perfil para 

Servidor Padrão. 

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Servidor; 

Cadastrar os dados do usuário 

e conceder a permissão de 

acesso.  

-Usuário é cadastrado; 

-Todas as funcionalidades estão 

ativas, conforme o perfil 

cadastrado. 

Modificar dados do 

Servidor Padrão. 

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Servidor, 

modificar os dados. 

-Sistema possibilitou a atualização 

dos dados. 

Excluir Perfil de 

Servidor Padrão  

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Servidor; 

Eexcluir o perfil.  

-Perfil de usuário é excluído do 

sistema. 

Consultar Discentes Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Discentes; 

Escolher um filtro de busca; 

Pesquisar. 

-Sistema acessa base de dados da 

Universidade; 

-A informação é recuperada. 

-Botões com ações são habilitados 

para acesso ao assentamento do 

discente. 

Consultar informações 

do Discente 

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Discentes; 

Escolher um filtro de busca; 

Pesquisar; 

Entrar no assentamento do 

discente; 

-As informações dos discentes são 

apresentadas em telas verticais; 

-Cada vínculo possui um ambiente 

específico com informações sobre 

os respectivos registros 

acadêmicos. 
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Acessar as informações 

pessoais e de vínculo. 

Adicionar documentos  Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Discentes; 

Escolher um filtro de busca; 

Pesquisar; 

Entrar no assentamento do 

discente; 

Adicionar documento, 

conforme o subtipo: 

matrícula; Processo; 

Solicitações diversas. 

-Acesso a tela de adição de 

documentos;  

-Acessa ao vínculo do discente; 

-Sistema permite a inserção das 

seguintes informações: cadastro do 

subtipo; código de classificação; 

assunto detalhado. 

-Documento é anexado no 

assentamento do discente.  

Cosultar documento  Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Discentes; 

Escolher um filtro de busca; 

Pesquisar; 

Entrar no assentamento do 

discente; 

Consutar o documento, 

conforme o subtipo: 

matrícula; Processo; 

Solicitações diversas 

-Acesso a tela de consulta; 

-Acesso ao vínculo do discente; 

-Consulta o subtipo do documento: 

matrícula; Processo; Socilitações 

divcersas; 

 

Visualizar documento 

Modificar documento 

Excluir documento  

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Discentes; 

Escolher um filtro de busca; 

Pesquisar; 

Entrar no assentamento do 

discente; 

Consutar o documento, 

conforme o subtipo: 

matrícula; Processo; 

Solicitações diversas 

-Botão visualizar é habilitado, 

permitindo a consulta dos dados do 

documento cadastrado; 

-Botão modificar é habilitado, 

onde é possível modificar as 

informações. Essa ação exige o 

upload do documento modificado; 

-Botão excluir é habilitado e o 

sistema solicita a confirmação da 

exclusão. 

Expedir diploma  Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Discentes; 

Escolher um filtro de busca; 

Pesquisar; 

Entrar no assentamento do 

discente; 

- Acessar o vínculo; 

-Expedir o diploma. 

-Tela de expedição é ativada; 

-Dados do discente é apresentado, 

para fins de consulta; 

-Informações devem estar 

competamente inseridas; 

-XML documentação acadêmica é 

gerado. 

-Campos de assinatura estão 

ativos. 

Registrar diploma Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Discentes; 

Escolher um filtro de busca; 

Pesquisar; 

Entrar no assentamento do 

discente; 

- Acessar o vínculo; 

-Registrar o diploma. 

-Sistema direciona a tela de 

registro; 

-Dados do livro, data, natureza e 

responáveis são habilitados para 

preenchimento; 

-Registro é efetivado. 

-Campo de assinatura estão ativos. 
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XML documentação 

acadêmica  

 

XML diplomado 

 

 

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Discentes; 

Escolher um filtro de busca; 

Pesquisar; 

Entrar no assentamento do 

discente; 

- Acessar o vínculo; 

-XML gerado. 

-XML do diploma digital é gerado 

contento todas as infromações 

necessárias.  

RVDD  Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Discentes; 

Escolher um filtro de busca; 

Pesquisar; 

Entrar no assentamento do 

discente; 

- Acessar o vínculo; 

- RVDD emitida. 

-RVDD é emitido; 

-Possui layout do diploma da 

Univasf; 

-Anverso e o verso apresentam os 

dados obrigatórios. 

-QR Code e código de validação 

efetuam o redirecionamento a 

página de verificação de 

autenticidade do diploma. 

Livro de registro – 

Criar de registro 

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Diploma;  

Criar livro de registro. 

-A tela de criação do livro é 

ativada; 

-O sistema acessa a base de dados 

da Univasf; 

-Anexação do termo de abertura do 

livro é realizada; 

-A criação do livro é concluída.  

Gerenciar livro de 

registro 

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Diploma;  

Geranciar livro de registro; 

Acessar o livro, conforme o 

curso. 

-Consulta os livros cadastrados. 

-Botões são ativados para 

gerenciamento do livro. 

Visualizar livro 

Modificar livro 

Fechar livro 

Excluir livro 

Imprimir livro 

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Diploma;  

Geranciar livro de registro; 

Acessar o livro, conforme o 

curso. 

-Botão visualizar é habilitado, 

permitindo a consulta dos dados do 

livro cadastrado; 

-Botão modificar é habilitado, 

onde é possível modificar as 

informações; 

-Botão fechar livro é habilitado e 

possibilita o upload do termo de 

encerramento do livro; 

-Botão excluir é habilitado e o 

sistema solicita a confirmação da 

exclusão. 

-Botão gerar livro é habilitado. 
Esse permite que o livr seja gerado 

em PDF, para fins de impressão ou 

arquivamento. 

Expedição e Registro 

coletivo do diploma 

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Diploma;  

Acesar função do Registro 

coletivo do diploma; 

Efetuar o filtro desejado; 

-O sistema possibilita o registro 

coletivo de vários graduados, 

conforme o filtro efetuado busca e 

recuperação das informações.  
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Registrar. -O sistema mostra somente os 

discentes aptos ao registro e 

também as iformações faltantes; 

-O sistema somente registra os 

diplomas com informações 

completas. 

-XML de todos os registrados são 

geradas. 

Gerenciar expedição 

Gerenciar registro 

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Diploma;  

Acessar função de 

Expedição/Gerenciar registro; 

Efetuar o filtro desejado. 

 

-Os registros são apresentados; 

-Filtos de busca são inseridos; 

-Informações são recuparadas; 

-Botões com ações são habilitados. 

Visualizar registro 

Modificar registro 

Excluir registro 

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Diploma;  

Acessar função de Expedição/ 

Gerenciar registro; 

Efetuar o filtro desejado. 

 

-Botão visualizar é habilitado, 

permitindo a consulta de dados da 

expedição e registro; 

-Botão modificar é habilitado, 

onde é possível modificar as 

informações; 

-Botão excluir é habilitado e o 

sistema solicita a confirmação da 

exclusão. 

Validação do diploma Acessar a tela incial do 

Sistema; 

Inserir o código de validação. 

 

- Sistema exibe a situação do 

diploma; 

- Visualização do XML; 

- Visualização RVDD. 

Cadastrar instituições Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Serviços;  

Cadastrar os dados de 

instituições. 

-Tela de cadastro é apresentada e 

permite a inserção de dados das 

instituições. 

Cadastrar responsáveis Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Serviços;  

Cadastrar responáveis. 

-Tela de cadastro é apresentada e 

permite a inserção de dados dos 

responsáveis pela assinatura do 

diploma; 

-Botão de ativação e desativação 

pode ser utilziado, assim, somente 

aparece no registro do diploma o 

nome do responável legalmente 

constituído. 

Cadastrar curso Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Serviços;  
Cadastrar os dados de curso. 

-Tela de cadastro é apresentada e 

permite a inserção de dados de 
novos cursos, bem como a 

compelmentaçãod e informações 

necessárias à geração do XML do 

diploma. 

Cadastrar e consultar o 

código de 

classificação e 

temporalidade 

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Serviços;  

-Tela de cadastro é apresentada e 

permite a inserção de dados do 

cógido de classificação e 

temporalidade do documento. 
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Cadastrar o código de 

classificação e temporalidade 

de documento. 

Sistema permite a consulta por 

filtos; 

Sistema permite a ação de 

alteração e exclusão do código. 

Cadastrar subtipo de 

documento  

Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Serviços;  

Cadastrar o subtipo de 

documento: Matrícula; 

Processo; Solicitações 

diversas. 

-Tela de cadastro é apresentada e 

permite a inserção do subtipo do 

documento, conforme categoria. 

Este possui um campo de seleção. 

 

Gerar relatórios Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Serviços;  

Gerar relatório de indicadores; 

Gerar relatório de eliminação 

de documentos.  

-Sistema possibilita a visualização 

dos seguintes indicadores: 

quantidade de registros efetuados; 

quantidade de assentamentos 

cadastrados; quantidade de 

documentos. 

- Relatório sobre a eliminação de 

documentos, conforme ano, 

código entre outros filtros. 

Log Geral Efetuar o login no sistema; 

Acessar o menu Serviços;  

Pesquisar por ação, autor, 

data. 

- Sistema exibe as ações 

executadas pelos usuários. 

Visualizar notificações Efetuar o login no sistema; 

 Acessar ícone do “sino” e 

visualizar notificações. 

- O sistema permite a visualização 

de notificações sobre a validade da 

portaria de reconhecimento de 

curso; Documentos aptos a 

eliminação, entre outras 

infromações. 

 

Relatório de teste: Perfil do usuário Servidor Administrador 

 

 

Observações: Após vários testes e correções efetuados no perfil do usuário do Acadigitus, 

constatou-se que as suas funcionalidades estão de acordo com o esperado.   

 

 

 

Data da última verificação: 16/11/2020. 
Fonte: Próprio autor, 2020. 

 

 Os testes foram efetuados em várias etapas do projeto, o que possibilitou a correção de 

todos os erros encontrados no Acadigitus, bem como o seu  aprimoramento. Assim, cabe 

destacar o empenho da equipe de desenvolvimento, em especial, a participação de discente do 

curso de engenharia de computação da Univasf, contribuindo de forma efetiva na concretização 

do referido Sistema. 
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  3.3.5 Adequação do Acadigitus à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

 

 Em respeito às exigências impostas pela LGPD, no qual qualquer solução que envolva 

dados pessoais e sensíveis deve estar em conformidade com à Lei, adotou-se no Acadigitus, o 

método técnico da privacidade por design, que consiste em impedir situações temerárias à 

proteção e à privacidade dos dados, desde o início do desenvolvimento do sistema, até a sua 

execução (CARDOZO, 2019).  

  Ressalta-se que dados pessoais e sensíveis são, segundo o artigo 1º, da LGPD, 

informações que dizem respeitos às características pessoais de cada indivíduo e, 

consequentemente, são vinculadas a direitos, com o objetivo de proteger direitos fundamentais 

de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural 

(BRASIL, 2018). 

 Neste contexto, ao efetuar login no Acadigitus, o usuário será alertado sobre os dados 

pessoais que serão armazenados. Dessa forma, o referido Sistema atenderá às exigências da 

LGPD, sendo aperfeiçoado, posteriormente, toda a política de privacidade de dados elaborada 

pela Instituição, contendo o inventário de dados (Data Mapping), bem como o relatório de 

tratamento de dados e de risco, entre outros procedimentos que contribuem para segurança das 

informações manipuladas pelo Sistema. 

 

 3.3.6 Registro do Acadigitus no INPI 

  

 Com intuito de proteger o código fonte do Sistema, foi realizado o procedimento 

referente à solicitação do Registro de Programa de Computador (RPC), junto ao INPI. Para 

tanto, autuou-se um processo eletrônico na Univasf, uma vez que, os direitos de titularidade do 

programa serão da Instituição. Assim, o referido processo foi direcionado ao NIT/ Univasf que, 

por sua vez, efetuou os trâmites legais para concessão do Certificado de RPC (ANEXO A). 

 Ressalta-se que foram respeitados os procedimentos internos da Univasf, regidos pela 

Instrução Normativa nº 05/20188, no qual se designa uma Comissão específica para avaliar o 

programa, sendo estabelecido o prazo máximo de 21 dias úteis para conclusão do processo. A 

Figura 3.31, apresenta o Certificado expedido pelo INPI. 

