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ARAÚJO, M. A. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS (SAB): Criação e 
implantação de uma ferramenta para gestão de bolsas do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB). Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para a Inovação. Juazeiro (BA). Universidade Federal do Vale do São 
Francisco, 2020. 
 

RESUMO 

 
A informação é um dos ativos de grande valor para as instituições, e, obtê-las de forma 
confiável e eficiente é o desejo dos gestores para terem maior embasamento em suas 
decisões. Diante das dificuldades de acesso, registro e controle das informações 
acerca dos recursos financeiros e humanos dos cursos ofertados pela Secretaria de 
Educação a Distância (Sead), órgão integrante do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), o objetivo deste trabalho foi criar e implementar um sistema de 
informação denominado Sistema de Administração de Bolsas (SAB) que tem por 
finalidade solucionar tais obstáculos encontrados pela secretaria. Como 
procedimentos metodológicos, este estudo caracteriza-se como pesquisa tecnológica 
de caráter intervencionista. Foram realizadas análises documentais referentes aos 
anos de 2018 e 2019, levantamento prévio das dificuldades encontradas pelos 
colaboradores, bem como a identificação dos requisitos necessários para 
implementação do sistema. Por fim, foi analisada a eficácia do SAB por meio de 
formulário de avaliação, com a participação de 6 usuários, colaboradores do setor. 
Ademais, constatou-se que o SAB atingiu seu objetivo no aspecto funcionalidade, 
mediante a fácil compreensão das suas funções, também com a otimização do acesso 
e a organização das informações dos recursos humanos e financeiros dos cursos 
ofertados pela Sead. O registro do programa de computador foi solicitado junto ao 
INPI para que seja possível realizar brevemente transferência de tecnologia com 
outras instituições participantes do Sistema UAB. 
 
Palavras-chave: Sistema de Informação. Bolsas. Administração. 
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ARAÚJO, M. A. ARAÚJO, M. A. SCHOLARSHIP ADMINISTRATION SYSTEM 
(SAB): Creation and implementation of a scholarship management tool for the Open 
University of Brazil (UAB) System. Master in Intellectual Property and Technology 
Transfer for Innovation. Juazeiro (BA). Federal University of the São Francisco Valley, 
2020. 

 

ABSTRACT 

 

Information is one of the assets of great value for institutions, and obtaining it in a 
reliable and efficient manner is the desire of managers to have greater basis in their 
decisions. In view of the difficulties in accessing, registering and controlling information 
about the financial and human resources of courses offered by the Secretariat of 
Distance Education (Sead), an integral part of the Open University of Brazil (UAB) 
System, the objective of this work was to create and implement an information system 
called the Scholarship Administration System (SAB) which aims to solve such 
obstacles encountered by the secretariat. As methodological procedures, this study is 
characterized as technological research of an interventionist character. Documentary 
analyzes were carried out for the years 2018 and 2019, prior survey of the difficulties 
encountered by employees, as well as the identification of the necessary requirements 
for the implementation of the system. Finally, the effectiveness of the SAB was 
analyzed through an evaluation form, with the participation of 6 users, employees of 
the sector. Furthermore, it was found that the SAB achieved its objective in the 
functionality aspect, through the easy understanding of its functions, also with the 
optimization of the access and the organization of the information of the human and 
financial resources of the courses offered by Sead. The registration of the computer 
program was requested from the INPI so that it is possible to carry out technology 
transfer shortly with other institutions participating in the UAB System. 
 
Keywords: Information System. Scholarship. Management. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 A ERA DO CONHECIMENTO E OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

 

Com a chegada do século XXI, a revolução do conhecimento e da informação 

impôs maior ritmo às mudanças nas organizações. Antes, as pessoas trabalhavam 

majoritariamente nas fazendas, passando depois a atuarem em maior número nas 

indústrias, mas hoje, a concentração de trabalhadores está nos setores de vendas, 

educação, saúde, bancos e escritórios, pois conhecimento e informação são as bases 

para novos produtos e serviços (LAUDON e LAUDON, 2014). 

Nesse contexto de rápidas mudanças, observa-se a importância que a 

informação tem para as organizações, pois ela é considerada um recurso relevante 

para otimizar o processo decisório, dando maior conhecimento ao gestor e 

minimizando a ocorrência de decisões não assertivas (SILVA; SOUZA; HÉKIS, 2011). 

Diariamente, a administração lida com um volume enorme de dados, e, 

transformá-los em uma informação de valor para os gestores é um dos alicerces que 

determinam um Sistema de Informação Gerencial (SIG). Com o advento das 

tecnologias da informação e comunicação, as tomadas de decisões tornaram-se mais 

rápidas e precisas, pois os SIGs poupam tempo no tratamento dos dados e, 

consequentemente, ganhos para as organizações (HENDERSON; VENKATRAMAN, 

1993; MENDONÇA et al., 2013). 

De acordo com Laudon e Laudon (2004), “o termo sistemas de informações 

gerenciais também designa uma categoria específica de sistema de informação que 

dão suporte às funções do nível gerencial”. 

Segundo Rosini e Palmisano (2008, p.17)  
 
sistema de informações gerenciais por definição servem como base para as 
funções de planejamento, controle e tomada de decisão gerencial. 
Geralmente, são dependentes diretos dos sistemas de informações 
especialistas que servem como base de dados para seus relatórios. 
 

Os SIGs caracterizam-se por fornecerem diversas informações para área de 

operações, gestão e para o processo decisório nos mais diferentes níveis das 

empresas. Dessa forma, verifica-se que os sistemas de informações gerenciais 

apoiam a tomada de decisão dos gestores, sendo por meio dele, a obtenção das 

informações (O`BRIEN, 2010). 
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Para Laudon e Laudon (2004)  
 
os administradores não podem ignorar os SIGs porque estes desempenham 
um papel fundamental nas organizações atuais. Os sistemas de hoje afetam 
diretamente o modo como os administradores decidem, planejam e 
gerenciam seus funcionários. 

 
Segundo O’brien (2004) os sistemas de informações envolvem o apoio a 3 

(três) funções: às operações, à tomada de decisão gerencial e à vantagem 

estratégica. Destarte, as organizações podem se beneficiar e muito desta ferramenta 

para melhorar seus processos e obter maior competitividade num mercado que tem 

se modificado tão rapidamente e que hoje se encontra altamente conectado às redes 

e ao mundo web de informações. 

Os novos modelos de gestão, bem como a onda da quarta revolução 

industrial, conhecida também como indústria 4.0 têm recebido destaque e 

investimento no desenvolvimento de novas tecnologias. A substituição do trabalho 

manual pela automação de tarefas administrativas tem ganhado muita força e estudos 

na área de tecnologia da informação, computação e administração. A interação entre 

máquinas e a alta conectividade entre estes sistemas e os funcionários são 

pressupostos aplicados já em todo o mundo e tem garantido melhorias na 

produtividade das organizações, pois o acompanhamento dos processos passou a ser 

mais rápido, muitos deles em tempo real, permitindo uma tomada de decisão ainda 

mais precisa (VALENTIN, 2016). 

1.2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL E SEU 
FINANCIAMENTO 

 

É sabido que na última década o número de faculdades e universidades 

aumentou consideravelmente em todo país. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE 2010), houve também um aumento significativo no 

número de brasileiros que concluíram o ensino superior em relação ao censo realizado 

no ano 2000, saindo dos 4,4% da população para 7,9% em 2010. Mantendo a procura 

por cursos superiores, o número de matrículas mais que dobrou no mesmo período. 

Segundo dados do censo da educação superior de 2010 realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), as matrículas 

em 2001 somavam um total de 3.036.113 e passaram para 6.379.299 matrículas em 
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2010 entre cursos na modalidade presencial e na modalidade de ensino a distância 

(EAD). 

Desde 2003 ocorreu um grande aumento na oferta de cursos a distância, 

principalmente na rede privada de ensino (BARROS, 2015). Em 2006, por meio do 

decreto n. 5.800 de 08 de junho do mesmo ano, foi criada a Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), que por meio da parceria entre universidades e institutos federais, 

estaduais e municipais, vem ampliando a oferta de educação superior pública na 

modalidade a distância em todo o país (BRASIL, 2006).  

Segundo a Capes (2019) o Sistema UAB trata-se de 
um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos 
superiores por meio da educação a distância (EAD), prioritariamente, para a 
formação inicial e continuada dos professores da educação básica, assim 
como, dirigentes, gestores e trabalhadores em educação dos estados, 
municípios e do Distrito Federal. Atualmente, o Sistema UAB conta com 133 
Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), ofertando 800 cursos em 777 
polos. 

 
Ainda de acordo com informações do site oficial da Capes (2019), com a 

criação do Sistema UAB, seu objetivo nas Políticas e a Gestão da Educação Superior 

estavam fundamentados em 5 (cinco) eixos básicos: 
1. Expansão pública da educação superior, considerando os processos de 
democratização e acesso;  
2. Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino 
superior, possibilitando sua  
expansão em consonância com as propostas educacionais dos estados e 
municípios;  
3. A avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos 
de flexibilização e regulação em implementação pelo Ministério da Educação 
(MEC);  
4. As contribuições para a investigação em educação superior a distância no 
país;  
5. O financiamento dos processos de implantação, execução e formação de 
recursos humanos em educação superior à distância. 

 
O objetivo do Sistema UAB reside na expansão e interiorização do ensino 

superior nas localidades onde as universidades e institutos federais, estaduais e 

municipais não conseguiram ainda alcançar. Para tanto, o Sistema UAB tem como 

premissa a busca por parceria entre as diferentes esferas de governo. Essas parcerias 

é que possibilitam a implementação dos Polos de apoio presencial, bem como 

garantem as condições exigidas para oferecer o adequado apoio às atividades de 

ensino-aprendizagem por meio das tecnologias da informação e comunicações, apoio 

acadêmico e administrativo. 
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1.3 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO E A 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

No ano de 2004 a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) 

iniciou suas atividades nas cidades de Petrolina-PE, Juazeiro-BA e São Raimundo 

Nonato-PI, e após 5 anos do seu funcionamento, como um órgão suplementar da 

universidade, foi criada a Secretaria de Educação a Distância (Sead), tendo como sua 

responsabilidade a articulação, o fomento, o apoio e a execução de projetos 

institucionais em Educação a Distância (EAD). 

Em 2010 a Univasf iniciou a sua participação no Sistema UAB, conforme 

Portaria Nº 1.369, de 7 de dezembro de 2010, disponível no Anexo B deste trabalho. 

Após o seu credenciamento, a universidade foi autorizada a ofertar cursos superiores 

na modalidade a distância, o que ocorreu, inicialmente, com a aprovação do edital de 

novos cursos em 2011. Esse primeiro edital aprovado junto a CAPES ofertou 6 (seis) 

cursos de Formação Pedagógica (PARFOR): Artes Visuais, Biologia, Educação 

Física, Física, Matemática e Química. 

No período de 2011 a 2019 a Sead/Univasf obteve a aprovação em diversos 

editais para o financiamento da oferta de novos cursos. Num total, são ofertados, 5 

(cinco) cursos de graduação, 11 (onze) de Pós-Graduação e 6 (seis) cursos de 

Formação Pedagógica, como apresentado no Quadro 1 a seguir.  
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Quadro 1 – Cursos ofertados pela Sead/Univasf no período de 2011 a 2019. 
 

Cursos 

Graduação Especialização Formação 
Pedagógica 

Bacharelado em 
Administração Pública Desenvolvimento Infantil Artes Visuais 

Licenciatura em Ciências 
Biológicas Docência em Biologia Ciências 

Biológicas 

Licenciatura em Ciência da 
Computação Educação Ambiental Interdisciplinar Educação Física 

Licenciatura em Educação 
Física 

Educação, Contemporaneidade e Novas 
Tecnologias Física 

Licenciatura em Pedagogia 

Ensino de Matemática Matemática 

Ensino de Química e Biologia 

Química 

Gestão em Saúde 

Gestão Pública 

Gestão Pública Municipal 

Gestão e Tecnologias Educacionais para 
Prática Docente em Saúde 

Libras 
 

Fonte: site eletrônico da Sead/Univasf (2019). 
 

Esse financiamento ocorre através de recursos da CAPES destinados ao 

custeamento de bolsas de coordenação UAB institucional, coordenação de polo, 

coordenação de curso, coordenação de tutoria, professor formador e tutores online e 

presencial. 

Fica sob a responsabilidade da coordenação institucional UAB a autorização 

dos pagamentos das cotas de bolsas de todos as funções envolvidas na oferta e 

acompanhamento dos cursos EAD da Sead/Univasf. Esse processo é realizado 

mensalmente, em data pré-determinada pela CAPES, por meio do Sistema de 

Gerenciamento de Bolsas (SGB) (CAPES, 2019). Apenas a coordenação institucional 

UAB tem acesso ao SGB, nele, pode inserir e excluir cadastro de bolsista, modificar 
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função, inserir vinculação de bolsista em determinado curso e, por fim, pode autorizar 

os pagamentos referentes aos cursos ofertados pela Sead/Univasf. 

Também é de competência da coordenação institucional UAB, gerenciar junto 

à coordenação e secretaria de cada curso, as solicitações de vinculação de 

professores e tutores que atuam nas diversas atividades previstas ao longo de cada 

semestre letivo. Esses processos de solicitação de vinculação ocorrem de maneira 

manual, por meio da entrega de memorando impresso com as demandas solicitadas 

(SEAD, 2019). 

Processos manuais, com impressões em papel e a ausência de um 

gerenciamento adequado das informações acerca das vinculações dos bolsistas da 

Sead/Univasf geram divergências nas informações de vinculações e, 

consequentemente, choques de registro nessas vinculações dos bolsistas no sistema 

SGB, conforme dados levantados nos memorandos enviados à coordenação UAB 

pelas secretarias de cursos nos anos de 2018 e 2019. 
 

Tabela 1 – Levantamento mensal dos números de vinculações feitas no sistema SGB CAPES e de 
ocorrências de choque de período de vinculação de bolsistas no ano de 2018 na Sead/Univasf. 

 

2018 Vinculações feitas Choque de período de 
vinculações 

Janeiro 14 3 
Fevereiro 19 5 

Março 13 4 
Abril 25 6 
Maio 38 8 

Junho 17 2 
Julho 37 6 

Agosto 31 4 
Setembro 22 2 
Outubro 24 4 

Novembro 22 5 
Dezembro 21 3 

Total 283 52 

 
Fonte: Dados de memorandos de solicitação de vinculação de bolsista (2019). 

 
No ano de 2019, a diminuição da quantidade de vinculações feitas e a 

proporcionalidade em relação ao ano anterior é justificada pelo encerramento de 4 

(quatro) cursos de especialização em abril do mesmo ano. 
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Tabela 2 – Levantamento mensal dos números de vinculações feitas no sistema SGB CAPES e de 
ocorrências de choque de período de vinculação de bolsistas no ano de 2019 na Sead/Univasf. 

 

2019 Vinculações feitas Choque de período de 
vinculações 

Janeiro 29 6 
Fevereiro 27 4 

Março 28 7 
Abril 21 3 
Maio 8 0 

Junho 21 3 
Julho 1 0 

Agosto 16 2 
Setembro 21 2 
Outubro 4 0 

Novembro 5 1 
Dezembro 26 4 

Total 207 32 

 
Fonte: Dados de memorandos de solicitação de vinculação de bolsista (2019). 

 

Desta forma, o desenvolvimento de um SIG capaz de promover o acesso à 

informação dos dados dos bolsistas da Sead/Univasf seria uma ferramenta que 

colaboraria de maneira eficaz para a gestão dos recursos humanos e financeiros dos 

cursos vigentes e evitaria choque de vínculos? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um sistema de informação gerencial capaz de otimizar o acesso 

à informação para melhor aplicação dos recursos humanos e financeiros de bolsas 

dos cursos ofertados pela Sead/Univasf. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar as funcionalidades do SIG de acordo com os requisitos funcionais 

identificados no setor em estudo; 

• Analisar os impactos no planejamento e na gestão dos recursos humanos e 

financeiros dos cursos vigentes da Sead/Univasf; 

• Obter o registro de programa de computador do sistema desenvolvido junto 

ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Em um levantamento de informações inicial, junto aos colaboradores da 

Sead/Univasf, foram elencadas possíveis causas para dos problemas enfrentados 

com a vinculação dos bolsistas e a gestão dos recursos financeiros e humanos dos 

cursos ofertados. Esse levantamento permitiu identificar de forma mais clara os pontos 

que necessitavam de atenção para que fosse possível propor soluções que 

atendessem as necessidades do setor. 

Entre os colaboradores que participaram, 91% afirmam encontrar dificuldades 

ao solicitar vinculação de um bolsista. Todos os participantes afirmam ser frequente o 

choque de vinculação de um bolsista com outro curso, sendo necessário solicitar 

vinculação para um outro período onde o bolsista esteja disponível. Em relação à falta 

de informação das vinculações dos bolsistas, 82% concordam que é uma dificuldade 

encontrada por eles e que tal fato atrapalha o planejamento e a gestão dos recursos 

dos cursos. Entre os respondentes, 100% concordam que bolsistas já deixaram de 

ser vinculados em alguma disciplina por não ser possível o vínculo no período 

desejado devido as vinculações anteriores que impossibilitavam tal registro. Sobre o 

planejamento semestral dos cursos, apenas 18% responderam que os cursos no qual 

estão ligados levam em conta as vinculações dos bolsistas em outros cursos. Por fim, 

100% dos colaboradores participantes da sondagem acreditam que um SIG pode 

colaborar de maneira eficaz com acesso a informação das vinculações dos bolsistas 

da Sead/Univasf e com o planejamento dos cursos. 

A proposta de desenvolvimento de um SIG para este setor da universidade 

tem como finalidade promover o acesso a informação dos bolsistas vinculados, bem 

como otimizar o uso dos recursos humanos e financeiros dos cursos ofertados pela 

Sead/Univasf. Foi constatado que o acesso a essas informações, por limitação de um 

sistema da CAPES denominado SGB-CAPES, fica restrito à coordenação UAB da 

instituição. Esta forma, centralizada em uma única pessoa e não disponível a todos 

os atores participantes do processo de vinculação de bolsistas, inviabiliza o acesso 

às informações necessárias para o planejamento e gestão dos recursos dos cursos. 

Rotineiramente as coordenações dos cursos enviam, via memorando 

impresso à coordenação UAB, as solicitações de vinculação de bolsistas que irão 

atuar em alguma disciplina em determinado semestre, sendo assim, necessário inseri-
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los no sistema SGB-CAPES para efetuar pagamentos futuros. Esse trâmite de 

documentos ocorre após a elaboração do planejamento semestral do curso pela sua 

coordenação em relação aos docentes e tutores que irão atuar naquele período, logo, 

é relevante o acesso a essas informações de disponibilidade dos bolsistas. Com a 

solicitação de inclusão do bolsista para o período correspondente à carga horária da 

disciplina indicada, fica ele impossibilitado de ser vinculado a outro curso no mesmo 

período já determinado, a não ser que essa nova inserção ocorra em períodos 

distintos, dentro ou fora do semestre em questão, e com carga horária compatível 

para tal. 

Os possíveis benefícios que serão obtidos ocorrerão devido à possibilidade 

de acesso via SIG às informações dos bolsistas vinculados a Sead/Univasf, dessa 

forma, permitindo que ocorra um melhor planejamento do semestre do curso com 

vistas à disponibilidade dos bolsistas, resultando também em uma melhor alocação 

das suas vinculações e aproveitamento eficiente dos recursos para o semestre. 

Além disso, os resultados deste trabalho poderão contribuir com outras 132 

IPES que fazem parte do Sistema UAB que, por meio do licenciamento do software 

desenvolvido, poderão se utilizar de todos esses benefícios gerados por ele. 

Por se tratar de um programa de computador que tem por objetivo atender a 

especificidade de uma demanda institucional, nenhuma das plataformas existentes 

atenderam a contento para solucionar os problemas enfrentados pela Sead/Univasf 

no tratamento dos dados dos bolsistas e no melhoramento da gestão financeira e de 

recursos humanos disponíveis da secretaria. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

De acordo com Vergara (1998), existem diversos tipos de pesquisa e 

taxionomias para descrevê-las. A fim de diferenciá-las, a autora propõe dois critérios: 

quanto a sua finalidade e quanto aos meios de investigação. 

Por se tratar de um trabalho que se inicia a partir de um conhecimento já 

existente e, por meio da pesquisa e/ou experiência prática, visa à materialização de 

um produto (VALERIANO, 1998), quanto aos fins, podemos classificá-lo como um 

projeto tecnológico. 

Ainda sobre a finalidade desta pesquisa, por se tratar de uma proposta de 

intervenção na Secretaria de Educação a Distância da Univasf para resolução de um 

problema técnico, ela se caracteriza também como intervencionista, pois conforme 

afirma com Vergara (1998) 
 
a investigação intervencionista tem como principal objetivo interpor-se, 
interferir na realidade estudada, para modifica-la. Não se satisfaz, portanto, 
em apenas explicar. Distingue-se da pesquisa aplicada pelo compromisso de 
não somente propor soluções de problemas, mas também de resolvê-los 
efetiva e participativamente. 
 

Em relação aos meios de investigação utilizados, inicialmente, foram 

realizadas análises documentais dos memorandos de vinculação dos bolsistas 

recebidos pela coordenação UAB, bem como dos relatórios mensais de pagamentos 

de bolsas para cada curso que estava em vigência nos anos de 2018 e 2019. Além 

da análise de outros documentos virtuais disponíveis nas contas de e-mails utilizados 

pela coordenação UAB com as diversas coordenações de cursos e seus respectivos 

secretários.  