 

  3.3.7 Trabalho futuro 

 
8 Universidade Federal do Vale do São Francisco. Instrução Normativa nº 05, de 09 de maio de 2018. 
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  O desenvolvimento do Acadigitus foi motivado e baseado, principalmente, nos 

dispositivos instituídos pelo MEC, o que envolveu, apenas, o ensino da graduação. Diante disso, 

como planejamento para o futuro, destaca-se a importância do desenvolvimento de novas 

ferramentas no Acadigitus para uso da Pós-Graduação da Univasf, proporcionando os mesmos 

benefícios destinados aos usuários envolvidos nas atividades do ensino de graduação. 

 

   3.3.8 Manual do Sistema Acadigitus 

 

 O manual foi confeccionado, a fim de demonstrar de forma simplificada e ilustrativa o 

modo de funciomamento do Acadigitus. Nele, está descrito todo o passo a passo a ser efetuado 

pelos usuários, desde a consulta aos dados pessoais e institucionais, até a forma de correta de 

inserção de informações e documentos no Sistema, o que possibilita o gerenciamento 

satisfatório do acervo acadêmico dos discentes. Outrossim, são abordados, ainda, os 

procedimentos e orientações relacionados a etapa de emissão e registro dos diplomas digitais. 
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Manual de instrução de uso 
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Apresentação 

O presente manual visa orientar sobre 

o uso do Acadigitus, demonstrando de 

forma simples e ilustrativa as suas 

funcionalidades.  

Assim,  realizaremos um tour pelo 

Sistema, apresentando aos usuários 

todas as funcionalidades e os 

procedimentos executados pelo 

referido Sistema.  

Entretanto, antes de iniciarmos, é 

importante abordar um pouco sobre 

os principais conceitos atrelados ao 

Acadigitus, cujo desenvolvimento está 

em conformidade com os atos 

normativos do Ministério da 

Educação (MEC), a saber: Portaria 

MEC nº 315/2018; Portaria MEC nº 

330/2018; Portaria nº 1.095/2018; 

Portaria MEC nº 554/2019, Nota 

Técnica MEC nº 13/2019. 

  

 

 

 

 

 

Sistema responsável por gerenciar 

os documentos do acervo acadêmico 

de discentes e expedir diplomas 

digitas de egressos em Universidades. 

Ele é um ativo de propriedade 

intelectual, tendo os direitos de 

titularidade concedidos à 

Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (Univasf). 

O Sistema é reflexo da política de 

inovação instituída  pelo MEC, que 

objetiva nortear uma transformação 

por meio de tecnologias digitais, 

organizada em princípios que buscam 

oferecer serviços acessíveis aos 

cidadãos, a qualquer hora, lugar e 

com baixo custo (GOVERNO 

DIGITAL, 2020). 

 

  

 

 



78 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

Acesso ao Acadigitus 5 

Menu Discente: Consulta discente  6 

Menu Discente: Consulta discente – Informaçõe pessoais e vínculo 7 

Menu Discente: Adicionar documentos 8 

Menu Discente: Visualizar  documentos 9 

Menu Discente: Diploma – Expedir  diploma 10 

Menu Discente: Diploma – Registrar diploma 11 

Menu Discente: Diploma – Arquivos XMLs 12 

Menu Discente: Diploma – RVDD 13 

Menu Diploma – Criar ivro de registro 14 

Menu Diploma – Gerenciar livro 15 

Menu Diploma – Espedição coletiva e Registro coletivo 16 

Menu Diploma  – Gerenciar Expedição e registro 17 

Menu Servidor: Cadastro e Consulta de Servidores 18 

Menu Serviços: Cadastro de instituições 19 

Menu Serviços: Cadastro de responsáveis do registro 20 

Menu Serviços: Cadastro e consulta de cursos 21 

Menu Serviços: Cadastro e consulta de código de classificação 22 

Menu Serviços: Cadastro de subtipo de documento 23 

Menu Serviços: Relatório de indicadores 24 

Menu Serviços: Relatório de eliminação de documentos 25 

Menu Serviços: Log geral 26 

Ferramentas de apoio - Notificações  27 

Validação do Diploma Digital 28 

Referências  29 

Créditos 30 

 



79 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções de uso 

 

 

 

Para usar o sistema, o usuário deve realizar os seguintes procedimentos:  

 

Entrar na página do Acadigitus; 

Clicar no botão “primeiro acesso”; 

Preencher os dados obrigatórios; 

 

 

 
Um e-mail contendo a permissão de acesso será direcionado ao solicitante. 

Após, é só seguir o passo a passo indicado e, então: 

 

      

Pronto, seja bem-vindo ao Acadigitus 

 

 

 
 

 

 

Acesso ao Acadigitus 

5 
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Ferramentas do menu do Discente 

 

 

A consulta pode ser efetuada, inserindo quatro tipos de filtros, tais como: 

 

Nome; 

CPF; 

Curso; 

Período de ingresso. 

 

 O ícone de lápis é a ação que encaminha o usuário ao assentamento do 

discente pesquisado.  

 
 

 

 
  

Consulta discente 

6 
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Ferramentas do menu do Discente 

 

 

A funcionalidade permite a verificação das informações pessoais e os 

vínculos que o discente possui em cursos da Universidade. Para acessar, 

basta efetuar a pesquisa pelo discente e clicar no botão “consultar 

informações”.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Consulta discente: Informações pessoais e vínculo 
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Ferramentas do menu do Discente 

 

 

Para adicionar documentos no assentamento do discente, seguir o 

procedimento: 

 

Selecionar o curso;  

Selecionar o tipo de documento; 

Selecionar  o subtipo de documento;  

Selecionar o código de classificação; 

Preencher o assunto detalhado; 

Anexar o documento digitalizado; 

Clicar no botão “Salvar”. 

 

Observação: respeitar o tamanho do arquivo. Recomenda-se o uso de 

documentos com padrões de qualidade que permitam a boa visualização das 

informações registradas.  

  

  
 

 
 

 

 

Adicionar documentos 
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Ferramentas do menu do Discente 

 

 

A consulta é efetuada, a partir da seleção da categoria do documento 

cadastrado, a saber:  Mátrícula; Processo ou; Solicitações diversas.  A 

ferramenta funciona da seguinte forma:  

 

Seleciona o tipo de documento, conforme a categoria; 

Informa o vínculo do curso a que deseja consultar o documento cadastrado.  

 

Três ícones com ações são fornecidos ao usuário, no qual poderá: 

Visualizar– uma tela é sobreposta com informações do documento; 

 Modificar os metadados do documento cadastrado; 

 Excluir o documento – uma mensagem de confirmação será 

apresentada para que a ação seja efetivada. 

 
 
 
 
 

  

  
 

 

Visualizar documentos 
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  Ferramentas do menu do Discente 

 

 

Para a expedição do diploma é  necessário selecionar o vínculo com curso em 

que se obteve o grau. Depois, executa-se as seguintes operações: 

 

Verifica as informações do discente; 

Preenche a data da expedição; 

Informa a Instituição emissora; 

Insere o termo de responsabilidade; 

Insere os documentos comprobatorios 

Clica no botão “incluir” e a expedição será efetivada. 

 

 

Observação: os documentos devem ser inseridos no formato de PDF/A, 

uma vez que o Sistema está configurado para converter esses arquivos em 

base64 e adequá-los ao XML da documentação acadêmica.  

 

 

 
 

Diploma: Expedir diploma 
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  Ferramentas do menu do Discente 

 

 

A funcionalidade permite que o diploma seja registrado, viabilizando o XML 

do diploma digital. Nesta etapa, são manipuladas três páginas no Sistema. 

Quais sejam:  

Página 1 - seleciona o vínculo e indica a natureza do registro (1ª, 2ª ou 

revalidação 

 

 

  

 

 

11 

Diploma: Registrar diploma 

Página 2 - 

seleciona o livro 

de registro, a 

IES Registradora, 

Insere a data do 

registro e Clica no 

botão “incluir” 

Página 3 –  

Dois ícones com 

ações aparecem, 

contendo o 

arquivo XML e a 

Representação 

visual do Diploma 

Digital  (RVDD)  
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Ferramentas do menu do Discente 

 

 

A estrutura do  diploma digital é composta por dois arquivos XMLs: 

1- XML documentação acadêmica: emitido quando da etapa da expedição; 

2- XML diplomado: disponibilizado após a etapa do registro do diploma.  

Para geração desses arquivos efetua-se os seguintes passos: 

Seleciona o vínculo em que o discente colou o grau e clica em “acesse aqui” 

 

 Observação: O diploma digital só terá validade, após a etapa se assinatura 

no padrão ICP-Brasil.  

 

 

 

 

Diploma: Arquivos XMLs 
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Ferramentas do menu do Discente 

 

 

A Representação Visual do Diploma Digital (RVDD) possibilita a emissão 

de um documento simbólico, no qual possui o mesmo layout do diploma 

tradicional expedido pela Instituição.  

 Na RVDD é possível verificar o código de validação do diploma digital, além 

do QR-Code. Ambos, redirecionam para um ambiente específico à 

verificação de autenticidade do diploma.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Diploma: RVDD 

Para gerar a 

RVDD, basta clicar 

no link: “ver 

representação 

visual (RVDD)” e 

selecioar o vínculo 

do curso. 

 

 

 
  

O Acadigitus  também 

permite o download 

da RVDD. 
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Ferramentas do menu Diploma 

 

 

A atividade de registro de diploma exige a implementação de um livro para o 

cada curso da Instituição, no qual os dados dos graduados são armazenados 

para fins de controle dos diplomas registrados pela Univeridade.  

Para criação do livro de registro, faz-se necessário o seguinte procedimento: 

Acessar a funcionalidade do diploma no Menu Discente; 

No item registro, clicar no botão “livro de registro”; 

Escolher a opção “criar livro”; 

Selecionar o curso; 

Indicar um título para o livro; 

Anexar o termo de abertura do livro e salvar. 

 

 O título do livro deve ser informado, somente, na primeira vez de sua criação, 

sendo os demais sugeridos automaticamente pelo Sistema. 

 
 
 

 
 

 

  

Diploma: Criar livro de registro 
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Ferramentas do menu Diploma 

 

 

A função de gerenciamenro de livro fornece ao usuário a possibilidade de 

realizar as seguintes açoes: 

 

Visualização das informações do livro e permite o download do termo de 

abertura 

 Modificação dos dados do livro cadastrado, podendo ser anexado novo 

termo de abertura; 

Exclusão do livro, devendo ser confirmada. 

Fechamento do livro, sendo necessário a anexação do termo de 

encerramento; 

Impressão do livro, no qual todos os registros são apresentados, podendo 

o livro ser impresso ou armazenado em formato PDF.  

 

O gerenciamento do livro de registro é efetuado pelos passos indicados a 

seguir: 

Acessar a funcionalidade do diploma no Menu Discente; 

No item registro, clicar no botão “livro de registro”; 

Escolher a opção “gerenciar livro”; 

Pesquisar o livro pelo título. 

Os ícones contendo as ações, mencionadas acima, são habilitados para 

utilização. 

 

 
 

 
 
 

 

Diploma: Gerenciar livro  
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Ferramentas do menu Diploma 

 

 

Esta ferramenta permite que os diplomas de vários graduados sejam 

expedidos e registrados ao mesmo tempo, o que contribui para agilizar a 

disponibilização do diploma digital ao egresso.  

As operaçãões são executada da seguinte forma:   

Selecionar o curso; 

Seleciona os concluintes, todos ou alguns, e clica em “registar diploma” 

Na operação é possível utilizar vários filtros, conforme a necessidade do 

usuário. 

 

 

  

  

 

Diploma: Expedição coletiva e Registro coletivo  
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Ferramentas do menu Diploma 

 

 

Para gerenciar expediçoes ou registros, deve-se acessar o menu do diploma, 

clicar no botão correspondente. Nestas funcionalidades, três tipos de ações 

podem ser executados, são elas:  

Visualização das informações dos discentes; 

 Modificação dos dados cadastrados; 

Exclusão do registro com mensagem de confirmação. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Diploma: Gerenciar expedição e registro 
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Ferramentas do menu Servidor 

 

 

Nesta funcionalidade é efetuado o cadastro do usuário Servidor. Este poderá 

ter dois tipos de perfis cadastrados: Servidor Administrador ou Servidor 

Padrão. O primeiro detém o maior nível de acesso do sistema, manipulando 

todas as ferramentas disponíveis. O perfil de Servidor Padrão executa as 

operações do menu discente, excetuando-se as atividades relativas à emissão 

e registro de diploma.  

Para cadastrar um servidor, deve-se clicar no botão “adicionar servidor”, 

preencer as informações, indicar o tipo de perfil de acesso e salvar. 