É sabido que as pesquisas bibliográficas têm por objetivo sistematizar o 

conhecimento que já foi publicado anteriormente em livros, revistas, jornais, periódicos 

científicos, entre outros (GIL, 2002). Diante da relevância de conhecer o estado da 

arte acerca da temática deste projeto, também foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

sobre os principais aspectos relacionados ao desenvolvimento de um SIG e sobre o 

uso dessas ferramentas tecnológicas nas organizações. Essa pesquisa serviu como 

referência para que, sempre que necessário, fosse utilizada como fonte de informação 

e conhecimento sobre a intervenção tecnológica proposta. 
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Por fim, quanto aos meios utilizados, pode-se caracterizar essa pesquisa 

como do tipo pesquisa-ação. Esse tipo de pesquisa é conhecido por intervir 

participativamente na realidade em que se vive o problema, sendo assim, quanto aos 

fins, intervencionista (VERGARA,1998). Mediante a proposição de uma tecnologia 

capaz de solucionar o problema enfrentado pelo setor de gerenciamento de bolsas da 

coordenação UAB na Sead/Univasf, este trabalho consiste também em pesquisa-

ação. 

 

4.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

A Sead/Univasf é o locus desta pesquisa, especificamente o setor de 

gerenciamento de bolsas da coordenação UAB e as coordenações e secretarias de 

cursos em vigência nos anos de 2019 e 2020, devido a conviverem atualmente com 

o problema apresentado neste trabalho. 

 

4.2 CARACTERÍSTICA DA AMOSTRA OU POPULAÇÃO 

 

Todos os servidores e colaboradores terceirizados da Sead/Univasf que 

participam do processo de vinculação de bolsistas no Sistema UAB nos anos de 2019 

e 2020. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados por meio da análise documental de memorandos, 

relatórios, páginas eletrônicas institucionais, e-mails, um levantamento acerca dos 

problemas enfrentados pelo setor e, por fim, a avaliação do sistema abrangendo os 

colaboradores da Sead/Univasf que atuam no processo de vinculação dos bolsistas 

no Sistema UAB. 

Inicialmente foi realizado um levantamento de informações com um total de 

11 colaboradores, coordenadores e secretários de curso, com o intuito de conhecer 

melhor o problema enfrentado pelo setor e delimitar a abrangência do problema de 
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pesquisa, além identificar os principais requisitos de sistema necessários para a 

proposição do SIG. 

Também foram analisados diversos memorandos de solicitação de inclusão 

de bolsistas, relatórios de pagamentos, e-mails e notícias publicadas nos sites 

eletrônicos da Sead e da Univasf. As análises destes documentos geraram diversas 

informações de grande importância para subsidiar o desenvolvimento do SIG 

proposto, uma vez que foi possível quantificar, em um número aproximado, as 

ocorrências de choques nas solicitações de vinculação dos bolsistas. 

Após a implementação do sistema, foi realizada a sua avaliação com o 

objetivo de verificar se a solução tecnológica proposta atendeu as necessidades dos 

usuários finais e contribuiu para a solução dos problemas enfrentados pela 

Sead/Univasf. Participaram desta etapa 6 colaboradores do setor que atuam nos 

processos de vinculação de bolsistas rotineiramente. A redução de 11 para 6 na 

quantidade de colaboradores participantes da sondagem e da avaliação se deu devido 

ao término da oferta de alguns cursos e também da redução do quadro de 

colaboradores do setor no início do primeiro semestre de 2020. 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados obtidos nesse projeto foram tabulados e processados no Microsoft 

Excel, possibilitando assim gerar diversos gráficos e tabelas que auxiliaram na análise 

e interpretação dessas informações. 

 

4.5 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após realização da análise dos dados, os resultados obtidos foram 

encaminhados para publicação em dois periódicos científicos e um terceiro artigo foi 

apresentado em um evento nacional. Os resultados também foram compartilhados 

com os servidores e colaboradores terceirizados participantes da pesquisa, com os 

desenvolvedores do software, com a coordenação institucional da UAB e com a 

secretária de educação a distância, ambos da Univasf. 
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5. DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA PROPOSTA  

 

O objetivo desta etapa foi o desenvolvimento de um sistema de informação 

gerencial capaz de otimizar o acesso à informação para melhor aplicação dos 

recursos humanos e financeiros de bolsas dos cursos ofertados pela Sead/Univasf. 

O software aqui proposto foi denominado como Sistema de Administração de 

Bolsas (SAB). 

Em projetos de desenvolvimento de um SIG, a engenharia de software utiliza 

uma metodologia que se subdivide em ciclos. São neles que os desenvolvedores 

deverão se atentar para as medidas a serem tomadas para que desta forma o software 

resultante seja de boa qualidade (PRESSMAN, 2006). Os ciclos de desenvolvimento 

de software podem ser descritos como formação da equipe de trabalho (engenharia 

de software) e desenvolvimento do sistema. 

Na Figura 1 pode ser verificado o diagrama de Gantt, com os ciclos de 

desenvolvimento do SAB. O diagrama de Gantt é uma importante ferramenta de 

gestão de projetos capaz de dar ao gestor e aos desenvolvedores uma ampla visão 

real de todas as etapas do projeto, as relações de dependência existentes entre elas 

e o andamento de cada fase (WINGWIT, 2014).  
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Figura 1 – Diagrama de Gantt com os ciclos de desenvolvimento do SAB. 
 

20
19

	

 Ciclos de atividades jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

I 
Formação da equipe de 
trabalho – Engenharia de 
Software 

              

II Reuniões de alinhamento do 
projeto - Grupo de pesquisa                

III Estudo Prospectivo da 
Tecnologia                

IV Levantamento dos requisitos 
do SAB               

V Análise dos requisitos e 
planejamento do projeto;                  

VI 
Desenvolvimento do 
Protótipo de Baixa Fidelidade 
do SAB 

     
  

    
  

  

VII Apresentação e Avaliação do 
Protótipo               

VIII
(a) 

Programação da versão beta 
do SAB – Linguagem PHP   		 		 		 		 		 		 		         

20
20

	

VIII
(b) 

Continuação da 
Programação da versão beta 
do SAB – Linguagem PHP 

		 	  
        

  

IX 
Desenvolvimento e aplicação 
do roteiro de teste para 
versão beta do SAB 

              

X Etapa de revisão e ajustes no 
SAB  		 	           

XI 
Implantação, apresentação e 
treinamento da versão beta 
do SAB na Sead/Univasf 

  		   
 

   
      

  

XII Avaliação funcional do SAB    	   		 	 	 	 	 	  
 

  Ciclo	concluído	
 

Fonte: elaborado pelo próprio autor (2020). 
 

Desta maneira, percebeu-se que o desenvolvimento de um SAB perpassa por 

várias etapas que devem ser seguidas de maneira ordenada. A seguir, se pretende 

descrever cada uma das etapas elencadas na Figura 1: 

I. Formação da equipe de trabalho – Engenharia de software  

Ao iniciar os estudos sobre este trabalho, foi identificada a necessidade de 

formar um grupo de pesquisa com foco em desenvolvimento de software para atender 

as etapas necessárias de criação e implementação de um SIG. O grupo de Inovação 

em Software (GIS) é liderado pelo professor orientador do projeto Dr. Mario Godoy 

Neto e tem como integrantes: Marcos Alberto de Araújo (Profnit/Univasf) - 
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Administrador -, Hinalton Henrique Ramos de Araújo (Facape) e Anderson Freire 

Rezende (Facape) - desenvolvedores da área de Ciência da Computação. 

Após a formação do grupo de pesquisa, e, de acordo com as habilidades e 

competências de cada integrante que o compõe, foram estabelecidos os milestones 

do projeto de desenvolvimento do SAB, bem como a sua execução. Foram eles: 

II. Reuniões de alinhamento do projeto - Grupo de Pesquisa GIS; 

Foram realizadas reuniões semanais do grupo de pesquisa GIS, sempre nas 

quintas-feiras, às 17h30 horas, na sala de reuniões do Colegiado de Engenharia da 

Computação da Univasf. Os encontros frequentes foram necessários para que todo o 

grupo tivesse a compreensão adequada acerca do projeto, proporcionando assim 

engajamento suficiente nas diversas fases, maior produtividade em sua execução e 

também a minimização de dúvidas ou erros no projeto, pois eram frequentes as trocas 

de informações entre os membros e o líder do grupo de pesquisa. 

Em algumas semanas não ocorreram reuniões devido aos feriados ou mesmo 

atividades que necessitavam de um tempo maior para pesquisa e execução. Do mês 

janeiro de 2019 até o final do mês de novembro do mesmo ano foram realizados um 

total de 32 encontros do grupo de pesquisa GIS para diversas atividades, discussões 

e orientações. 

III. Estudo Prospectivo da Tecnologia; 

Foi desenvolvido um estudo prospectivo acerca de softwares de sistemas de 

informações gerenciais e outros voltados para gestão financeira e de recursos 

humanos afim de verificar a existência, a quantidade e a localidade onde essas 

tecnologias foram protegidas pela propriedade intelectual. A pesquisa foi realizada por 

meio do software Questel Orbit, para uma busca mundial de patentes, e, 

posteriormente, no banco de dados do INPI, para registros de programas de 

computador, uma vez que no Brasil a proteção por patente não os atinge. 

Esse estudo resultou em um artigo científico (Apêndice B) que foi submetido 

à publicação no primeiro semestre do ano de 2020. 

IV. Levantamento dos Requisitos do Software; 

Nessa etapa adotaram-se abordagens processuais de desenvolvimento de 

sistemas que ajudassem na identificação das necessidades do cliente, por meio do 

modelo de ciclo de vida de prototipagem com a finalidade de permitir aos futuros 

usuários que pudessem interagir, avaliar, alterar e aprovar as características da 

interface e das funcionalidades do sistema. 
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Também foram identificados os requisitos necessários pela ordem de 

prioridade do cliente, a saber: essencial, importante e desejável. Considera-se a 

ordem de priorização Essencial para aquele requisito fundamental do sistema, que 

sem ele o sistema não poderia ser considerado completo. Já a prioridade Importante 

é aquela que está contemplada no escopo do projeto do sistema, mas que, se não for 

executada naquele momento, não impede que o restante seja desenvolvido e ela seja 

realizada posteriormente. Por fim, a ordem de priorização de requisito desejável 

considera que este requisito não é indispensável para o sistema ser considerado 

completo, e, que se for postergado, não tem, necessariamente, obrigatoriedade de ser 

executado (VENTURA, 2018). 

V. Análise dos Requisitos e Planejamento do Projeto;  

Após o levantamento dos requisitos do sistema com os futuros usuários, foram 

realizadas análises destes para a modelagem do sistema através da construção de 

Diagramas de Classe, Casos de Uso e Cenários utilizando o padrão Unified Modeling 

Language (UML).  

Para a construção do diagrama Entidade Relacionamento foi utilizada a 

ferramenta web Lucidchart, como apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 – Diagrama Entidade Relacionamento. 
 

 
Fonte: extraído do software Lucidchart (2019). 
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VI. Desenvolvimento dos Protótipos de Baixa Fidelidade do SAB; 

Conforme ilustrado na Figura 3, as primeiras versões dos protótipos do SAB 

foram desenhadas em papel, de forma genérica, contendo apenas informações 

inicialmente lembradas, com o ensejo de refiná-las ao decorrer do projeto. 
 

Figura 3 – Protótipo de baixa fidelidade da tela inicial do SAB feito em papel. 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2019). 
 