 

 

No menu de servidor, também, é possível efetuar consulta, alteração de 

dados e tipo de acesso. Para tanto, devem ser realizadas as seguintes ações:  

 

 Edita os dados so servidor cadastrado; 

Excluir o perfil de acesso – uma mensagem de confirmação será 

apresentada para que a ação seja efetivada. 

 
 

 
 

  

  

Cadastro e Consulta de Servidores 
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Ferramentas do menu Serviços 

 

 

Para composição do XML do diploma digital, faz-se necessário a inserção de 

informações a respeito da Instituição de Ensino Superior (IES) emissora e a 

IES registradora do diploma.  

Por isso, implementou-se no Sistema o cadastro de instituições, cujo 

procedimento deve ser efetuado da seguinte forma: 

 

Acessar o menu de serviços; 

Clicar no link “instituições”; 

Inserir os dados, a partir do botão “adicionar instituição”. 

 

Ademais, três ações podem ser efetuadas, quais sejam:  

 

Visualização dos dados cadastrados; 

 Modificação dos dados das instituições; 

Exclusão do cadastro da instituição. 
 

 

  
  

 

Cadastro de instituições 

19 



94 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramentas do menu Serviços 

 

 

Este cadastro está relacionado ao procedimento de emissão e registro do 

diploma, no qual exigem a assinatura digital dos signatários designados pela 

Universidade. Para efetuar o cadastro dos responsáveis, deve-se: 

 

Acessar o menu de Serviços; 

Clicar no link “responsáveis registro” 

Inserir os dados, a partir do botão “adicionar responsáveis”. 

 

Nesta tela, dois ícones com ações poderão ser manipulados: 

 Modificação dos responáveis pela assinatura do diploma; 

 Exclusão do responsável. 

 

Observação: Para uso destas ações, observar os atos de designação para 

exercer o cargo ou função, bem como os seus  respectivos substitutos legais.   

  
 
 

 

 
 

 

 

Cadastro de responsáveis do registro 
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Ferramentas do menu Serviços 

 

 

O serviço objetiva a inserção de informações em cursos ministrados na 

Universidade.  A implementação da funcionalidade foi motivada pela 

exigência de dados específicos na composição do XML do diploma.  Assim, o 

gerenciamento relativo aos cursos, pode ser  efetuado da seguinte forma: 

 

Acessar o menu de Serviços; 

Clicar no link “cursos” 

Pesquisar pelo nome do curso; 

Executar as ações: 

Visualização dos dados faltantes; 

 Modificação o cadastro inserindo os dados; 

Exclusão de informações do curso cadastrado. 

 

 
 
 

 
 
 

 

Cadastro e consulta de  cursos 
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Ferramentas do menu Serviços 

 

 

O código de classificação  de documentos é um instrumento da gestão 

documental, aprovado pelo MEC para aplicação nas Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES). Por isso, as ferramentas de cadastro e consulta 

foram desenvolvidas no Sistema. 

Para cadastar o código de classificação, basca seguir o procedimento: 

 

Clicar no botão “adicionar código de classificação”;  

Inserir o código de classificação recomendado pelo MEC; 

Preencher as informações referentes ao código, incluindo o prazo de guarda 

e a destinação final documento. 

 

A consulta da classificação é efetuada por meio de filtros de busca, utilizando 

o código correspondente. Nesta funcionalidade, também, é possível realizar 

as ações de modificação e exclusão do código. 

 
 
 

 

 
 

 

 

Cadastro e consulta do  código de classificação 
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Ferramentas do menu Serviços 

 

 

Na atividade de adicionar documento é obrigatória a escolha do subtipo de 

documento, tendo em vista a organização do assentamento do discente, o 

que propícia a agilização na recuperação das informações, quando 

solicitadas.  

 Deste modo, elaborou-se a funcionalidade de cadastaro de subtipo de 

documento, no qual foi padronizado em três categorias: Matrícula; 

Processos e; Solicitações diversas. O cadastro é efetivado por meio dos 

seguinte procedimento: 

 Clicar no botão “adicionar subtipo”;  

Inserir uma descrição para o documento a ser cadastrado; 

Selecionar o subtipo e salvar. 

 

 
 
 

  
 

 

 

Cadastro do subtipo de documento 
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Ferramentas do menu Serviços 

 

 

O Acadigitus disponibiliza relatórios, contendo alguns indicadores,  como: 

quantidade de registros efetuados, bem como assentamentos e processos 

cadastrados. Tais relatórios, auxiliam no levantamento das informações, 

comumente, solicitadas por vários setores da Universidade. 

Os relatórios são gerados, por meio das operações descritas a seguir:  

Acessar o menu de Serviços; 

Clicar no link “relatórios”  

Optar por “indicadores”.  

 

A partir da escolha do tipo de indicador, um gráfico será exibido. Nele, várias 

informação poderão ser visualizadas. Para tanto, basta apontar o cursor do 

mouse no item desejado. 

   
 

  
 

 

Relatórios de indicadores 
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Ferramentas do menu Serviços 

 

 

A eliminação de documentos é uma prática relacionada à gestão documental, 

promovida nas instituições públicas, em atendimento aos dispositivos legais 

instituídos pelo Arquivo Nacional. Diante disso, a funcionalidade de 

elaboração de relatório, contendo os documentos passíveis à eliminação, 

contribui, sobremaneira, para otimização dos espaços de guarda e controle 

de informações.  

A emissão do relatório pode ser efetuada por meio dos passos:  

Acessar o menu de Serviços; 

Clicar no link “relatórios”  

Optar por “eliminação de documentos”.  

 

Os relatórios podem ser emitidos, aplicando dois fitros de busca: código de 

classificação e; Ano de eliminação. 

 

  

  

Relatórios de eliminação de documentos 
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Ferramentas do menu Serviços 

 

 

Através da funcionalidade de Log, são informadas todas as ações executadas 

no Sistema. Assim, por meio de diferentes  filtros, é possível identificar quem, 

quando e o que fez determinado usuário que possui permissão de acesso. Ou 

seja, tudo que é manipulado fica registrado, podendo ser visualizado a 

qualquer tempo.    

 Para ter acesso ao Log geral , basta seguir o procedimento indicado abaixo: 

Acessar o menu de Serviços; 

Clicar no link “log geral”  

Usar o filtro de busca. 

 

Observação: Esta ferramenta é fundamental, especialmente, ao considerar 

as ações referentes a modifcação e exclusão de dados possibilitadas no 

Sistema.  

   

 

 

Log geral 
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Ferramentas de  apoio 

 

 

Por meio da ferramenta de notificação, o sistema alerta sobre algumas 

operações que devem ser realizadas pelos usuários.  

Assim,  aparece  na tela principal do Acadigitus, canto superior direito, uma 

marcação no ícone   

 

As principais notificações são: 

 Discentes aptos a obterem o diploma; 

 Necessidade de atualização de dados dos cursos, a exemplo da Portaria 

de Reconhecimento de curso; 

 Documentos que já cumpriram o prazo de guarda.  

 

 

 

  

 

Notificações 
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Validação do Diploma Digital 

A Validação do diploma será efetuada, conforme prevê a Nota Técnica  MEC 

nº 13/2019. Por meio do código de validação existente no verso da RVDD, o 

usuário deverá acessar a página inicial do Acadigirtus e inserir o referido 

código.  

Ao efetuar o procedimento, o Sistema informa a situação do 

diploma. 
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4 ELARAÇÃO E REGISTRO DA MARCA ACADIGITUS 

 

4.1 Introdução 

 

Definir a marca do Sistema foi um importante passo para possibilitar a sua diferenciação 

e, consequentemente, construir o seu valor. De acordo com INPI (2013, p.3), a marca “é um 

sinal visualmente perceptível capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa, 

principalmente, em relação a outros concorrentes”. Essa, também traduz e reflete a imagem que 

uma empresa deseja informar ao seu consumidor (GOMES, 2005). 

 Neste sentido, a marca Acadigitus foi elaborada com o intuito de refletir a identidade do 

sistema de gerenciamento dos documentos acadêmicos da Univasf, possibilitando a sua 

visibilidade e agregando mais valor ao portfólio de produtos de propriedade intelectual 

concedidos à Universidade. 

 Adicionalmente, desenvolveu-se o manual de identidade visual, que visa orientar sobre 

a maneira correta de utilização da marca, estabelecendo os formatos e as possibilidades de sua 

aplicação (SOARES FILHO, 2018). Nele, deve ser previsto todo o padrão e as formas de 

utilização permitida e não permitida da marca que, por sua vez, previnem o seu uso inadequado. 

 

4.2 Metodologia 

 

 Esta etapa envolveu a busca de anterioridade na base de dados do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI, 2020) com intuito de evitar um pedido de registro semelhante a 

outras marcas, cuja proteção já tenha sido certificada por aquele Órgão. Isto posto, utilizou-se 

o elemento nominativo da marca e a estratégia de busca tanto exata como radical para 

identificação de possíveis similaridades, bem como as respectivas classes da marca, a fim de 

auxiliar na definição da classe, em que se deseja obter o registro. 

Na sequência, realizou-se um estudo acerca dos elementos constitutivos da marca, no 

qual foi observado o contexto em que essa está inserida. Isto é, o nome e os símbolos utilizados 

na criação do logotipo se basearam no objetivo pelo qual o Sistema foi desenvolvido.  

Ademais, a marca foi elaborada com base nas instruções fornecidas pelo INPI, 

 
 Produto 3: Elaboração e Registro da Marca Acadigitus 

Autores: Keylha Santana Hüller; Jorge Henrique Coelho Gomes; Vivianni Marques Leite dos Santos. 

Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 
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especialmente, relativas à classificação, podendo ser nominativa, figurativa ou mista. A 

nominativa é composta por palavras e combinações de letras e algarismos, ao passo que, a 

figurativa permite o uso de desenhos, símbolos, imagens, grafismos e formas geométricas e a 

classificação mista combina elementos nominativos e figurativos (JUNGMANN, 2010). 

A partir da definição da marca foi confeccionado o manual de identidade visual, com 

vistas a nortear todas as formas de uso e aplicações. No manual de identidade visual foi 

estabelecido as seguintes especificações:  Cores da marca; Família tipográfica; Dimensões; 

Proibições para o uso; entre outros elementos.  

 

4.3 Resultado 

 

 4.3.1 Busca de anterioridade 

 

 A marca Acadigitus advém da combinação de elementos nominativos e figurativos, 

caracterizada pela denominação de marca mista. A palavra Acadigitus é a associação de dois 

termos que representam a expressão “acadêmicos digitais”. 

 A busca pela palavra Acadigitus com tipo “exata” não resultou em nenhuma marca, 

enquanto a estratégia “radical”, utilizando o termo “Acadi” permitiu a identificação de 8 

marcas, as quais estão descritas no Quadro 4.1 

Mista; N*=Nominativa 

Quadro 4.1 - Pedidos de registros de marca depositados no INPI 
Processo Data 

Depósito 

Marca Tipo Situação Titular Classe 

 

914166441 13/02/2018 ACADI GAMES M* Arquivado Diego S. de Queiroga 11 : 28 

007156200 26/03/1979 ACADEMUS N* Extinto Academus galeria de 

arte e decorações 

LTDA. 

16 : 99 

825518865 23/05/2003 ACADIAN M* Vigente Acadian Seaplants 

Limited 

08 : 01 

829502769 29/01/2008 ACADIA M* Arquivado Acadia Outdoors 

Holding c.v. 

09 : 25 

910952850

2 

27/04/2016 ACADIA 

CONTABILIDADE 

N* Vigente Paulo Souza Brito de 

Matos 

10 : 35 

906357217 10/06/2013 ACADITI M* Vigente Acaditi Informática 

LTDA - ME 

10 : 41 

908566212 07/11/2014 ACADINOX M* Arquivado Nilton Louback 

Machado 

10 : 28 

909673853 14/07/2015 ACADINE M* Arquivado Acadine Technologies 

Holdings Limited. 

10 : 09 

Fonte: Autoria própria (2020) a partir de dados do INPI, 2020. 

Nota: M*=Mista; N*=Nominativa 

 

 A partir do resultado da pesquisa na base de dados do INPI, observou-se a inexistência 



107 

 

  

do nome Acadigitus, tanto na forma de escrita do termo, quanto na fonética. Além disso, a 

maioria das marcas encontradas, por meio da estrátegia “radical”, estão inativas, restando, 

apenas, três com situação vigente.  