Inicialmente, a ideia da tela de entrada do SAB foi de projetar as funções 

básicas do sistema para que fosse de fácil visualização por parte do usuário. 
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Figura 4 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de cadastro de bolsista no SAB feito em papel. 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2019). 
 

Os campos para a tela de cadastro do bolsista, Figura 4, foram pensados, 

inicialmente, para identificar o bolsista cadastrado com algumas informações básicas 

do seu perfil, titulação e contato. 
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Figura 5 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de acompanhamento de bolsista do SAB feito em 
papel. 

 

 
 

Fonte: elaboração própria (2019). 
 

Nessa tela de acompanhamento do bolsista, Figura 5, foram propostas a 

inserção de itens como função, curso, início e fim do período de vínculo, bem como 

saldo de cotas de bolsas. Com esses dados, será possível identificar e gerar relatórios 

com as informações de pagamentos de todos os vínculos que foram inseridos no SAB 



 37 

para o bolsista consultado. Na tela em discussão também foi proposto um item para 

incluir novos vínculos, o que facilitaria a inclusão após a visualização da situação do 

bolsista. 

Com a construção dos protótipos em papel foi possível ter uma percepção 

inicial da estrutura do SAB, assim, procedendo com as melhorias, refinamentos, 

correções e, finalmente, com a elaboração de um desenho básico das telas contendo 

botões, informações e campos do sistema que pudesse representar a interface do 

mesmo por meio da ferramenta tecnológica Balsamiq Mockups, como pode ser visto 

nas Figuras 6 a 10 a seguir. 

 
Figura 6 – Protótipo da tela de entrada do SAB. 

 
 

Fonte: extraído do software Balsamiq Mockups (2019). 
 

A tela de entrada do SAB fornece as informações do usuário que o acessou, 

bem como as funções para sua categoria de usuário. Essa tela também fornece a 

política de uso do sistema e algumas orientações importantes que devem ser 

realizadas pelo usuário. 
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Figura 7 – Protótipo de tela do cadastro de bolsista do SAB. 

 
Fonte: extraído do software Balsamiq Mockups (2019). 

 

Na tela de cadastro do bolsista o usuário fornecerá as informações básicas 

do bolsista, necessárias para sua inserção no SAB. Os itens escolhidos para essa tela 

foram baseados no termo de bolsista UAB, conforme apresentado no Anexo A. 

 
Figura 8 – Protótipo da tela de vinculação de bolsista no SAB. 

 
Fonte: extraído do software Balsamiq Mockups (2019). 

 

Além do cadastro no SAB, é possível buscar e atualizar informações do 

bolsista armazenada no banco de dados do sistema para que assim seja possível 
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proceder com a vinculação deste bolsista em um determinado período tempo para 

uma disciplina/curso.  

 
Figura 9 – Protótipo da tela de geração de relatório do SAB. 

  

Fonte: extraído do software Balsamiq Mockups (2019). 
 

Essa tela foi projetada vislumbrando o fornecimento de informações acerca 

de bolsistas aptos ou inaptos para geração de relatório pagamentos de determinado 

mês. Esse tipo de relatório é um importante documento para ser utilizado pelas 

coordenações de cursos e pela coordenação UAB na gestão de cotas bolsas 

disponibilizadas pela UAB para cada curso. 
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Figura 10 – Protótipo da tela de entrada do SAB feito no software Balsamiq Mockups. 

 
Fonte: extraído do software Balsamiq Mockups (2019). 

 

Na tela de consulta do bolsista, a ideia foi, por meio do fornecimento do CPF 

ou nome do bolsista já cadastrado no sistema, fornecer os dados pessoais, bem como 

informações de contato, titulação e vínculos que teriam sido inseridos no SAB 

anteriormente. 

VII. Apresentação e avaliação do protótipo;  

No dia 10 de setembro de 2019 foi realizada uma reunião com os 

colaboradores da Sead/Univasf, futuros usuários do SAB, para apresentação e 

avaliação do protótipo construído com vistas a receber alguns feedbacks, identificando 

as eventuais falhas que poderiam ocorrer ou melhorias a serem implementadas no 

sistema.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

Figura 11 – Apresentação do protótipo do SAB na Sead/Univasf. 

 
Fonte: próprio autor (2019). 

 

Esse refinamento de ideias é relevante para o desenvolvimento de um 

software, pois assim foi possível verificar se os requisitos levantados na fase de 

planejamento foram adequadamente implementados no projeto.  

 
Figura 12 – Avaliação do protótipo do SAB na Sead. 

 
Fonte: próprio autor (2019). 
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Essa etapa foi de grande importância para o projeto, pois foi possível alinhar 

as ideias da equipe de desenvolvedores por meio dos feedbacks obtidos com os 

usuários finais na reunião de apresentação do protótipo do SAB.  

 

VIII. Programação da versão beta do SAB – Linguagem PHP; 

Outro resultado alcançado nesse projeto foi programação de algumas telas e 

funcionalidades do SAB. O sistema foi 100% desenvolvido e os testes já foram 

realizados com vistas a corrigir eventuais falhas que possam ter ocorrido no processo 

de desenvolvimento do código-fonte do software. 
 

Figura 13 – Versão beta do SAB - Tela de login e acesso ao sistema. 

 
Fonte: extraído do Sistema de Administração de Bolsas – SAB (2019). 

 

O SAB foi programado em linguagem PHP: Hypertext Preprocessor. Essa 

linguagem é adequada, especialmente, para o desenvolvimento de aplicações web, o 

que proporciona o acesso 24 horas, de qualquer lugar, utilizando qualquer dispositivo 

conectado à internet. 
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Figura 14 – Versão beta do SAB - Tela inicial do sistema com informações do usuário que acessou. 

 
Fonte: extraído do Sistema de Administração de Bolsas – SAB (2019). 

 

A versão beta do SAB foi desenvolvida para, inicialmente, possibilitar o acesso 

à informação dos bolsistas, bem como fornecer melhores condições de planejamento, 

organização e uso da disponibilidade dos bolsistas, bem como das cotas de bolsas 

dos cursos. 
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Figura 15 – Versão beta do SAB - Tela de cadastro do usuário: coordenação UAB, coordenação de 

cursos e secretários. 

 
Fonte: extraído do Sistema de Administração de Bolsas – SAB (2019). 

 

O acesso ao SAB é, a princípio, restrito as funções de coordenação e 

secretário UAB e coordenação e secretários de cursos. Após a implementação e 

verificação da eficácia do sistema na Sead/Univasf, poderá ser disponibilizado 

também o acesso aos bolsistas inscritos, de modo restrito ao seu perfil para consultas. 

 
Figura 16 – Versão beta do SAB - Tela de relatório mensal para pagamento. 

 
Fonte: extraído do Sistema de Administração de Bolsas – SAB (2019). 
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Na tela de relatório mensal para pagamento as coordenações podem gerar 

um relatório geral de bolsistas vinculados ao curso para realizar o acompanhamento 

do quantitativo de cotas de bolsas e também conferir a cada um deles, condição de 

apto ou inapto para pagamento no referido mês.  

IX. Desenvolvimento e aplicação do roteiro de teste para versão beta do SAB; 

O roteiro de teste do SAB é uma fase importante do desenvolvimento do 

sistema, uma vez que é nesse momento que todas funcionalidades e telas propostas 

no projeto serão testadas após a sua programação. O objetivo foi verificar se havia 

alguma inconsistência no sistema que prejudicasse o seu uso e funcionalidade na 

solução do problema vivenciado pela Sead/Univasf. 

X. Revisão e ajustes no SAB; 

Algumas inconsistências no desenvolvido da programação do software foram 

identificadas e os ajustes foram realizados para que funcionasse conforme 

apresentado na fase de refinamento do protótipo de baixa fidelidade. Ajustes são 

sempre necessários, pois é com o uso que se identificam eventuais inconsistências 

ou erros de desenvolvimento. 

XI. Implantação apresentação e treinamento da versão beta do SAB na 

Sead/Univasf; 

Após os ajustes necessários, o SAB foi disponibilizado via web para utilização 

da coordenação UAB, dos coordenadores e dos secretários de cursos da 

Sead/Univasf. A implantação do sistema ocorreu no dia 02 de abril de 2020 e, devido 

a ocorrência da pandemia de Covid-19 e a instituição do isolamento social na 

administração pública federal, foi apresentado via web conferência um treinamento 

para toda a equipe da secretaria no dia seguinte, 03 de abril do mesmo ano. Na 

ocasião da apresentação e do treinamento foram apresentadas as funcionalidades do 

SAB e os participantes realizaram testes em tempo real com cada uma delas a fim de 

conhecer um pouco melhor os recursos do SAB. Na Figura 17 a seguir está ilustrada 

uma das interfaces apresentadas do SAB. 
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Figura 17 – Reunião de apresentação e treinamento da versão beta do SAB na Sead/Univasf. 

 
Fonte: extraído da ferramenta Zoom de web conferência. 

 

XII. Avaliação do SAB; 

Passada a fase de implementação, apresentação e treinamento do sistema, 

foi realizada no dia 04 de junho de 2020, a sua avaliação, onde os aspectos 

relacionados à funcionalidade e contribuição da disponibilização das informações dos 

bolsistas foram verificados. Foi determinado um período de 2 meses como tempo 

necessário para que os usuários experimentassem todas as funcionalidades do SAB 

nas atividades cotidianas da Sead/Univasf. 

Participaram desta etapa 6 usuários reais, com mais de dois anos de 

experiência no setor. Os respondentes avaliaram 12 itens acerca da funcionalidade 

do SAB, bem como das contribuições das informações dos bolsistas fornecidas pelo 

sistema. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após 2 meses de experimentação do SAB, em 04 de junho de 2020, 6 

colaboradores da Sead/Univasf avaliaram as funcionalidades do sistema e suas 

contribuições. 

 

6.1 AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO SAB 

 
O SAB foi idealizado, com o intuito de proporcionar aos colaboradores da 

Sead/Univasf, centralização e disponibilidade das informações referentes aos 

bolsistas vinculados aos cursos ofertados pela secretaria.  

Passada a implementação do sistema, realizou-se sua avaliação funcional. 

Foi elaborado um instrumento de avaliação graduado em escada Likert. Devido o SAB 

possuir diversas funcionalidades e fornecer uma variedade de informações, optou-se 

por uma graduação de intervalo entre 0 e 10, onde 0 foi considerado extremamente 

difícil e 10 extremamente fácil. Escalas com maiores graduações são mais indicadas 

quando os entrevistados dominam o assunto objeto de estudo ou quando o objeto de 

estudo tem muitos atributos a serem analisados (VIEIRA e DALMORO, 2008).  

Nesta avaliação, o termo “facilidade”, compreende-se como o fato do usuário 

realizar suas atividades no sistema sem a necessidade de um manual ou instrução 

prévia, que consiga executar tarefas de maneira intuitiva. 

Os respondentes avaliaram 7 pontos ligados às funcionalidades do SAB em 

suas rotinas diárias: acesso ao sistema, inserção de bolsista, vinculação de bolsista a 

disciplina, criação de novos cursos, confecção de relatório mensal e semestral, por 

fim, avaliação da confecção de relatório de saldo de cotas de bolsas. A Figura 18 a 

seguir, mostra um panorama das funcionalidades avaliadas e a média dos resultados 

encontrados em cada uma delas.  
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Figura 18 – Panorama das médias das avaliações das funcionalidades do SAB. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020). 

 

Inicialmente, a avaliação ocorreu com relação à funcionalidade do acesso ao 

SAB. Para este item, a média das notas apresentadas pelos respondentes foi de 9,2, 

onde a nota máxima (extremamente fácil) é 10. Em seguida, avaliaram a função de 

inserção de dados dos novos bolsistas no sistema. De acordo com as notas atribuídas 

pelos respondentes, a média de satisfação encontrada para este processo também 

foi de 9,2. Diante destes resultados, fica evidente que, quanto ao acesso e a inserção 

de novos bolsistas no SAB, os processos ocorreram sem intercorrências, alcançando 

um nível satisfatório na avaliação dos respondentes para os itens verificados até aqui. 

Seguindo com as avaliações, acerca da função de vinculação de um bolsista 

em novas disciplinas, chegou-se a média 9 na escala de satisfação dos respondentes 

para esta funcionalidade. Entre as funções do SAB, a de vinculação de um bolsista 

em uma nova disciplina é uma das mais utilizadas pelos usuários em suas rotinas 

diárias. Dada sua importância para o processo de vinculação de bolsistas, não se 

excluindo as demais, no desenvolvimento do sistema, procurou-se atende-la de 

maneira bastante funcional, apresentando apenas informações necessárias e 

relevantes para a execução do processo, como indica Pressman (2006) ao inferir que, 
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“apenas as informações importantes precisam ser mostradas de acordo com o 

contexto de cada interface do sistema desenvolvido”. 

Sobre a funcionalidade de criação de novos cursos no SAB, a avaliação foi 

feita exclusivamente por 3 respondentes, uma vez que tal funcionalidade está 

disponível apenas para o nível de usuário gerencial. A média de satisfação na 

avaliação dos respondentes foi de 8,8, com isso, evidencia-se não haver maiores 

dificuldades na utilização dessa função por parte destes usuários. 

Para autorização dos pagamentos dos bolsistas, os usuários do SAB se 

utilizam de relatórios impressos com dados dos bolsistas vinculados aos seus 

respectivos cursos. Devido a necessidade de armazenar, tratar e disponibilizar essas 

informações, ainda na fase de levantamento dos requisitos do SAB, foi incluso no 

escopo do sistema uma funcionalidade que pudesse gerar automaticamente estes 

relatórios mensais e semestrais de cada curso. 

Quanto a avaliação da funcionalidade de geração de relatórios mensais no 

SAB, entre as avaliações realizadas, chegou-se a uma média de satisfação de 9,5. 

Também foi avaliada a funcionalidade de geração de relatórios semestrais. Para esta, 

a média das notas atribuídas pelos respondentes foi de 9,3, o que indica para ambas 

avaliações, boa satisfação por parte dos usuários no uso dessas funções. 

Por fim, a última funcionalidade do SAB avaliada foi a de geração de relatório 

de saldo de cotas. Tal funcionalidade fornece ao usuário informações relacionadas a 

um determinado curso/semestre, com o quantitativo de disciplinas, carga horária, 

bolsistas vinculados, período de vinculação dos mesmos e cotas de bolsas utilizadas 

e pendentes de pagamento. De acordo com as notas atribuídas pelas avaliações dos 

respondentes, a média de satisfação para esta funcionalidade do sistema foi de 9,5, 

evidenciando bom nível de satisfação para a funcionalidade. Desta forma, a 

funcionalidade de geração de relatório de saldo de cotas, destinada a subsidiar o 

planejamento dos cursos, se apresenta com uma funcionalidade e uma importante 

fonte de informações. Relatórios fornecidos por um SIG geram informações mais 

precisas e rápidas, reduzem custos de operação (OLIVEIRA, 2002, p.54) e dão uma 

ampla visão das informações para os usuários, o que é de grande importância do 

ponto de vista de planejamento e gestão dos recursos.  

Diante do exposto nas avaliações dos respondentes, pôde-se chegar ao 

entendimento que o SAB, no seu aspecto funcional, atingiu o seu objetivo ao fornecer 
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uma boa interface para o usuário, permitindo assim a sua fácil compreensão do 

funcionamento das diversas funcionalidades e uma boa aceitação do sistema. 

Corrobora o que foi exposto, Ferreira e Leite (2003) ao afirmar que “uma boa interface 

deve satisfazer as necessidades do usuário; para isso a sua interface deve ser 

projetada com o objetivo de satisfazer as necessidades do usuário”. 

 

6.2 AVALIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO 
SAB PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA 
SEAD/UNIVASF 

 

Uma das motivações que levaram ao desenvolvimento deste trabalho foi 

desenvolver um sistema de informação gerencial capaz de otimizar o acesso à 

informação para melhor aplicação dos recursos humanos e financeiros de bolsas dos 

cursos ofertados pela Sead/Univasf. Havia uma grande necessidade de dar solução 

ao problema de choque de períodos de vinculações dos bolsistas. As coordenações 

dos cursos não mantinham os dados dos recursos humanos e financeiros de cada 

semestre armazenados, tratados e disponíveis de modo digital, esses processos 

ocorriam de forma manual em documentos impressos, o que não favorecia para um 

cenário positivo de planejamento. 

Conforme exposto nas Tabelas 1 e 2 (ocorrências de choque de períodos de 

vinculação de bolsistas referentes aos anos de 2018 e 2019) já apresentadas nas 

páginas 21 e 22 deste trabalho, eram recorrentes os coordenadores de cursos 

solicitarem vinculações de bolsistas e os prazos informados por estes entrarem em 

choque com as vinculações anteriormente feitas. Tal fato ocasionava mudança nas 

datas de recebimento e até mesmo no quantitativo total de bolsas a serem pagas 

naquele semestre.  

Para verificar a eficácia do sistema implementado, os usuários avaliaram as 

contribuições das informações fornecidas pelo sistema para a solução dos problemas 

enfrentados pela Sead/Univasf. Os usuários analisaram se as rotinas administrativas 

de vinculação de bolsistas continuavam a entrar em choque com outros períodos de 

vinculação. “Após a implementação do SAB, qual frequência de solicitações 

duplicadas de um mesmo bolsista você encontrou?”. 
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Ao longo do período de 2 meses de utilização do SAB, dos 6 participantes da 

avaliação, apenas 1 deles encontrou 1 duplicidade de período vinculação. No inicio 

deste trabalho, em uma sondagem inicial ainda na fase de levantamento das causas 

para os problemas enfrentados pela Sead/Univasf, 91% dos colaboradores 

participantes acreditavam que o acesso a informação dos bolsistas era de suma 

importância para que as duplicidades de vinculação não viessem mais a ocorrer ou 

fossem diminuídas. Diante do exposto e do resultado encontrado, se evidencia que a 

consulta prévia a tais informações contribui para a não duplicidade de vinculação. 

Sobre a avaliação das contribuições das informações fornecidas pelo SAB, o 

intervalo de escala utilizado no instrumento de avaliação foi de 0 a 10 pontos, onde 0 

é considerado “nada contributivo” e 10, considerado “extremamente contributivo”. 

Para as avaliações apresentadas neste trabalho, “informação contributiva” foi 

considerada como o tipo de informação relevante à necessidade dos usuários. Sendo 

assim, para ser contributiva, a informação deve influenciar nas decisões dos usuários, 

colaborando na execução das suas atividades diárias.  

A Figura 19 apresenta um panorama das avaliações acerca das contribuições 

fornecidas pelo SAB. Foram avaliados 4 pontos, iniciando pelas informações de 

duplicidade de vinculações, informações para o planejamento dos cursos, bem como 

informações dos recursos financeiros de cotas de bolsas e disponibilidade dos 

recursos humanos.  
 

Figura 19 – Panorama das avaliações acerca contribuições das informações fornecidas pelo SAB. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020). 
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Em relação às situações de duplicidades de vinculação de bolsistas, os 

respondentes avaliaram o quanto as informações fornecidas pelo SAB são 

contributivas para que as ocorrências de choque de vinculação sejam eliminadas. 

“Como você avalia as informações fornecidas pelo SAB em relação a duplicidade de 

vinculações no seu curso?”. Entre as notas atribuídas pelos respondentes, a média 

de avaliação encontrada foi de 9,4, onde a nota máxima (extremamente contributiva) 

é 10. Informações identificadas por meio do levantamento realizado no inicio deste 

trabalho, corroboram a média encontrada na avaliação das informações de 

duplicidade de vinculação, pois 91% dos colaboradores acreditavam que o acesso a 

informação dos bolsistas era relevante para que as duplicidades de vinculação não 

viessem mais a ocorrer ou fossem diminuídas. 

Outro ponto abordado foi quanto a contribuição das informações fornecidas 

pelo SAB às coordenações de curso para o seu planejamento. “Como você avalia as 

informações fornecidas pelo SAB para o planejamento do seu curso?”. 

Com as avaliações realizadas, a média encontrada na escala de contribuição 

das informações para o planejamento dos cursos foi de 9,7. No levantamento 

realizado 82% dos participantes afirmaram ter encontrado dificuldades em obter as 

informações necessárias para realizar um planejamento mais adequado para o seu 

curso. Diante dos resultados, fica evidente que uma ferramenta tecnológica como o 

SAB pode se tornar uma importante fonte de informação para o planejamento dos 

cursos ofertados pela Sead/Univasf. 

Em relação às informações dos recursos dos cursos ofertados pela 

Sead/Univasf, os respondentes avaliaram dois pontos: o primeiro sobre a contribuição 

das informações financeiras dos recursos de cotas de bolsas dos cursos e, em 

seguida, sobre a contribuição das informações dos recursos humanos. “Como você 

avalia a contribuição das informações dos recursos financeiros de cotas de bolsas do 

seu curso?”.  

Por meio da avaliação das informações financeiras de cotas de bolsa 

fornecidas pelo SAB, foi alcançada uma média de 9,7 na escala de contribuição das 

informações financeiras.  

E sobre a contribuição das informações acerca dos recursos humanos 

(docentes) vinculados aos cursos da Sead/Univasf. “Como você avalia a contribuição 
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das informações dos recursos humanos (professores) vinculados aos cursos da 

Secretaria de Educação a Distância (Sead/Univasf)?”. 

De acordo com a avaliação dos respondentes, atingiu-se a média de 9,3 de 

contribuição das informações acerca dos recursos humanos. É importante ressaltar 

que o nível de contribuição das informações levantadas nessas duas ultimas 

avaliações podem ser comparadas com os resultados do levantamento inicial 

realizado neste trabalho, onde 82% afirmaram que a ausência dessas informações 

era uma dificuldade encontrada por eles e que tal fato dificultava o planejamento e 

gestão dos recursos financeiros e humanos dos cursos. Corrobora ainda os resultados 

aqui apresentados, Stair e Reynolds (2011) ao afirmarem “que os processos de 

transformação de dados por meio dos SIGs resultam em informações úteis e 

relevantes para o desenvolvimento de suas atividades e para a tomada de decisão 

dos usuários”. 