 Em tempo, ao considerar as classes das marcas encontradas no INPI, verificou-se que 

elas possuem classificação divergente a que se deseja obter por meio termo Acadigitus, no qual 

se insere na categoria 42, por se tratar de serviço de desenvolvimento de software, ao passo que, 

as classes 08 e 10 registradas no INPI, correspondem, respectivamente, aos produtos: 

“ferramentas e instrumentos operados manualmente para a realização de tarefas, tais como 

furar, perfurar, modelar e cortar” e; aparelhos, instrumentos e artigos cirurgicos, médicos, 

odontologicos e veterinários geralmente utilziados para o diagnóstico, tratamento ou melhoria 

das funções ou condições de pessoas e animais” (NCL, 2020).  

  

 4.3.2 Definição da Marca 

  

 Em se tratando da definição da marca Acadigitus, destaca-se a Figura 4.1, na qual 

apresenta o conceito que reflete o nome, bem como os símbolos escolhidos para refletir a 

identidade visual da marca.  

  

Figura 4.1 - Composição da marca Acadigitus

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

Nota: (a) quadrilatéros; (b) capelo de formatura; (c) parte nominativa 

 

 O símbolo figurativo traz consigo a noção de um conjunto de documentos num só lugar, 

simulando a organização. O uso dos quadriláteros (Figura 4.1 (a)), um em cima do outro com 

diferentes tons de azul suscita a ideia de velocidade, como se, os documentos estivessem se 

movimentando de modo mais rápido.  

O símbolo também possui a sobreposição de um capelo de formatura (Figura 4.1 (b)), 
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caracterizando o ambiente acadêmico, no qual o Sistema será inserido. A parte nominativa 

(Figura 4.1 (c)) é composta por uma tipografia de formas arredondadas, expondo a modernidade 

que o sistema propõe. 

A marca possui duas versões de assinatura, a horizontal e a vertical (Figura 4.2). A 

assinatura horizontal é de uso preferencial e, portanto, o uso da vertical deve ocorrer apenas nas 

situações em que a versão preferencial não puder ser utilizada. 

 

Figura 4.2 - Versões de assinatura da marca 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 Em determinadas circunstâncias é permitido o uso do símbolo de modo isolado, ao invés 

de utilizar a marca completa. Estes casos, são os que o uso do logotipo e nome não são 

necessários para identificar a marca. O ícone isolado (Figura 4.3) deve ser utilizado de forma 

cautelosa para que não haja prejuízo na identidade da marca. 

 

Figura 4.3 - Versões de assinatura da marca 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

As mesmas regras de proporção e área de proteção aplicadas à marca completa, também 
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se aplicam ao símbolo. Em tempo, é importante ressaltar que embora seja permitido o uso do 

símbolo sem o logotipo, o uso do logotipo sem o símbolo não é permitido em hipótese alguma. 

 

4.3.3 Registro da Marca Acadigitus no INPI 

 

Para fins de proteção da marca junto ao INPI, o registro foi requerido à Univasf 

(ANEXO B), tendo em vista que será a detentora dos direitos patrimoniais da marca Acadigitus. 

Assim sendo, realizaram-se os procedimentos de solicitação, seguindo as orientações 

disponibilizadas pelo NIT da Instituição, cujo peticionamento do registro no INPI foi efetuado, 

conforme processo INPI nº 921217730 (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 - Protocolo de peticionamento da marca Acadigitus 

 
Fonte: Próprio autor, 2020 

 

4.3.4 Manual de identidade visual da marca Acadigitus 

 

Diante dos elementos que caracterizaram a marca, elaborou-se o Manual de Identidade 

Visual, com próposito de guiar o padrão a ser usado na disseminação da marca. 
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ACADIGITUS 

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL 
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Introdução 
 
 
 
 

O projeto de identidade visual do 

Acadigitus tem como objetivo transmitir o 

conceito que distingue e diferencia o 

sistema, verbalizando o significado do 

conjunto visual formador da marca. 

 

Este manual também apresenta os padrões 

e regras de aplicação do logotipo e, por 

isso, tem grande importância para a 

construção e proteção da imagem do 

serviço
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Conceito da Marca 
 
 

Um sistema de assentamento digital 

que tem como proposta facilitar a vida 

do estudante universitário. A marca do 

Acadigitus é uma composição de 

símbolo, logotipo e nome e foi 

elaborada com o objetivo de expressar 

este conceito. 

 

O símbolo traz consigo a ideia de 

documentos num só lugar, de modo 

que a sobreposição simula a agilidade 

de acesso a eles, não esquecendo do 

ambiente em que o sistema se aplica: 

o mundo acadêmico. 

 

O logotipo é composto por uma 

tipografia de formas arredondadas, de 

modo a apresentar a modernidade que 

o sistema propõe. 

+ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

    

 
  

 
 

Nome 
 

  

Símbolo Logotipo 
 

 
 

Marca

4 
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Assinatura 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Versão horizontal - Uso preferencial 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Versão vertical 

 

 

 

 

 
A marca Acadigitus possui duas 

versões de assinatura: horizontal e 

vertical. A assinatura horizontal é de 

uso preferencial e, portanto, o uso da 

vertical deve ocorrer apenas nas 

situações em que a versão preferencial 

apresentar dificuldades.

5 
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Grid 
 
 

O Grid - ou grade - é essencial para o 

alinhamento do logotipo, símbolo e 

nome que compõem a marca, 

permitindo a reprodução e aplicação da 

mesma em qualquer tipo de suporte, 

sem qualquer tipo de distorção. 

 

As proporções dos elementos que 

constituitem a marca - a partir de um 

módulo (x), bem como suas distâncias 

no grid devem ser preservadas.

x 

 

6 
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Zona de Proteção 
 
 

A zona de proteção garante a 

legibilidade e impacto do logotipo, 

isolando-o de elementos visuais 

concorrentes, como textos e gráficos 

de suporte. 

 

Esta área deve sere considerada a 

distância mínima segura e na maioria 

dos casos o logotipo deve ter ainda 

mais espaço para respirar. 

 

A zona de proteção equivale a duas 

vezes o espaço entre o símbolo e o 

logotipo, definido como módulo (x) no 

diagrama. 

2x 

 
x 

 _ 
 
2x 
 

_ 

7 
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Zona de Proteção - Exemplos 
 

 
 

USO INCORRETO USO INCORRETO 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Invidunt zzril imperdiet. Ea nostrud stet. 
In exerci ut iusto cum. Est amet et dolore accusam. Stet eleifend 
dolore vero justo. Eum facilisi nonumy in ex amet. Dolores magna 
labore dolore. At magna justo at eos aliquyam et lobortis. Stet nisl 
nibh justo takimata ut eos. Dolor ut magna sit no duo. Labore justo 
kasd dolor takimata in sed. 

  
 

   USO CORRETO   USO CORRETO 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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Símbolo 
 
 

Em determinadas circunstâncias, 

basta utilizar apenas o ícone (símbolo) 

sozinho, em vez de utilizar a marca 

completa. Estes casos são os que o 

uso do logotipo e nome não são 

necessários para identificar a marca. 

 

 

 
Símbolo 

As mesmas regras de proporção e área 

de proteção aplicadas à marca 

completa, também se aplicam ao 

símbolo. 

 
Obs.: embora seja permitido o uso do 

símbolo sem o logotipo, o uso do 

logotipo sem o símbolo não é permitido 

em hipótese alguma.

9 
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Versões de Cores 
 
 

A versão colorida da marca é de uso 

preferencial e deve ser usada sempre 

que possível. 

Para preservar o conceito do 

símbolo, não há uma versão da 

marca em cor sólida. 

 
A versão em escala de cinza deve ser 

utilizada apenas para fins em que 

não há possibilidade de uso de cor 

(como impressão) e o fundo for 

branco. 

 
Não há possibilidade de utilizar a 

marca em fundos escuros, deste 

modo, quando o fundo não for branco 

ou claro, um grafismo de fundo branco 

deve ser colocado para compor a 

marca. 

 

 

 

 

 

 
Coloração completa Escala de cinza 

 

 

 
 

   USO CORRETO X USO INCORRETO 

10 
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Erros de Utilização - Exemplos 
 

 

 

 

 

 

USO INCORRETO USO INCORRETO USO INCORRETO 

 
 

 
  

 

USO INCORRETO USO INCORRETO USO INCORRETO 

 
 
 

  
 

USO INCORRETO USO INCORRETO 

acadigitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X USO INCORRETO 

 

11 
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Tipografia e Paleta de Cores 
 

 

 

 

 
R2 G15 B89 

C98 M83 Y0 K65 
HEX: 020f59 

 
 
 
 

R3 G23 B140 
C98 M84 Y0 K45 

HEX: 03178c 

 
 

 
R3 G28 B166 
C98 M83 Y0 K35 

HEX: 031ca6 

 
 
 

R61 G173 B242 
C75 M29 Y0 K5 
HEX: 3dadf2 

 
 

 
 

R40 G40 B40 
C0 M0 Y0 K84 

HEX: 282828 

Tipografia do Logotipo 

Made Tommy Soft ExtraBold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

 
 
 

Tipografia do Nome 

Gotham Book 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

12 
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5 ARTIGO SOBRE VALORAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR  

 

ANÁLISE DE PONTO DE FUNÇÃO: ESTUDO DE CASO PARA VALORAÇÃO DE 

PROGRAMA DE COMPUTADOR© 

 

RESUMO 

 

 

A valoração da tecnologia é uma tarefa fundamental que propicia aos gestores dos Núcleos de 

Inovações Tecnológicas (NITs) um maior poder de decisão nos momentos de negociação de 

contratos de Transferência de Tecnologia (TT). Este artigo, teve por objetivo apresentar um 

estudo de caso, acerca da utilização da Análise de Ponto de Função (APF), como uma 

alternativa para valorar o programa de computador Acadigitus, produto tecnológico que está 

em fase de desenvolvimento na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). O 

método de APF consiste em determinar o tamanho de um programa, por meio da contagem das 

funcionalidades identificadas pelo usuário. A metodologia, baseou-se na pesquisa exploratória 

e descritiva, de abordagem quanti-qualitativa, sendo efetuadas consultas em portais de 

periódicos científicos, por meio CAPES e SCIELO, além de sites institucionais com temas 

relacionados aos conceitos atrelados ao objeto de estudo. Ademais, foram analisados os 

documentos técnicos do Acadigitus, para fins de levantamento dos requisitos funcionais, no 

qual se calculou o tamanho do sistema e, a partir disso, obteve-se o valor do custo, do prazo e 

do esforço empregado no desenvolvimento da referida tecnologia. A aplicação da análise de 

ponto de função descrita, trata-se de uma referência para valoração de programas de 

computador a partir do NIT/Univasf e outras instituições congêneres que possuem esses tipos 

de ativos de propriedade intelectual. 

 

Palavras-chave: Valoração. Programa de Computador. Inovação. 
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Análise de Ponto de Função: estudo de caso para valoração de custos 

no desenvolvimento de um sistema computacional em NITs 

Function Point Analysis: case study for cost evaluation in the 

development of a computational system in NITs 
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RESUMO 

 

A valoração da tecnologia é uma tarefa fundamental que propicia aos gestores dos Núcleos de Inovações 

Tecnológicas (NITs) um maior poder de decisão nos momentos de negociação de contratos de Transferência de 

Tecnologia (TT). Este artigo tem por objetivo apresentar um estudo de caso acerca da utilização da Análise de 

Ponto de Função (APF) como uma alternativa para valorar o desenvolvimento de um sistema computacional, o 

Acadigitus, uma plataforma tecnológica em fase final de desenvolvimento na Universidade Federal do Vale do 

São Francisco (UNIVASF). O método de APF consiste em determinar o tamanho de um programa, por meio da 

contagem das funcionalidades identificadas pelo usuário. A metodologia, baseou-se na pesquisa exploratória e 

descritiva, de abordagem quanti-qualitativa, sendo efetuado consultas em portais de periódicos científicos, por 

meio CAPES e SCIELO, além de sites institucionais com temas relacionados aos conceitos atrelados ao objeto de 

estudo. Ademais, foram analisados os documentos técnicos do Acadigitus, para fins de levantamento dos requisitos 

funcionais, no qual se calculou o tamanho do sistema e, a partir disso, obteve-se o valor do custo, do prazo e do 

esforço empregado no desenvolvimento da referida tecnologia. A aplicação da análise de ponto de função descrita, 

trata-se de uma referência para valoração de sistemas computacionais a partir do NIT/UNIVASF e outras 

instituições congêneres que possuem esses tipos de ativos de propriedade intelectual. 

Palavras-chave: Valoração. Programa de Computador. Inovação. 

 

ABSTRACT 

 

The valuation of technology is a fundamental task that provides the managers of the Technological Innovation 

Centers (NITs) with a greater power of decision when negotiating Technology Transfer (TT) contracts. This article 

aims to present a case study about the use of Function Point Analysis (APF) as an alternative to value the 

development of a computational system, Acadigitus, a technological platform in the final stage of development at 

the Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). The APF method consists in determining the 

size of a program, by counting the functionalities identified by the user. The methodology was based on exploratory 

and descriptive research, with a quanti-qualitative approach, being carried out consultations in portals of scientific 

journals, through CAPES and SCIELO, in addition to institutional sites with themes related to the concepts linked 

to the object of study. In addition, the technical documents of Acadigitus were analyzed in order to survey the 

functional requirements, in which the size of the system was calculated and, from this, the value of the cost, time 

and effort employed in the development of this technology was obtained. The application of the function point 

analysis described, is a reference for the valuation of computational systems from NIT/UNIVASF and other similar 

institutions that have these types of intellectual property assets. 

Keywords: Valuation. Computer Program. Innovation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de tecnologias para inovação advém da necessidade de solucionar algum problema 

demandado pela sociedade, momento em que surge a oportunidade propicia à atividade inovativa, resultando na 

concepção de novos produtos e serviços inseridos no mercado (GRÜTZMANN; ZAMBALDE; BERMEJO, 2019). 

De acordo com a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, a inovação é “introdução de novidade ou aperfeiçoamento 

no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços” (BRASIL, 2016a, p.2), 

que gera benefícios econômicos, sociais e culturais.  

Nas Instituições de Ensino Superior (IES), a inovação é decorrente de pesquisas aplicadas que despertam 

o interesse do setor produtivo, sendo os Núcleos de Inovações Tecnológicas (NITs), os responsáveis pelo 

fortalecimento dessas pesquisas, através da proteção legal e do gerenciamento dos ativos de propriedade 

intelectual, atuando, ainda, na mediação dos processos que envolvem a TT desenvolvida (DESIDÉRIO; ZILBER, 

2014).  

Com relação aos processos de TT, os NITs desempenham um papel preponderante, uma vez que são 

encarregados de transferir as invenções, por meio de contratos e acordos, para os setores produtivos que, por sua 

vez, disponibilizam novas tecnologias à sociedade (FERREIRA et al., 2020). A própria Lei de Inovação atribui 

competências aos NITs, com intuito de favorecer as questões relativas à inovação, além de incentivar a criação de 

um ambiente propício à interação entre as Instituições Científicas e Tecnológicas e de Inovação (ICTs), indústria 

e governo, o que se configura na denominação de hélice tripla (ROSÁRIO; LIMA, 2019). 

Ao considerar o Art. 16, inciso X, da supracitada Lei, no qual define a responsabilidade dos NITs em 

negociar e gerir os acordos de TT, verifica-se a importância da atividade de valoração de tecnologia, subsidiando 

a negociação de contratos de transferência, através do fornecimento de informações essenciais à determinação do 

valor justo de uma tecnologia, o que possibilita o ganha-ganha a todos os envolvidas no processo (QUINTELLA; 

TEODORO; REY, 2019).  

Souza (2009, p.65) conceitua a valoração como método que “consiste em quantificar o valor monetário 

de uma tecnologia, visando a sua comercialização e/ou seu licenciamento a terceiros”. A valoração pode ser 

realizada por meio de três abordagens distintas: Custo; Mercado e; Renda. O custo, considera o valor gasto na 

produção da tecnologia, relacionados a recursos materiais, físicos e humanos. “Esse método, baseia-se na 

concepção de que o esforço de PD&I deve, no mínimo, ser ressarcido quando da negociação para a cessão ou o 

licenciamento de uma tecnologia” (QUINTELLA et al., 2019, p.152). 

A abordagem pelo mercado, segundo Hong et al., (2010), é um método que utiliza informações sobre 

transações anteriores de ativos semelhantes, em que os dados servem como base para obter o valor estimado por 

meio de um processo de comparação com outras tecnologias do mercado. Em se tratando da Renda, realiza-se uma 

estimativa de valor baseada no potencial de renda, a partir da comercialização ativo, no qual são auferidos os lucros 

com a sua exploração (TUKOFF-GUIMARÃES et al., 2014).  

Entretanto, apesar dessas abordagens, Ernst, Legler e Lichtenthaler (2010), apontam a atividade de 

valoração como grande desafio, pois, não existe uma receita genérica que possa se aplicar a todas as situações, 

sendo necessária a utilização de métodos complementares ou ferramentas adicionais para se determinar o valor de 

um ativo de propriedade intelectual, em especial, quando se trata de tecnologias em desenvolvimento, tendo em 

vista diversas variáveis que levam a incertezas relativas ao seu uso no futuro.  

 Os mesmos autores, ao tratar de valoração de patentes, afirmam que muitas técnicas existentes podem 

simplificar excessivamente a realidade do ativo a ser valorado, bem como podem complicar, de modo que, ambas 

as possibilidades culminam numa aplicação prática limitada. “A complexidade na valoração de ativos intangíveis 

reside na escolha do melhor método e, também, na seleção dos parâmetros para a construção do fluxo de caixa 

esperado para a tecnologia” (CARVALHO et al., 2019, p.8). 

Por outro lado, estudos anteriores apresentam uma forte tendência em se adotar a abordagem pela renda, 

através de técnicas como Fluxo de Caixa Descontado (FDC), Teoria de Opções Reais (TOR), Modelo de 

Precificação de Ativos Financeiros (CAMP), entre outros. Contudo, observa-se, também, a aplicação desses 

métodos voltados à valoração de patentes, não sendo encontrado na literatura, as mesmas aplicações em outros 

ativos, a exemplo do Registro de Programa de computador (RPC). Para esse, tem-se como alternativas a abordagem 

de mercado e custo.  

Na valoração de RPC, verifica-se a possibilidade da abordagem de mercado, quando existem outros 

softwares similares em comercialização. Mas, ao se tratar de programa ou sistema computacional novo, a atividade 



126 

 

  

de valorar fica prejudicada, por ausência de parâmetros necessários à comparação. Quintela et al., (2019) 

argumentam que para uma invenção radical, cujo mercado ainda não está formado, é difícil encontrar dados 

confiáveis para aplicação da abordagem de mercado. Além disso, é importante mencionar que cada software possui 

características intrínsecas ao contexto de desenvolvimento e, apesar da possibilidade de se encontrar produtos 

idênticos no mercado, dificilmente irão atender, de modo satisfatório, todas as necessidades do público 

consumidor. 

Deste modo, entende-se que a abordagem pelo custo para valorar RPC pode ser uma opção viável. Entre 

os métodos utilizados nessa abordagem, destaca-se o método de Análise de Ponto de Função (APF), no qual leva 

em conta a determinação do tamanho de um programa de computador, realizando a contagem de suas 

funcionalidades na perspectiva do usuário (GUIMARÃES, 2017). Grosso modo, calcula-se o valor do programa 

com base nas funcionalidades percebidas pelo usuário que irá manipular o sistema. 

Em vários projetos de desenvolvimento de um sistema computacional, o tamanho do programa, o esforço 

e o custo são aspectos essenciais no planejamento de cronogramas de desenvolvimento para alcançar o resultado 

desejado, sendo a APF é um método preciso e confiável, capaz de atender a esse propósito (HILLMAN; 

SUBRIADI, 2019). A técnica em si é derivada de uma série de fases, usando um conjunto padronizado de critérios 

básicos, em que para cada função é atribuído um índice numérico, conforme o seu tipo e complexidade (IFPUG, 

2020).  

O Tribunal de Contas da União (TCU) do Brasil recomenda, por meio do o Acordão nº 1.782/2007, a 

técnica de APF para efetuar pagamentos de serviços de desenvolvimento e manutenção de programa de 

computador (BRASIL, 2018a), ou seja, considera a referida técnica adequada para precificar programas de 

computador ou softwares. De igual modo, entidades governamentais em outros países, a exemplo da Coréia do 

Sul, adotam a APF como método padrão para medir o tamanho funcional e o custo de desenvolvimento dos 

softwares (KANG; LEE, 2018). 

Diante do exposto, este artigo teve por objetivo apresentar um estudo acerca da utilização da APF na 

valoração de um sistema computacional, o Acadigitus, produto tecnológico que está em fase final de 

desenvolvimento na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), para gerenciar os documentos 

do assentamento acadêmico dos discente e expedir o diploma digital dos egressos.  

Ademais, o estudo visa contribuir com NIT, no sentido de oferecer uma opção a ser aplicada em etapa de 

negociação de TT dos Registros de Programa de Computador (PRCs), custodiados pela Universidade. “Conceitos 

e exemplos práticos devem ser utilizados como ferramenta para identificar, mensurar e reconhecer ativos não 

corpóreos (intangíveis) vinculados à capacidade inventiva, dispostos no ambiente de negociação” (QUINTELLA 

et al., 2019, p.142).  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Na expectativa de melhor compreensão sobre o método de APF, são descritos alguns conceitos básicos 

acerca das etapas necessárias à utilização do referido método, proporcionando ao leitor um entendimento simples, 

mas suficiente para aplicá-lo em diversos contextos. Por questões de padronização, neste trabalho, os termos 

softwares, programa, programa de computador, sistema, sistema computacional e aplicação serão utilizados como 

sinônimos. 

De acordo com Hillman e Subriadi (2019), a APF é reconhecida e amplamente utilizada entre os 

profissionais, cuja técnica se tornou  um padrão industrial para estimar o custo, o esforço e o tempo necessário ao 

desenvolvimento, melhoria e implementação de um software. Nesse método, efetua-se uma contagem das 

funionalidades solicitadas pelo usuário do sistema,  focando-se, explicitamente, nas suas necessidades. “É um 

método compreensível pelo usuário do software, independente da tecnologia aplicada” (CASTRO;  

HERNANDES, 2016, p.59). 

Assim sendo, retomando as definições da AFP é importante mencionar que essa é uma técnica 

padronizada pela Internacional Function Point Users Group (IFPUG), no qual as regras, os procedimentos e as 

práticas de contagem são definidas pelo Manual de Práticas de Contagem de Ponto de Função (IFPUG, 2010). 

Outrossim, a padronização do método adere a norma ISO/IEC 20926 (ISO; IEC, 2009). 

A determinação do tamanho do software é o primeiro passo para conseguir obter a estimativa de custo, 

tempo e esforço empregado na execução do projeto. Nessa fase é necessário conhecer a unidade a ser medida, por 
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meio do documento inicial de requisitos funcionais do sistema e, a partir disso, prosseguir com as etapas de 

contagem apresentadas pela Figura 1. 

 

Figura 1 – Etapas de contagem de APF 

 
Fonte: Adaptado de Santin (2014). 

  

2.1 Etapa 1 - Determinação do tipo de contagem 

 

A definição do tipo de contagem visa nortear todas as etapas posteriores. Nessa etapa, identifica-se as 

especificidades do sistema que será valorado. Conforme Bomfim e Andrade (2015) O tipo de contagem é 

determinado pelo propósito do projeto, havendo três possibilidades, quais sejam:  

a) Projeto de desenvolvimento: consiste em projeto novo, em que é realizada a contagem de 

funções na fase inicial, estimando-se um valor a partir do levantamento de requisitos, até a instalação do programa; 

b) Projeto de melhoria: mede as modificações realizadas em um programa existente, inclui-se 

adição, exclusão e atualizações de funções; 

c) Projeto de aplicação: refere-se a contagem das funcionalidades de uma aplicação pronta, no qual 

se avalia as funcionalidades correntes providas aos usuários finais. 

 

2.2 Etapa 2- Escopo e Fronteira da Aplicação 

 

O escopo e a fronteira de aplicação, representam as funções que serão incluídas na contagem. Conforme 

Guimarães (2017, p.39), “a fronteira é a interface conceitual que separa logicamente a aplicação que está sendo 

medida e o mundo externo”.  Em se tratando do escopo, pode-se dizer que é o elemento que norteia a contagem a 

ser realizada. Vasquez; Simões e Albert (2013) afirmam que o escopo pode abranger todas as funcionalidades do 

sistema ou apenas algumas específicas de usuários. A título de exemplificação, tem-se a medição baseada nas 

funções do usuário com permissão de administrador do sistema. 