Por fim, foi deixada aos respondentes a oportunidade de apresentar pontos 

de melhorias para o SAB que, eventualmente, não foram identificados no 

levantamento de requisitos, ainda na fase de determinação do escopo, ou que não 

foram contemplados na versão beta do sistema. As contribuições foram: “Vinculação 

de bolsas em períodos que excedem o semestre é travada pelo sistema. Poderia 

retirar o bloqueio. Ex: se um professor vai receber 4 bolsas com início em maio, o 

sistema não deixa cadastrar maio, junho, julho e agosto (porque julho e agosto 

ultrapassam o semestre)” (RESPONDENTE A). 

A fala do respondente refere-se ao limite temporal delimitado pelo SAB para 

que o bolsista seja cadastrado no sistema dentro do período do semestre em que 

lecionará a disciplina.  A CAPES, ao liberar os recursos de bolsas para os cursos, 

impõe um prazo limite de 6 meses para o pagamento destas, não podendo ser 

utilizado fora deste prazo. Com isso, acredita-se que a limitação realizada pelo SAB 

contribuirá para utilização do recurso financeiro de cota de bolsa dentro do prazo 

semestral, bem como servirá de subsídio para uma adequada gestão do curso. 

Um segundo respondente opinou quanto as mudanças que o SAB poderá 

sofrer ao longo do tempo. “O SAB pode ficar em constante atualização, ser flexível a 

mudanças que surgirem futuramente, não ser um programa pronto e acabado” 

(RESPONDENTE B). Fato que tal sugestão é muito importante para que o sistema 

não caia em desuso ou se torne obsoleto. Vale ressaltar que o SAB é um sistema de 
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informação em versão beta, que, com o uso e as necessidades vivenciadas pelo setor 

no futuro, poderá sofrer modificações e atualizações. 

7. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

 

Após a avaliação dos requisitos funcionais e das contribuições das 

informações fornecidas pelo sistema, os resultados encontrados no presente trabalho 

nos permitem concluir que o SAB é um sistema de informação funcional e intuitivo e 

que demonstrou boa funcionalidade para com seus usuários.  

Um bom software deve satisfazer as necessidades do usuário; para isso deve 

ser projetado com o objetivo de satisfazer tais necessidades, e nos remete às 

primeiras fases de desenvolvimento do SAB. Desde a fase inicial deste trabalho o 

sistema foi pautado nas necessidades dos, até então, colaboradores da Sead/Univasf 

e futuros usuários. Levantar os requisitos de sistema, definir o escopo das 

funcionalidades, bem como projetar protótipos que pudessem de fato solucionar, por 

meio de boas funcionalidades, os problemas do setor, foram etapas cruciais para o 

atingimento dos resultados satisfatórios. 

Após os 2 meses de utilização do SAB pelos usuários, verificou-se uma 

melhora significativa na disponibilização das informações sobre as vinculações dos 

bolsistas, bem como sobre os recursos humanos e financeiros de cotas de bolsa de 

cada curso em andamento. Por meio do SAB, os dados podem ser acessados de 

maneira fácil, a qualquer momento e de qualquer lugar, possibilitando assim, acesso 

a tais informações e agilidade no planejamento das vinculações futuras dos bolsistas, 

característica que faz do SAB um SIG eficiente. 

Com o acesso às informações dos recursos financeiros de cotas de bolsas e 

dos recursos humanos vinculados aos cursos ofertados pela Sead/Univasf, o setor 

constatou que a frequência dos choques de períodos de vinculações dos bolsistas foi 

praticamente extinta, uma vez que agora é possível consultar, no banco de dados do 

SAB, a situação de cada bolsista e obter informações sobre sua disponibilidade para 

lecionar e receber as cotas de bolsa no semestre em questão. 

 Os resultados obtidos apontam que o SAB contribuiu significativamente para 

a resolução do problema de choque de vinculações dos bolsistas. As funcionalidades 

disponíveis no sistema permitem consultar os períodos de vinculações e prever os 
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eventuais choques que possam ocorrer, com isso, promover as devidas alterações, 

seja por meio do ajuste dos períodos, ou pela substituição do bolsista por outro com 

disponibilidade. Desta forma, com disponibilização das informações de vinculação dos 

bolsistas, espera-se utilizar de modo mais eficiente os recursos humanos disponíveis, 

sem sobrecarregá-los ou deixá-los com pouco ou sem uso. 

De acordo com os resultados apresentados e com o nível de satisfação dos 

usuários sobre o acesso às informações dos recursos financeiros dos cursos, 

acredita-se que o SAB também poderá contribuir para que o uso das cotas de bolsas 

ocorra de maneira eficiente, não mais gerando devolução para o órgão de fomento, a 

CAPES, nem utilizando cotas dos semestres subsequentes para pagamentos 

anteriores. 

Futuramente, outros módulos e atualizações do SAB poderão ser 

implementados conforme as necessidades dos usuários da Sead/Univasf. Novas 

funções poderão ser acrescentadas e as existentes poderão ser melhoradas, afim de 

proporcionar melhor uso do sistema nas rotinas diárias do setor. 

O registro do SAB foi solicitado junto ao INPI, pois tecnologias desenvolvidas 

pelas próprias organizações têm grande valor institucional por solucionar problemas 

técnicos específicos e também podem servir a outras instituições que precisam lidar 

com a mesma situação, com isso, podem gerar ativos financeiros por meio de 

licenciamentos dos registros das soluções tecnológicas e transferência de tecnologia. 

Atualmente são 133 IPES em todo país que fazem parte do Sistema UAB e que 

vivenciam o mesmo problema que era enfrentado pela Sead/Univasf, o que faz do 

SAB um produto com grandes possibilidades de licenciamento, seja de forma onerosa 

ou não. 

A detalhada especificação de requisitos do SAB é parte fundamental desse 

projeto, pois essa documentação auxilia significativamente na evolução e adaptação 

das funcionalidades atuais, para atender a eventuais demandas futuras, 

principalmente no casso de transferência de tecnológica do SAB para outra instituição. 
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SONDAGEM QUE ANTECEDE A IMPLEMENTAÇÃO DO SAB 
 
 

1) Na secretaria do seu curso, você encontra dificuldade (es) ao solicitar vinculação 
de um bolsista no curso? 

 

Discordo Concordo  

 
 

2) É recorrente solicitar a vinculação de um bolsista para determinado período e este 
já estar vinculado em outro curso ou disciplina? 

 

Discordo Concordo  

 

 

3) A falta de informação no tocante às vinculações dos bolsistas no sistema de bolsa 
é uma dificuldade encontrada para você? 

 

Discordo Concordo  

 
 

4) A falta de informações acerca das vinculações do bolsista atrapalha o 
planejamento do curso no qual você está ligado? 

 

Discordo Concordo  

 
 

5) Algum bolsista já deixou de ministrar alguma disciplina por não haver tempo hábil 
para recebimento de bolsa devido ao excesso de pagamentos a serem feitos nos 
próximos meses? 

 

Discordo Concordo  

 
 

6) O planejamento semestral das vinculações de bolsistas do seu curso leva em 
conta as vinculações feitas em outros cursos? 

 

Discordo Concordo  

 
 

7) Um sistema de informação capaz de juntar os dados de todos os bolsistas UAB 
Univasf seria uma ferramenta que colaboraria de maneira eficaz com o 
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planejamento das vinculações de bolsistas no seu curso e evitaria choque de 
vinculações e acúmulos indevidos? 

 

Discordo Concordo  
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ESTUDO PROSPECTIVO DOS REGISTROS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS APLICADOS À EDUCAÇÃO 

 

RESUMO 

Diariamente funcionários lidam com um enorme volume de informações e precisam 
filtrar o que é de valor para servir de apoio à gestão no processo decisório. Obter 
soluções tecnológicas no mercado que atendam as expectativas da organização nem 
sempre é possível, pois muitas delas não atendem as necessidades específicas dos 
problemas encontrados, por isso optam pelo desenvolvimento de seus próprios 
sistemas. O objetivo dessa pesquisa prospectiva foi realizar uma busca por registros 
de sistemas de informação gerencial na área da educação, analisando as patentes 
nos bancos de inovação tecnológica do Brasil e internacionais. Pode-se concluir que 
as tecnologias da informação e comunicação têm evoluído bastante devido aos altos 
investimentos em P&D e que muito tem sido estudado sobre o desenvolvimento de 
tecnologias da informação e seu uso no gerenciamento das informações nas 
organizações, principalmente pelo Japão, China e Estados Unidos e sobre as 
tecnologias comunicativas e aplicações em instituições de ensino, contribuindo assim 
com a gestão e apoio ao processo de tomada de decisão. 
Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Gerenciamento Informacional. SIG. 
 

PROSPECTIVE STUDY OF THE REGISTERS OF MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEMS APPLIED TO EDUCATION 

ABSTRACT 

Daily employees deal with a huge amount of information and need to filter out what is 
of value to support management in the decision making process. Obtaining 
technological solutions in the market that meet the expectations of the organization is 
not always possible, since many of them do not meet the specific needs of the 
problems encountered, so they choose to develop their own systems. The objective of 
this prospective research was to carry out a search for records of management 
information systems in the education area, analyzing the patents in the Brazilian and 
international technological innovation banks. It can be concluded that information and 
communication technologies have evolved greatly due to the high investments in R & 
D and that much has been studied about the development of information technologies 
and their use in information management in organizations, mainly by Japan, China and 
the United States. United States and on communicative technologies and applications 
in educational institutions, thus contributing to the management and support of the 
decision-making process. 
Keywords: Information Technology. Information Management. MIS. 
 
Área tecnológica: Sistema de informações. 
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INTRODUÇÃO 

Com a chegada do século XXI, a revolução do conhecimento e da informação impôs 

maior ritmo às mudanças nas organizações. Antes, as pessoas trabalhavam 

majoritariamente nas fazendas, passando depois a atuarem em maior número nas 

industrias, mas hoje, a concentração de trabalhadores está nos setores de vendas, 

educação, saúde, bancos e escritórios, pois conhecimento e informação são as bases 

para novos produtos e serviços (LAUDON e LAUDON, 2014).  

Diariamente, a administração lida com um volume enorme de dados, e, transformá-

los em uma informação de valor para os gestores e usuários é um dos alicerces que 

determinam um sistema de informação gerencial (SIG). Com o advento das 

tecnologias da informação e comunicação, as tomadas de decisões tornaram-se mais 

rápidas e precisas, pois os SIGs poupam tempo no tratamento dos dados e, 

consequentemente, ganhos para as organizações (HENDERSON; VENKATRAMAN, 

1993; MENDONÇA et al., 2013). 

Ao longo dos últimos anos, empresas especializadas em tecnologia da informação 

vêm desenvolvendo softwares para atender à demanda de automação de tarefas em 

diversos segmentos do mercado. A oferta de produtos inovadores, que realizem as 

tarefas com qualidade, minimizando possíveis erros ou duplicidades é de grande 

importância para empresas, instituições de ensino e órgãos públicos, e tem sido por 

essa e outras necessidades, que as organizações vêm cada vez mais automatizando 

suas atividades (PIERRY, 2001). 