 

2.3 Etapa 3- Contagem de função do Tipo Dado 

 

De acordo com Martino, et al., (2016), a função do Tipo dado se refere a entidades lógicas relacionadas 

ao armazenamento de informações. A função é caracterizada por dois grupos de arquivos lógicos, a saber: Arquivo 

Lógico Interno (ALI), cujo objetivo principal é armazenar dados mantidos pela aplicação. E o Arquivo de Interface 

Externa (AIE), são arquivos lógicos que são referenciados pelo sistema, mas estão fora da sua fronteira de 

aplicação, ou seja, quando o sistema acessa o dado de outro sistema (PINHEIRO, 2017). 

Segundo Gomes (2017) os arquivos lógicos são medidos, conforme um grau de complexidade e de 

contribuição. A complexidade de cada ALI e AIE é determinada pela quantidade de Tipo de Dado (TD)9  e Tipo 

 
9 TD: campos reconhecidos pelo usuário e não tenha repetição (SANTIN, 2014). 
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de Registro (TR)10, sendo classificada em baixa, média ou alta, ao passo que a contribuição converte o grau de 

complexidade em pontos de função (PF), conforme padrão (Quadro 1) estabelecido pela IFPUG (2010).   

 

Quadro 1 – Grau de complexidade e contribuição dos arquivos ALI e AIE 

Complexidade 

ALI e AIE 

 

Contribuição em ponto de função  

TD 

TR < 20  20 a 50  >50   ALI AIE 

1 Baixa Baixa Média Baixa 7 5 

2 a 5 Baixa Média Alta Média 10 7 

>5 Média Alta Alta Alta 15 10 

Fonte: Adaptado de IFPUG (2010).  

 

2.4 Etapa 3- Contagem de função do Tipo Transação 

 

Para Guimarães (2017), a contagem do Tipo Transação corresponde aos processos elementares que 

fornecem as funcionalidades ao usuário. Existem três tipos de transações:  

a) Entradas Externas (EE):  é um processo elementar, cujo objetivo de uma EE é manter um ou 

mais arquivos lógicos internos. Pode-se dizer que são as funções relativas ao cadastro, a exemplo de adicionar, 

remover, alterar, entre outros.  

b) Saídas Externas (SE): responsável por apresentar os dados ao usuário, por meio de lógica de 

processamento que não seja, apenas, a de recuperação de informações, devendo conter, obrigatoriamente, cálculos 

ou fórmulas matemáticas para criar dados derivados. Como exemplo tem-se os relatórios que possuem totalizações 

e as informações em formatos de gráficos. 

c) Consultas Externas (CE): procedimento que visa apresentar os dados ao usuário, através da 

recuperação das informações. Na CE não é realizado processamento de dados com cálculos matemáticos. A CE 

possibilita a geração de relatórios simples, isto é, sem totalização de dados. 

Do mesmo modo que na contagem do Tipo Dado, na contagem de função do Tipo Transação, também é 

especificado o grau de complexidade e de contribuição. Santin (2014), afirma que a complexidade é determinada 

por meio da contagem de Tipos de Dados (TD) que a transação manipula e dos Arquivos Referenciados (AR)11, 

sendo a contribuição responsável pela transformação do grau de complexidade em PF, em conformidade com o 

padrão (Quadro 2) instituído pelo IFPUG (2010). 

 

Quadro 2 – Grau de complexidade e contribuição dos arquivos EE, SE, CE 

Complexidade 

EE 

Complexidade 

SE e CE 

 

Contribuição em ponto de 

função TD TD 

AR < 5 5 a 15 >15 AR < 6 6 a 19 >19  EE SE CE 

< 2 Baixa Baixa Média < 2 Baixa Baixa Média Baixa 3 4 3 

2 Baixa Média Alta 2 a 3 Baixa Média Alta Média 4 5 4 

>2 Média Alta Alta >3 Média Alta Alta Alta 6 7 6 

Fonte: Adaptado de IFPUG (2010).  

 

2.5 Etapa 4- Contagem dos pontos de função não ajustados 

 

De acordo com Meller (2002), depois de definidas todas as funções da aplicação, bem como suas 

respectivas complexidades, calcula-se os pontos de função não ajustados. Esse é caracterizado, segundo Vásquez 

et al. (2010), pela contagem dos requisitos especificados pelo usuário, em que se efetua a soma dos valores obtidos 

nas funções do Tipo Dado e do Tipo Transação. 

 
10 TR: tabela caracterizada como um único arquivo lógico ALI ou AIE (SANTIN, 2014). 
11 AR: arquivo lógico acessado no contexto da aplicação, podendo ser uma ALI ou AIE (CASTRO; HERNANDES, 2011). 
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2.6 Etapa 5- Fator de ajuste 

 

O fator de ajuste é baseado em um conjunto de informações que contempla 14 características gerais do 

sistema (GSC, do inglês, General System Characteristics) listados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Características Gerais do Sistema 

Características Gerais do Sistema 

1 Comunicação de Dados 8 Atualização Online  

2 Processamento Distribuído de dados 9 Processamento Complexo 

3 Performance 10 Reutilização 

4 Configuração muito usada 11 Facilidade de instalação 

5 Taxa de transação 12 Facilidade operacional 

6 Entrada de dados On-line 13 Múltiplos sites 

7 Eficiência para o usuário final 14 Facilita mudanças 

Fonte: adaptado de Raju e Krishnegowda (2013) 

 

As características do GSC possuem descrições vinculadas a si que ajudam a determinar o grau de 

influência. As mesmas descrições podem ser encontradas em produções de autores como: Lokan (2000); Pratiwi 

(2013) e; Kang e Lee (2018), cujo grau de influência de cada GSC é representado por um indicador numérico que 

varia de zero à cinco, como descrito abaixo: 

0 – “Não presente ou sem influência”; 

1 – “Influência acidental”; 

2 – “Influência moderada”; 

3 – “Influência média”; 

4 – “Influência significativa”; 

5 – “Influência forte em todo o processo”. 

 

Entretanto, a atribuição do grau de influência é de caráter subjetivo e sua acurácia está atrelada a 

experiência da pessoa designada para avaliar a complexidade do sistema, mediante as 14 características. Por este 

motivo, o valor do fator de ajuste, que depende dos valores designados no GSC, pode apresentar uma variação de 

+/- 35% no tamanho do sistema (BRASIL, 2018a).  

Sobre essa questão, Morrow; Wilkie e Mcchesney (2014), informam que o cálculo do fator de ajuste é 

amplamente criticado, tendo em vista a ausência de base teórica sólida, bem como falta de informação sobre como 

os pontos de função estão relacionados ao esforço de desenvolvimento. Adicionalmente, destaca-se o entendimento 

do TCU, Acórdãos nº 2.348/2009 e 1.647/2010, que determinam a desconsideração do cálculo do fator de ajuste 

na contagem de pontos de função (BRASIL, 2018a).  

Por outro lado, Lokan (2000), relatou uma investigação empírica sobre o uso e valor prático do fator de 

ajuste, através das análises dos GSC, de uma coleção de 235 projetos classificados e separados por sua área de 

atuação. No estudo, foi observado que os registros dos GSC podem auxiliar a compreender os dimensionamentos 

dos custos do projeto e servem como base para trabalhos semelhantes. O autor apresentou, ainda, uma análise 

acerca dos fatores de ajuste existentes nos projetos, no qual extraiu uma média e mediana, obtendo-se os valores 

de 1,01 e 1,0, respectivamente. A partir disso, verificou-se por meio da curva de distribuição normal, um pico 

atingido em 1,0, levando o autor a constatar que o fator de ajuste com valor igual a 1,0 é adequado para se aplicar 

na estimativa de contagem de pontos de função. 

 

2.7 Etapa 6- Cálculo numérico dos pontos de função ajustados 

 

Conforme Santin (2014), a definição dos pontos de função ajustados é a última etapa da contagem, 

momento que é determinado o tamanho funcional do software. Para tanto, emprega-se uma equação específica à 

cada tipo de contagem realizada, isto é, a escolha do tipo vai depender da finalidade do projeto que está sendo 

medido, podendo ser: Desenvolvimento; Melhoria ou Aplicação. 

 

2.8 Estimativa de Esforço  
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 Segundo Wolfart (2012), o esforço é entendido como a quantidade de trabalho empregado na execução 

de um projeto, sendo expresso por um total de horas, dias, semanas ou meses gastos por um grupo de pessoas na 

realização das atividades do projeto. Para Hazan e Staa (2005), o esforço é comumente estimado, por meio de um 

Modelo Simplificado de Estimativas, no qual se baseia em dois parâmetros: tamanho do software e índice de 

produtividade em horas/pontos de função.  

 Brasil (2018a), argumenta que o índice de produtividade depende de fatores que vão desde a escolha da 

linguagem de programação, até a complexidade do domínio, segurança, desempenho, entre outros e, por isso, é 

importante que o órgão ou entidade tenha a sua própria tabela de produtividade, baseada no histórico dos projetos 

desenvolvidos. Ademais, Lopes e Braga (2011), sugere usar como referência o índice de produtividade mínima 

para desenvolvimento e manutenção de sistemas, estabelecido pela Agência Nacional de Cinema (Ancine), 

apresentada no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Índice de produtividade mínima da Ancine 

Desenvolvimento e manutenção de sistemas 

Tecnologia Produtividade mínima 

Java 15 h/PF 

ASP (Script e Java script) 10 h/PF 

PHP 11 h/PF 

JSP 13 h/PF 

HTML 07 h/PF 

Cold Fusion 11 h/PF 

Delphi 09 h/PF 

Crystal reports 09 h/PF 

PL/SQL 09 h/PF 

Visual Basic 09 h/PF 

Fonte: Lopes e Braga (2011). 

 

Vale ressaltar que esse índice serve, apenas, como parâmetro para embasar a estimativa de esforço, 

entretanto, o ideal é que a instituição utilize dados internos, como número de horas alocadas em projetos elaborados 

pela própria equipe. “A produtividade é intrínseca de cada empresa, pois essas possuem funcionários e processos 

diferenciados” (LOPES; BRAGA, 2011). 

 

2.10 Estimativa do Prazo  

 

Por meio das informações acerca do tamanho e o esforço empregado no desenvolvimento de um software, 

é possível prever o seu prazo de conclusão. De acordo com Wolfart (2012), a estimativa de prazo é efetuada, de 

modo simplificado, pela razão entre o esforço previsto (em número de horas) e a quantidade de recursos disponíveis 

na execução do projeto. O mesmo autor argumenta, que a definição do prazo, também, auxilia no planejamento 

das atividades inerentes ao projeto, principalmente, no delineamento da equipe de elaboração, bem como dos 

recursos necessários à concretização da tecnologia. 

Adicionalmente, Gomes (2003 apud WOLFART, 2012, p.25) faz uma ressalva com relação ao tamanho 

da equipe e o prazo, informando que “ao estimar o tempo de duração do projeto, deve-se tomar cuidado com a 

relação tempo/pessoas, pois se um projeto for estimado em dez pessoas-mês e há cinco pessoas disponíveis, não 

necessariamente, ele levará dois meses para ser concluído”. Vasquez; Simões e Albert (2013), ao realizarem uma 

análise empírica, demostram que na estimativa de prazo não existe linearidade. 

 

2.9 Estimativa de Custo 

 

Para Freire (2008), o custo em projetos de software é, em geral, proporcional ao esforço aplicado no seu 

desenvolvimento, sendo associado a fatores como homes-mês ou homens-hora. Nesse sentido, faz-se necessário 

ter o conhecimento acerca do valor da hora de trabalho da equipe de desenvolvimento e o valor de um ponto de 

função para a empresa.  
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo possui abordagem quanti-qualitativa, voltado para elementos que envolvem uma dada 

realidade, a fim de intervir em situações insatisfatórias e mudar condições entendidas como transformáveis, 

(CHIZZOTTI, 2009). Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, pois buscou obter maior familiaridade 

com o problema, tornando-o mais explícito, bem como inclui o detalhamento acerca da aplicação de um método 

de análise (GIL, 2002). Também foram realizadas consultas em periódicos científicos, através da CAPES e 

SCIELO, além de sites institucionais com temas relacionados aos conceitos atrelados ao objeto de estudo. 

Quanto ao tipo, caracterizou-se como estudo de caso, em razão de envolver a investigação de um 

fenômeno em seu contexto real (YIN, 2015), no qual apresentou a aplicação prática da APF como método de 

valoração a ser empregada no sistema computacional intitulado Acadigitus, desenvolvido por meio de pesquisa 

aplicada na UNIVASF, para fins de gerenciamento da documentação acadêmica dos discentes e expedição do 

diploma digital do egresso.  

Para a valoração do Acadigitus usando o APF, buscou-se entender o seu modelo relacional e identificar 

os casos de usos e os tipos de funções executadas, na perspectiva dos usuários. A partir disso, aplicou-se o referido 

método, visando a estimativa de custo, prazo e esforço empregado no desenvolvimento do projeto, conforme etapas 

apresentadas na Figura 2. 

 

Figura 2  – Método de APF para o Acadigitus 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

 

 Incialmente, realizou-se o levantamento sobre os requisitos funcionais do sistema, em que foram 

identificadas todas as necessidades apontadas pela Secretaria de Registro e Controle Acadêmico 

(SRCA)/UNIVASF, a fim de mapear as principais características do sistema, cuja missão é transpor do meio físico, 

os documentos do assentamento acadêmico do discente, para o meio totalmente digital, alicerçado na 

obrigatoriedade estabelecida pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 315, de 04 de abril de 2018 

(BRASIL, 2018b) e Portaria nº 330, de 05 de abril 2018 (BRASIL, 2018c). A partir das informações obtidas, deu-

se início o processo de contagem, conforme etapas descritas a seguir: 

 

3.1 Determinação do tamanho do sistema 

  

a) Para o tipo de contagem, escolhe-se o Projeto de Desenvolvimento, por se tratar de um sistema 

computacional novo, no qual foram analisadas as funções, desde o estágio inicial do projeto, até a sua 

instalação definitiva. 

 

b) Com relação ao escopo, opta-se por contar as funcionalidades destinadas ao usurário com perfil 

do Administrador Servidor, por deter todas as permissões operacionais do sistema. Quanto a fronteira, 

considera-se a possibilidade de acesso a bases de dados externas, tendo em vista a interação com outros 

sistemas da Instituição, no qual compartilham informações. 

 

c) Em se tratando das funções do Tipo Dado e Transação, analisou-se o modelo relacional do 

sistema e, então, identificou-se as funções de dados com ALIs e AIEs, bem como as funções de EE, CE, 

SE. A contagem das funções do tipo Dado e Transação foram baseadas nos graus de complexidades e 

contribuições, apresentadas nos Quadros 1 e 2, seção 2.3 e 2.4, deste trabalho.  
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d) No que diz respeito a contagem dos pontos de função não ajustados, realiza-se o somatório das 

funções de Dados e Transações (Equação 1 - Adaptado de Lopes e Braga, 2011). 

 

UFP = SFTD + SFTT (1) 

 

Onde:  

UFP: Número de pontos de função não ajustados das funções disponíveis aos usuários; 

SFTD: Soma das funções do Tipo da Dado; 

SFTT: Soma das funções do Tipo Transação. 

 

e) Para o fator de ajuste, utiliza-se o número 1,0, tomando por base o estudo apontado por Lokan 

(2010), bem como os Acórdãos do TCU nº 2.348/2009 e 1.647/2010 que recomendam a desconsideração 

do fator de ajuste (BRASIL,2018a), conforme descrito na seção 2.6, deste trabalho. 

 

f) No cálculo dos Pontos de função ajustados, define-se o tamanho do sistema, no qual se emprega 

a (Equação 2 – IFPUG, 2010), específica para a contagem do tipo Projeto de Desenvolvimento.  

 

DFP = (UFP + CFP) x VAF (2) 

 

Onde:  

DFP: Tamanho do projeto de desenvolvimento (número total de pontos de função);  

UFP: Número de pontos de função não ajustados das funções disponíveis aos usuários;  

CFP: Total de pontos de função não ajustados das funções de conversão; 

VAF: Valor do fator de ajuste. 

 

Segundo Vasquez; Simões e Albert (2013), a função de conversão (CFP) é utilizada quando 

existe a necessidade de importar dados de um sistema antigo para o novo sistema. Assim sendo, no 

processo de contagem dos pontos de função do Acadigitus, o valor de conversão não será aplicado, uma 

vez que não haverá migração de dados de outros softwares da Universidade.  

 

3.2 Estimativa de Esforço, prazo e custo 

  

No cálculo da estimativa de esforço (Equação 3 – Cardoso, 2017), considera-se o número total de pontos 

de função (DFP) e o índice de produtividade (IP), relativo à linguagem PHP, 11 h/PF, conforme o Quadro 4, seção 

2.8, deste trabalho.  

Esforço = DFP x IP (3) 

  

 A estimativa do prazo (Equação 4 – Wolfart, 2012) é determinada com base no valor do Esforço, dividido 

pela quantidade de recurso disponível, ou seja, o número de profissionais envolvidos no desenvolvimento do 

sistema. Para a determinação do prazo necessário à elaboração do Acadigitus, considera-se como recurso, um 

servidor Técnico Administrativo em Educação (TAE), com cargo de Analista de Sistema, em regime de dedicação 

exclusiva, cuja carga horária é 40h semanais ou 160h mensais. 

  

Prazo = Esforço/Quantidade de recurso 

(4) 

 

 O custo (Equação 5 - Adaptado de Brasil, 2018a), obtém-se por meio da multiplicação do valor 

correspondente o número total de pontos de função (DFP) com o custo de um ponto de função (CPF) que, por sua 

vez, abrange o custo da hora de trabalho do Analista de Sistema pelo índice de produtividade. Neste trabalho, 

optou-se pela linguagem PHP, sendo o índice estabelecido em 11h/PH (LOPES; BRAGA, 2011). Assim, CPF = 

(C/H x 11h/ PF). 

 

Custo = DFP x CPF (5) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao considerar os conceitos relativos ao uso da APF, buscou-se fazer o levantamento dos requisitos 

funcionais do sistema e, então, foram iniciadas as etapas de contagem das funções, visando a estimativa do custo, 

esforço empregado no desenvolvimento e o prazo para conclusão do projeto. Com as informações obtidas por parte 

dos servidores da SRCA e Analista responsável pelo desenvolvimento do sistema, deu-se início a valoração por 

APF, conforme as seguintes etapas:  

 

4.1 Identificação do tipo de contagem, escopo e a fronteira da aplicação 

  

 Como primeira etapa, identificou-se o tipo de contagem a ser realizada no projeto, sendo efetuada para o 

Acadigitus, o tipo denominado Projeto de Desenvolvimento, por se tratar de um sistema novo em estágio de 

produção na UNIVASF. Em face disso, projetou-se um modelo (Figura 3), a fim de delimitar o perfil dos usuários 

do sistema e definir o escopo e a fronteira da aplicação, segunda etapa, especificada na contagem de pontos de 

função da estimativa de APF.  

 

Figura 3  –Perfis de usuários do Acadigitus 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

 

 O modelo (Figura 3) exibe, de modo simplificado, as interfaces do projeto, cujos perfis serão destinados 

ao Administrador Master, designado como usuário que possui a permissão de fornecer todos os acessos ao sistema, 

entre outras configurações. O segundo perfil é o de Administrador Servidor, caracterizado pelo usuário do órgão 

que irá gerenciar o sistema. Os outros dois perfis serão fornecidos, respectivamente, ao usuário Servidor Padrão e 

Discente que possuem permissão, apenas, de consultas, sem que haja possibilidade de intervenções ou 

modificações no sistema.  

Assim, para o escopo de contagem utilizada neste projeto, levou-se em conta as funcionalidades 

destinadas ao perfil do Administrador Servidor, uma vez que contempla todas as tarefas desempenhadas pelo 

Acadigitus, tanto no atendimento das demandas do acervo acadêmico, quanto na emissão do diploma digital. 

Assim, evita-se contagens de modo redundante. 

Em se tratando da fronteira, considerou-se a possibilidade de se utilizar informações de fora da aplicação, 

tendo em vista a necessidade de integração futura do Acadigitus com outros sistemas da Instituição. Deste modo, 

o modelo relacional foi construído, considerando a comunicação entre bases de dados diferentes. 

 

4.2 Contagem das funções do Tipo Dado e do Tipo Transação 
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 Nesta etapa, ao contemplar como escopo o perfil de Administrador Servidor, efetuou-se o procedimento 

de contagem (Quadro 5 e 6), baseando-se nos fatores de complexidade e contribuição das funções do Tipo Dado 

TD e Transação. 

 

Quadro 5 – Funções do Tipo Dado 

Descrição Tipo de 

processo 

Quantidade 

de TD1 

Quantidade 

de TR2 

Complexidade Contribuição 

Usuários ALI 5 2 Baixa 7 

Instituições ALI 31 1 Baixa 7 

Documentos ALI 11 3 Baixa 7 

Registros ALI 71 5 Alta 15 

Endereços ALI 8 1 Baixa 7 

Subtipos de documentos ALI 2 1 Baixa 7 

Código de Classificação ALI 4 1 Baixa 7 

Cursos  ALI 14 2 Baixa 7 

Discentes AIE 40 2 Média 7 

Vínculos AIE 28 2 Média 7 

Cursos sistema registro AIE 4 1 Baixa 7 

Soma das funções do Tipo Dado (SFTD) 85 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020 

Nota: 1TD – Tipo de Dado; 2TR – Tipo de Registro 

 

 A partir da contagem das funções do Tipo Dado, obteve-se um total de 85 pontos.  No Acadigitus, os 

ALIs foram criados para atender os requisitos funcionais do sistema, ao passo que, os AIEs representam os 

arquivos que não correspondem a fronteira da aplicação, uma vez que são informações pertencentes a outro banco 

de dados, utilizado para cadastrar os discentes ingressantes da Instituição. Deste modo, à medida que os dados são 

alimentados pelo sistema de ingresso, o sistema Acadigitus realiza as consultas, mas sem a possibilidade de 

intervenções ou atualizações. Esse padrão foi adotado, a fim de manter a interoperabilidade ente os sistemas que 

atuam, tanto no registro acadêmico, quanto na documentação acadêmica. 

 

Quadro 6 – Funções do Tipo Transação 

Descrição Tipo de 

processo 

Quantidade 

TD 

Quantidade 

AR3 

Complexidade Contribuição 

Cadastrar perfil para Discente EE 4 2 Baixa 3 

Cadastrar Servidor EE 7 2 Média 4 

Modificar dados do Servidor EE 7 2 Média 4 

Excluir Servidor EE 3 2 Baixa 3 

Adicionar Documentos EE 8 1 Baixa 3 

Cadastrar Curso EE 19 2 Média 4 

Modificar Curso EE 19 2 Média 4 

Excluir Curso EE 3 1 Baixa 3 

Cadastrar Instituição EE 34 1 Média 4 

Modificar Instituição EE 34 1 Média 4 

Excluir Instituição EE 3 1 Baixa 3 

Modificar Documento Matrícula EE 10 3 Alta 6 

Excluir Documento Matrícula EE 3 1 Baixa 3 

Modificar Processo EE 11 3 Alta 6 

Excluir Processo EE 3 1 Baixa 3 

Modificar Solicitação Diversa EE 11 3 Alta 6 

Excluir Solicitação Diversa EE 3 1 Baixa 3 

Cadastrar Cód. de Classificação EE 7 1 Baixa 3 
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Modificar Cód. de Classificação EE 7 1 Baixa 3 

Excluir Código de Classificação EE 3 1 Baixa 3 

Cadastrar Subtipo Documento EE 5 1 Baixa 3 

Modificar Subtipo Documento EE 5 1 Baixa 3 

Excluir Subtipo de Documento EE 3 1 Baixa 3 

Excluir Documento Relatório EE 3 1 Baixa 3 

Cadastrar Livro EE 8 2 Média 4 

Modificar Livro EE 7 2 Média 4 

Excluir Livro EE 3 1 Baixa 3 

Fechar Livro EE 5 1 Baixa 3 

Modificar Registro EE 23 5 Alta 6 

Excluir Registro EE 3 1 Baixa 3 

Consultar Servidores CE 9 2 Média 4 

Consultar Discente CE 14 1 Baixa 3 

Consultar Cursos CE 11 2 Baixa 3 

Visualizar Curso CE 20 2 Média 4 

Consultar Instituições CE 9 1 Baixa 3 

Visualizar Instituição CE 34 1 Média 4 

Consultar Documento Matrícula CE 9 2 Média 4 

Visualizar Documento Matrícula CE 6 3 Baixa 3 

Consultar Processos CE 10 2 Média 4 

Visualizar Processo CE 7 3 Média 4 

Consultar Solicitações Diversas CE 10 2 Média 4 

Visualizar Solicitação Diversa CE 7 3 Média 4 

Consultar Cód. de Classificação CE 9 1 Baixa 3 

Consultar Subtipo Documento CE 7 1 Baixa 3 

Visualizar Documento Relatório CE 10 5 Alta 6 

Consultar Livros CE 8 1 Baixa 3 

Visualizar Livro CE 5 2 Baixa 3 

Consultar Registros CE 11 5 Alta 6 

Visualizar Registro CE 23 5 Alta 6 

Registrar Diploma SE 51 5 Alta 7 

Gerar Relatório Documento SE 12 3 Média 5 

Gerar Livro SE 25 1 Média 5 

Registro Coletivo SE 23 5 Alta 7 

Soma das funções do tipo transação (SFTT)  208 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

Nota: 3AR – Arquivo Referenciado 

 

A contagem das funções do Tipo Transação, resultou em 208 pontos caracterizados pelas operações de 

Entradas, Saídas e Consulta Externas, executadas pelo perfil de Administrador Servidor do Sistema. Com isso, 

definiram-se os pontos de função não ajustados (UFP), aplicando-se a Equação 1, cujo valor foi determinado em 

293 pontos de função. 