Os conceitos da quarta revolução industrial, conhecida também como indústria 4.0, 

têm ganhado destaque e investimento no desenvolvimento de novas tecnologias. A 

substituição do trabalho manual pela automatização de tarefas administrativas tem 

ganhado muita força e estudos na área de tecnologia da informação, computação e 

administração. A interação entre máquinas e a alta conectividade entre estes sistemas 

e os funcionários são pressupostos aplicados já em todo o mundo e tem garantido 

grandes melhoras na produtividade das organizações, pois o acompanhamento dos 

processos passou a ser mais rápido, muitos deles em tempo real, permitindo uma 

tomada de decisão ainda mais precisa (VALENTIN, 2016). 

De acordo com Laudon e Laudon (2006), para diferentes tipos de organizações, sejam 

elas públicas ou privadas, que atuem nas mais diversas áreas, de acordo com os 
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interesses organizacionais, existem diversos sistemas que atendam a essas 

demandas, desde o nível operacional, do conhecimento, passando pelo gerencial até 

o nível estratégico, mas nenhum que possa, sozinho, fornecer todas informações 

precisas que a organização precisa a todo tempo. Os sistemas de informações 

gerenciais encontram-se no nível gerencial das organizações, pois atendem às 

necessidades de monitoramento, controle e tomadas de decisões dos gerentes 

médios. É a fase de produção de relatórios e averiguação da situação dos processos, 

estoques, recursos, entre outras atividades administrativas (LAUDON e LAUDON, 

2006).  

Instituições de ensino (IE), assim como demais organizações públicas ou privadas, 

necessitam utilizar adequadas ferramentas para gerenciar um alto volume de 

informações a todo momento, desde registros acadêmicos até a folha de pagamento 

de funcionários. Fazer uso de um SIG que forneça maior apoio à gestão da informação 

e ao processo de decisão é fundamental para melhorar a eficiência dessas 

instituições. Em algumas situações, para oferecer um melhor suporte às atividades 

organizacionais, torna-se indispensável que sejam desenvolvidas tecnologias próprias 

que, por muitas vezes, não conseguem ser atendidas pelas disponíveis no mercado. 

Tecnologias desenvolvidas pelas próprias organizações têm grande valor institucional 

por solucionar problemas técnicos específicos e também podem servir a outras 

empresas que precisam lidar com a mesma situação, com isso, podem gerar ativos 

financeiros por meio de licenciamentos dos registros das soluções tecnológicas. No 

caso dos programas de computador, para garantir a titularidade do software e a sua 

proteção, de acordo com a lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre 

a proteção da propriedade intelectual de programas de computador no Brasil e da Lei 

n. 9.610, também da mesma data, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre 

direitos autorais, não é exigido o registro do programa para que haja proteção, pois 

ele se equipara à proteção das obras literárias, mas é altamente recomendável que 

seja feito o seu depósito junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI 

para evitar o uso, a multiplicação e a comercialização indevida, bem como futuras 

lides (BRASIL, 1998). 

Diante disso, o principal objetivo desse trabalho foi realizar um estudo prospectivo 

sobre os registros de sistemas de informação gerencial na área da educação, 
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analisando as patentes nos bancos de inovação tecnológica do Brasil e internacionais, 

além de registros de programas de computador junto ao INPI. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada para este trabalho iniciou com a definição do escopo da 

pesquisa, sendo ela: Sistemas de informações que sirvam de apoio ao gerenciamento 

das rotinas informacionais das organizações educacionais e ao processo decisório 

dos gestores.  

Na sequência, conforme a Tabela 1, foram definidas as palavras-chaves e Tags em 

português e inglês, para pesquisa prospectiva utilizando o Questel Orbit, a base de 

dados dos periódicos Capes e base de patentes e de registros de programa de 

computador do INPI. 

 

Tabela 1 – Palavras Chaves e Tags em português e inglês utilizadas na pesquisa 

prospectiva. 

Chave 1 Chave 2 Chave 3 

Sistema de informações 

gerenciais 
Educação Acadêmico 

Gerenciamento de informações Educação Acadêmico 

SIG Educação Acadêmico 

Management Information 

System 
Education Academic 

Information Management Education Academic 

MIS Education Academic 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

A utilização das palavras chaves na pesquisa ocorreu utilizando os operadores 

booleanos "and" entre a chave 1 e a chave 2 e entre a chave 1 e a chave 3. A análise 
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dos resultados e classificação dos sistemas de informações gerenciais foi feita 

levando-se em conta a área de educação. As figuras, tabelas e gráficos foram criados 

nos programas Questel Orbit e Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, foram realizadas buscas utilizando as palavras chaves em português e 

inglês definidas como escopo para essa pesquisa. Constatou-se que, ao utilizarmos 

os termos na língua inglesa no Questel Orbit, o resultado obtido é mais significante 

que na língua portuguesa, uma vez que a maioria dos países utilizam o inglês como 

língua oficial para depositar seus pedidos internacionais de patentes junto aos órgãos 

de proteção no exterior, mas ao refinarmos a pesquisa com uso de outras palavras 

chaves, o resultado foi mais próximo da temática do artigo em questão. Já na base de 

dados do INPI e dos Periódicos Capes, os resultados tanto em português como em 

inglês foram expressivos, como pode ser visto na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultado da pesquisa prospectiva de patentes na plataforma Questel 

Orbit, de patentes e registros de programas de computador na base de dados INPI e 

de artigos científicos no Periódicos Capes. 

Palavras chaves 
Questel 

Orbit 
INPI 

Patentes 

INPI Registros 
Programa de 
Computador 

Artigos 
Científicos 
Periódicos 

Capes 

Sistema de 

Informações 

Gerenciais 

0 1 48 760 

Gerenciamento de 

Informações 
51 88 35 2.051 

Management 

Information System 
869 0 2 1.523 
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Information 

Management 
27.837 0 4 16.441 

Sistema de 

Informações 

Gerenciais AND 

Educação 

0 1 0 36 

Sistema de 

Informações 

Gerenciais AND 

Acadêmico 

0 0 0 234 

Gerenciamento de 

Informações AND 

Educação 

0 1 0 3.969 

Gerenciamento de 

Informações AND 

Acadêmico 

0 0 0 3.051 

SIG AND Educação 0 1 5 - 

SIG AND Acadêmico 0 0 2 - 

Management 

Information System 

AND Education 

4 0 0 - 

Management 

Information System 

AND Academic 

5 0 0 - 

Information 

Management AND 

Education 

119 0 0 - 

Information 

Management AND 

Academic 

29 0 0 - 
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MIS AND Education 91 0 0 - 

MIS AND Academic 13 0 0 - 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

Outro ponto importante dos resultados preliminares é que, devido os sistemas de 

informações gerenciais serem desenvolvidos sob uma linguagem computacional, eles 

são assim definidos como programas de computador (softwares). No Brasil, a 

proteção dada pela legislação a estes programas os distingue das patentes de 

invenção, o que corrobora o resultado obtido da busca de patentes e de registro de 

programas de computador no banco de dados do INPI. Na base de dados de patentes 

contatou-se apenas um pedido arquivado, enquanto o número concedido de registros 

de programas de computador foi maior. Diante disso, os resultados e discussões 

foram divididos em dois cenários com vistas à uma melhor abordagem de cada tipo 

de proteção. 

 

Cenário Internacional 

Por meio da plataforma Questel Orbit, realizou-se uma pesquisa prospectiva utilizando 

as palavras chaves "management information system" e "education", "management 

information system" e "academic", "information management" e "education", 

"information management" e "academic", a tag "MIS" e o termo "education" e a tag 

"MIS" e termo "academic", além da associação das palavras chaves em português  

"sistemas de informações gerenciais" e "educação, "sistemas de informações 

gerenciais" e "acadêmico", "gerenciamento de informações" e "educação", 

"gerenciamento de informações " e "acadêmico" e a tag "SIG" e o termo "educação" e 

a tag "SIG" e o termo "acadêmico", obtendo assim um resultado de 261 patentes na 

busca geral. Verificou-se a existência e, por fim, a exclusão de patentes repetidas 

entre as pesquisas realizadas, chegando ao número final de 165 documentos. 

Como pode ser visto na Figura 1, o quantitativo de patentes encontra-se distribuído 

em 5 categorias de status diversos. Em ordem de maior registro, foram encontradas 

58 patentes caducadas (35,2%) e que caíram em domínio público, 57 patentes 
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concedidas em vigor (34,5%), 19 patentes depositadas, mas que ainda se encontram 

pendentes (11,5%), 21 registros que foram revogados (12,7%), e as outras 10 que 

expiraram o prazo de proteção (6,1%). 

 

Figura 1 – Percentual de patentes depositadas relacionadas à sistema de 

informações gerenciais da área da educação. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

Em relação aos países que mais depositaram patentes acerca de sistemas de 

informações gerenciais relacionados à área da educação, o Japão e os Estados 

Unidos seguem a frente com 33 e 32 patentes, respectivamente. A china está em 3º 

lugar, com 23 patentes e vem se destacando como um país que tem desenvolvido 

tecnologias na área em questão. No ranking dos países com maior número de 

patentes, a Organização Europeia de Patentes obteve 8 registros, a república da 

Coréia 6 e Taiwan 5 patentes, como pode ser visto na Figura 2.  
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Figura 2 –Número de patentes de sistemas de informações gerenciais da área da 

educação por mercados competidores. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

É possível perceber que a maior concentração de patentes está entre os países 

desenvolvidos ou com alto nível de desenvolvimento econômico, pois já possuem uma 

cultura de inovação madura, com altos investimentos em P&D e que buscam cada vez 

mais obter rendimentos, frutos do uso exclusivo e dos licenciamentos possíveis que 

as patentes os concedem (REVISTA EXAME, 2016). 

A pesquisa verificou também a quantidade de patentes concedidas por ano (Figura 3), 

formando assim uma série histórica para a tecnologia em estudo. 

Nos Estados Unidos, desde 2014, a Suprema Corte restringiu a concessão de 

patentes para programas de computador, o que pode justificar a redução no número 

de patentes concedidas desde esse período. A justificativa dada pela Suprema Corte 

é que uma ideia abstrata não pode ser patenteada e que a implementação dessa ideia 

utilizando um sistema computacional não modifica essa lógica. Em outros países, 

como é o exemplo do Brasil, softwares não são patenteáveis, cabendo proteção a eles 

igualmente a que é dada a musica, livros, etc (GROSSMANN, 2014). 
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Figura 3 – Evolução do número de patentes concedidas relacionadas a sistema de 

informações gerenciais da área da educação. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

Além de verificar o quantitativo de patentes registradas por país e o ano de suas 

concessões, também foi possível identificar as principais empresas que estão 

desenvolvendo tecnologia em sistemas de informação e quais tecnologias obtiveram 

mais registros (Quadro 1). 

Tecnologia computacional, comunicação digital e métodos de tecnologia da 

informação para gestão foram aos termos mais recorrentes de acordo com o resultado 

da pesquisa realizada na plataforma Questel Orbit. Eles demonstram a constante 

evolução da tecnologia para atender às demandas do mercado por novos produtos 

que resolvam problemas técnicos, dando as organizações maior capacidade 

tecnológica de se manter em posição de destaque frente aos seus concorrentes. 