Na sequência, efetuou-se o cálculo relativo aos pontos de funções ajustados (DFP), Equação 2, em que se 

considera a quantidade de UFP, somado ao número de pontes de função de conversão (CFP) e multiplicado pelo 

fator de ajuste (VAF). Na contagem do Acadigitus, a CFP não foi aplicada, uma vez que não haverá necessidade 

de migração de dados de outro sistema. Assim como, para o VAF, admitiu-se o valor igual a 1,0, tendo o tamanho 

funcional do software definidor por: DFP = (293 + 0) x 1 = 293 pontos de função. 

 

4.3 Esforço, prazo e custo 
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 Devido ao sistema Acadigitus ser desenvolvido em linguagem de programação Hypertext Preprocessor 

(PHP), optou-se por adotar o índice de produtividade (IP = 11h/PH), estabelecido pela Ancine (LOPES; BRAGA, 

2011). Deste modo, o esforço empregado no desenvolvimento do sistema foi estimado pelo produto entre o valor 

do DFP e o IP (Equação 3), correspondendo a: 

 

Esforço = 293 x 11 = 3.223h. 

 Ademais, considerou-se como responsável pelo desenvolvimento do Sistema, um Servidor Analista da 

Instituição, com carga horária de trabalho equivalente a 40 horas semanais, ou 160 horas mensais. Dessarte, a 

estimativa de prazo (Equação 4) para duração do projeto foi determinada por meio da razão entre o Esforço e a 

quantidade de horas envolvidas no desenvolvimento, implicando em: 

 

Prazo = 3.223h/ 160h = 20.144. 

 

 Com isso, observa-se que o sistema poderá ser finalizado dentro de um prazo de, aproximadamente, 20 

meses e 3 semanas, levando em conta que apenas um servidor atuará no projeto, trabalhando em regime de 

dedicação exclusiva na elaboração da referida tecnologia. Contudo, é importante esclarecer que, mesmo sendo 

designado um número maior de pessoas à produção do sistema, não significa que o prazo poderá ser reduzido ou 

proporcional ao tamanho da equipe. Esse parâmetro foi escolhido, com intuito de demostrar o método, mas o ideal 

é usar o histórico de desempenho da equipe de analista da instituição, sobretudo, para estabelecer um prazo mais 

assertivo.  

 Ao realizar a estimativa do custo, verificou-se a média salarial do Analista e, então, definiu-se o valor de 

cada hora trabalhada por pontos de função desenvolvido na aplicação. Em se tratando do Acadigitus, o cômputo 

foi baseado no salário do servidor TAE, Analista de Sistemas (classe E), cujo padrão mensal de vencimento básico 

é R$4.180,66 (quatro mil, cento e oitenta reais e sessenta e seis centavos), estabelecido pela Lei nº 13.325/2016, 

Anexo X, que trata do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE (BRASIL, 

2016b). 

 Isto posto, tomando por base a faixa salarial do Analista, dividido por sua carga horária mensal, tem-se a 

quantia de R$26,13 (vinte e seis reais e treze centavos), correspondente ao valor da hora trabalhada e, ao multiplicar 

pelo IP, obteve-se o valor de R$287,43 (duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos) equivalente a 

cada ponto de função (CPF). Dessa maneira, o custo de desenvolvimento do Acadigitus foi estimado pelo produto 

entre a DFP e o CPF, conforme a Equação 5. 

 

Custo = 293 x 287,43  

Custo = R$84.216,99 (oitenta e quatro mil e duzentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos) 

 

Diante dos resultados, demonstrou-se o método de APF, no qual foi estimado o esforço, prazo e custo de 

desenvolvimento do sistema Acadigitus, produzido pela UNIVASF. É válido salientar, que o estudo poderá servir 

como base para aplicação em outros sistemas existentes na Instituição, contribuindo com o NIT/UNIVASF na 

tarefa de valorar os RPCs disponíveis à negociação de contratos de TT. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A valoração de tecnologias faz parte do conjunto de atividades desempenhadas pelos NITs, 

especialmente, aquelas voltadas à contratos de TT. Por isso, dispor de métodos que sirvam como referência na 

atribuição do valor ao ativo de propriedade intelectual, é o pontapé inicial, para uma negociação bem-sucedida, na 

qual todas as partes dialogam, no sentido de atribuírem um preço justo à tecnologia.  

Em relação a valoração de programa de computador, o presente trabalho, abordou os conceitos atrelados 

ao método de APF, bem como a sua aplicação prática, em que, a priori, definiu-se o tamanho funcional do sistema 

Acadigitus, através do cálculo dos pontos de função e, a partir disso, obteve-se o valor do custo, do prazo e do 

esforço empregado no desenvolvimento do produto tecnológico. 

Mediante a utilização do método de APF, destacaram-se várias características positivas, a exemplo da 

facilidade de compreensão, a clareza na identificação dos elementos de contagem, dos arquivos lógicos e 

transacionais. Por outro lado, verificou-se como ponto negativo, a falta de consenso na literatura, acerca do cálculo 



137 

 

  

do fator de ajuste, tendo em vista a subjetividade na determinação do grau de influência das caraterísticas gerais 

do sistema. Contudo, baseado na recomendação do TCU e argumentação de autores encontrados na literatura sobre 

o tema, optou-se por desconsiderar o fator de ajuste neste trabalho.  

Além disso, por motivo de ausência de dados históricos sobre o desempenho da equipe de analista da 

UNIVASF, utilizou-se como referência um índice de produtividade estabelecido por outra instituição, a fim de 

demostrar a estimativa de esforço. Assim como, para determinar o prazo e o custo, foram realizadas suposições 

acerca da quantidade de horas trabalhas e a remuneração do analista, responsável pelo desenvolvimento do sistema. 

Desta forma, é importante esclarecer que o valor estimado do custo, obtido na valoração do Acadigitus, 

serviu para apresentar e demostrar o uso do método de APF, o que não, necessariamente, equivale ao valor real do 

Sistema, observando-se os fatores supracitados, em especial, a produtividade. Pois, como visto, o índice influencia 

diretamente no resultado obtido. Por isso, o ideal é que sejam realizadas as estimativas, por meio de informações 

precisas, sempre que possível, nas quais representem a situação real do contexto de desenvolvimento do sistema, 

a fim de evitar a superestimação ou defasagem no preço final da tecnologia. 

Por fim, ressalta-se a importância deste trabalho, uma vez que ao abordar um novo método de valoração 

de RPCs para uma tecnologia com titularidade da UNIVASF, cuja equipe ainda não havia utilizado a análise de 

ponto de função no NIT/UNIVAS para valoração de seus programas de computador, estima-se proporcionar a 

obtenção de valores alternativos para comparações prévias à etapa de negociação dos programas de computador, 

facilitando o processo de tomada de decisão entre as partes, além de servir como material de referência para 

utilização em outros NITs, de outras ICTs. 
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6 CONCLUSÃO 

 

  Ao considerar a estratégia de inovação tecnológica proposta pelo MEC, em que prevê 

uma transformação digital nos ambientes institucionais, pode-se afirmar que o desenvolvimento 

do Acadigitus é um reflexo dessa mudança, pois a sua utilização, proporcionará um avanço 

significativo nas atividades desempenhadas nos acervos acadêmicos de discentes e na 

expedição dos diplomas. 

  As questões relativas à praticidade, otimização de espaços físico no armazenamento de 

documentos, transparência dos processos e simplificação dos procedimentos foram planejadas, 

objetivando a construção de um Sistema, capaz de atender as necessidades dos servidores, 

discentes e egressos pertencentes à comunidade acadêmica da Univasf. 

   Além disso, tomando por base o estudo prospectivo, apresentado neste trabalho, no qual 

foi observado a ausência de tecnologias com características similares ao Acadigitus no 

mercado, principalmente, no que diz respeito às exigências estabelecidas pelo MEC, infere-se 

que o Sistema poderá ter uma boa aceitação e interesse por parte de outras instituições 

congêneres. 

  Nesta perspectiva, foi elaborada a marca Acadigitus Acadêmicos Digitais, cujo conceito 

definido, simboliza o ambiente que envolverá a utilização da referida tecnologia. Assim, cada 

elemento inserido na constituição da logomarca, a exemplo das imagens, cores, tipografias, 

padrões de uso, entres outros, foram minimamente pensados, com intuido de contribuir na 

promoção da identidade visual do Sistema desenvolvido, favorecendo a sua disseminação ao 

público-alvo. 

  Adicionalmente, foi realizado um estudo de caso acerca de valoração do Acadigitus, 

sendo aplicado o método de APF, no qual se obteve o valor de R$84.216,99, conforme os 

parâmetros escolhidos na demostração desse método. Assim, observa-se que a determinação do 

valor do Sistema, poderá servir como instrumento de apoio ao NIT/Univasf, auxiliando em 

possíveis  acordos e negociações de TT. Além disso, o estudo serve como referência para uso 

de outras ICTs. 

  Ademais, destaca-se a importância de todos os produtos desenvolvidos neste trabalho, 

especialmente, o Acadigitus, uma vez que possibilitou o pontapé inicial da Univasf no cenário 

da transformação digital, conquistada por meio de pesquisa desenvolvida na própria 

Universidade. De igual modo, o projeto beneficiou essa Intituição com a titularidade de novo 

ativo de propriedade intelectual que poderá servir como fonte de obtenção de recursos, por meio 
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da TT à outras IES, tendo em vista a similaridade das atividades-fim e a necessidade de 

atendimento à legislação vigente. 
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ANEXO A – Certificado de Registro de Programa de Computador  

 
 

 

 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS 

 

Certificado de Registro de Programa de Computador 

 
Aprovado por: 

Helmar Alvares 

Chefe da DIPTO - Portaria/INPI/DIRPA Nº 09, de 01 de julho de 2019 

 

Processo Nº: BR512020002768-7 
 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de 
computador, válido por 50 anos a partir de 1° de janeiro subsequente à data de 16/11/2020, em conformidade com o 
§2°, art. 2° da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998. 

 
Título: ACADIGITUS ACADÊMICOS DIGITAIS 

 
Data de publicação: 16/11/2020 

 
Data de criação: 30/10/2020 

 
Titular(es): FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO 

 
Autor(es): VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS; KEYLHA SANTANA HÜLLER; : JORGE HENRIQUE COELHO 
GOMES 

 
Linguagem: HTML; JAVA SCRIPT; PHP; CSS 

 
Campo de aplicação: ED-01; ED-03; IF-02; IF-04; IF-06 

Tipo de programa: AT-06; GI-01; GI-07; SO-07 

Algoritmo hash: OUTROS 

Resumo digital hash: 
FA32E10319124BAE38DDDBBBE6D549C301DBB130D77F650591EA2430F21A70E0947C8814F240306E4AFC74E5 
2E10E9F9EAE8E99AC446202F89049E1DC8C70F00 

 
Expedido em: 15/12/2020 
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ANEXO B - Comprovante de solicitação de registro da Marca Acadigitus na UNIVASF 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n° 510 - Santo Antônio - CEP: 48902-300 - Juazeiro - BA 

https://portais.univasf.edu.br/univasf/nit 
E-mail: nit@univasf.edu.br 
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Santos, foi protocolado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em 

04/11/2020, sob número 921217730, estando sob a titularidade da UNIVASF. 
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