Conforme pode ser visto na Quadro 1, entre as principais empresas depositantes de 

patentes para a área de sistemas de informações gerenciais, aparecem a Panasonic, 

Hitachi e Fujitsu, NEC e IBM, sendo as 4 primeiras japonesas e em 5º lugar a 

americana IBM. 
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Quadro 1 – Principais empresas por domínio técnico. 

Tecnologia 

Computacional 
12 8 4 4 5 6 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Comunicação Digital 3 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1         

Metodologia de 

Gestão em TI 
 2 4 1 1      2 1         

Telecomunicações  1  1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 

Controle  1  1       4 2         

Medição                     

Processos básicos de 

Comunicação 
   1                 
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Fonte: Próprio autor (2018). 

 

Cenário Nacional 

Na busca de anterioridade por programas de computador na base de dados do INPI, 

foram encontrados 102 registros feitos entre 1993 e 2018, sendo que após verificação 

do título de cada um dos softwares, 40 registros foram excluídos por não se tratarem 

da temática da pesquisa em questão. 

Como já explicitado anteriormente, a legislação brasileira não permite patentear 

programas de computador, apenas obter o seu registro, que embora seja opcional, é 

altamente recomendável para fins de comprovação de autoria em caso de disputas 

judiciais futuras. Devido a isso, muitas empresas e desenvolvedores optam por não 

registrar seus programas, uma vez que a lei do direito autoral já o faz sem custo algum. 

Dessa forma, acredita-se que o resultado com número pequeno de registros se 

justifique devido a essa não obrigatoriedade. 
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A série de registros de programas de computador obtidas na base de dados do INPI 

podem ser verificadas ano a ano, conforme apresentado na figura 4. 

 

Figura 4 – Evolução do número de registros de programas de computador concedidos 

pelo INPI que se relacionam com a temática de sistema de informações gerenciais na 

área da educação. 

 

Fonte: Extraído do Questel Orbit. 

 

Em relação aos resultados obtidos em pesquisa na base de patentes do INPI, 

utilizando os termos "sistemas de informações gerenciais" e "gerenciamento de 

informações" foram encontradas 89 patentes, sendo que ao refinarmos a pesquisa 

utilizando os termos "educação" e "acadêmico", o resultado foi de apenas 1 patente 

não concedida. 

Para a pesquisa na base de dados dos Periódicos Capes, foi possível encontrar um 

amplo número de publicações feitas acerca da temática em questão. Em artigos em 

língua portuguesa, foram encontrados 20.775, sendo que ao limitar a artigos 

publicados no Brasil e associar as palavras chaves com os termos "educação" e 

"acadêmico", o resultado diminuiu para 7.290. Para maior relevância desse estudo, 

foram considerados apenas os artigos publicados em periódicos revisados pelos 
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pares nos últimos 5 anos e o resultado desse refinamento da pesquisa chegou a um 

total de 365 trabalhos. As temáticas mais recorrentes nos trabalhos encontrados 

tratam da implantação de SIGs em instituições de ensino, da aplicabilidade de 

sistemas informacionais em universidades e faculdades e do gerenciamento da 

informação como ferramenta de registro e controle para as organizações. Entre os 5 

autores mais frequentes no resultado obtido para a temática desse trabalho, foram 

encontrados Edson Riccio, Ilse Maria Beuren, Isabel Cristina Fonseca da Cruz, 

Tarcisio Afonso e Jacques Demajorovic. 

 
CONCLUSÃO 

A prospecção realizada nos permite verificar que muito tem sido estudado sobre o 

desenvolvimento de tecnologias da informação e seu uso no gerenciamento das 

informações nas organizações, principalmente pelo Japão, China e Estados Unidos e 

sobre as tecnologias comunicativas e aplicações em instituições de ensino, 

contribuindo assim com a gestão e apoio ao processo de tomada de decisão. 

Também podemos inferir que no Brasil devido os sistemas de informações gerenciais 

serem definidos como programas de computador e que, de acordo com a legislação 

em vigor, não é possível obter a patente de software como ocorre em outros países, 

mas sim requerer um registro junto ao INPI, o número de registros encontrados é muito 

pequeno diante da grande quantidade de publicações científicas envolvendo esses 

sistemas. O baixo número de registros acaba não correspondendo a realidade do que 

se tem desenvolvido de tecnologia em sistemas de informações gerenciais na área da 

educação no país como muito tem sido publicado nos periódicos científicos. 

Podemos verificar também que as tecnologias da informação e comunicação têm 

evoluído bastante devido aos altos investimentos em P&D que empresas 

multinacionais têm feito nos últimos anos. Pelo número expressivo de patentes 

concedidas e depositadas, principalmente de empresas japonesas, americanas e 

chinesas, o mercado demonstra forte interesse em fomentar estudos futuros e 

desenvolvimentos tecnológicos para a área. 

Por fim, esse estudo prospectivo contribuiu para compreender melhor o estado da 

técnica sobre sistemas de informações gerenciais aplicados a instituições de ensino 

e a maneira com que essa ferramenta tem colaborado para a gestão informacional 
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das IEs. Se faz necessário aprofundar os estudos em novas pesquisas prospectivas 

em SIGs, principalmente na área da educação, com vistas a compreender melhor os 

cenários futuros dessas tecnologias a curto, médio e longo prazo. 
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AVALIAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS DO SAB  
 
1) Como você avalia a funcionalidade de acesso ao SAB? 
Extremamente difícil      Extremamente fácil 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
2) Como você avalia a funcionalidade de inserção de um bolsista no sistema? 
Extremamente difícil      Extremamente fácil 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
3) Como você avalia a funcionalidade de vinculação de um bolsista a disciplina? 
Extremamente difícil      Extremamente fácil 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
4) Como você avalia a funcionalidade de criação de novos cursos no SAB? 
Extremamente difícil      Extremamente fácil 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
5) Como você avalia a funcionalidade de confecção de relatório mensal? 
Extremamente difícil      Extremamente fácil 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
6) Como você avalia a funcionalidade de confecção de relatório semestral? 
Extremamente difícil      Extremamente fácil 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
7) Como você avalia a funcionalidade de confecção de relatório de saldo de cotas de bolsas? 
Extremamente difícil      Extremamente fácil 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
8) Após a implementação do SAB, qual frequência de solicitações duplicadas de um mesmo 
bolsista você encontrou? 
 
9) Como você avalia as informações fornecidas pelo SAB em relação a duplicidade de 
vinculações em seu curso? 
Nada contributiva      Extremamente contributiva 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
10)  Como você avalia as informações fornecidas pelo SAB para o planejamento do seu curso? 
Nada contributiva      Extremamente contributiva 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
11) Como você avalia a contribuição das informações dos recursos financeiros de cotas de bolsas 
do seu curso? 
Nada contributiva      Extremamente contributiva 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
12) Como você avalia a contribuição das informações dos recursos humanos (professores) 
vinculados aos cursos ofertados pela Sead Univasf? 
Nada contributiva      Extremamente contributiva 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
13) Caso ache necessário, deixe seu comentário sobre o SAB. 
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Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf – Juazeiro-BA – Brasil 

mariogodoyneto@gmail.com 

 

Resumo 

 

Nos últimos anos, a substituição do trabalho manual pela informatização de tarefas 

administrativas tem ganhado muita força e estudos na área de tecnologia da 

informação, computação e administração. A informação é um dos ativos de grande 

valor para as instituições, e, obtê-las de forma confiável e eficiente é o desejo dos 

gestores para terem maior embasamento em suas decisões. Diante das dificuldades 

encontradas pelos colaboradores da Secretaria de Educação a Distância (Sead) no 

acesso, registro e controle das informações acerca dos recursos financeiros e 
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humanos dos cursos ofertados, foi implementado em um projeto de mestrado 

PROFNIT um sistema de informação denominado Sistema de Administração de 

Bolsas (SAB), que tem por finalidade solucionar tais obstáculos encontradas pela 

secretaria. Após a implantação de sistemas de informação faz se necessário também 

avaliar se os requisitos funcionais estão atendendo as demandas dos seus usuários. 

O objetivo deste trabalho é avaliar as funcionalidades do SAB para a melhoria no 

gerenciamento de bolsas da Sead/Univasf. Foram analisadas 7 funcionalidades do 

sistema por meio de um formulário de avaliação funcional desenvolvido para este fim. 

Participaram desta etapa 6 usuários, colaboradores do setor, que vivenciaram as 

dificuldades enfrentadas pela secretaria. Foi possível concluir que o SAB atingiu seu 

objetivo no aspecto funcionalidade, mediante a fácil compreensão das suas funções, 

bem como com a otimização do acesso e a organização das informações dos recursos 

humanos e financeiros dos cursos ofertados pelo referido setor.  

 
Palavras-chave: testes funcionais; sistema de informação; gestão pública.  

 

 

1 Introdução 
 

Os novos modelos de gestão, bem como a onda da quarta revolução industrial, 

conhecida também como indústria 4.0, têm recebido destaque e investimento no 

desenvolvimento de novas tecnologias. A substituição do trabalho manual pela 

automação de tarefas administrativas tem ganhado muita força e estudos na área de 

tecnologia da informação, computação e administração. A interação entre máquinas 

e a alta conectividade entre estes sistemas e os funcionários são pressupostos 

aplicados já em todo o mundo e tem garantido melhorias na produtividade das 

organizações, pois o acompanhamento dos processos passou a ser mais rápido, 

muitos deles em tempo real, permitindo uma tomada de decisão ainda mais precisa 

(VALENTIN, 2016). 

No contexto de rápidas mudanças, observa-se a importância que a informação 

tem para as organizações, pois ela é considerada um recurso relevante para otimizar 

o processo decisório, dando maior conhecimento ao gestor e minimizando a 

ocorrência de decisões não assertivas (SILVA; SOUZA; HÉKIS, 2011). 
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Diariamente, a administração lida com um volume enorme de dados, e, 

transformá-los em uma informação de valor para os gestores é um dos alicerces que 

determinam um Sistema de Informação Gerencial (SIG). Com o advento das 

tecnologias da informação e comunicação, as tomadas de decisões tornaram-se mais 

rápidas e precisas, pois os SIGs poupam tempo no tratamento dos dados e, 

consequentemente, ganhos para as organizações (HENDERSON; VENKATRAMAN, 

1993; MENDONÇA et al., 2013). 

De acordo com Laudon e Laudon (2004), o termo sistemas de informações 

gerenciais também designa uma categoria específica de sistema de informação que 

dão suporte às funções do nível gerencial. 

Segundo Rosini e Palmisano (2008)  
 

sistema de informações gerenciais por definição servem como base para as 

funções de planejamento, controle e tomada de decisão gerencial. 

Geralmente, são dependentes diretos dos sistemas de informações 

especialistas que servem como base de dados para seus relatórios. 

 

Os SIGs caracterizam-se por fornecerem diversas informações para área de 

operações, gestão e para o processo decisório nos mais diferentes níveis das 

empresas. Dessa forma, verifica-se que os sistemas de informações gerenciais 

apoiam a tomada de decisão dos gestores, sendo por meio dele, a obtenção das 

informações (O`BRIEN, 2010). 

Para Laudon e Laudon (2004) “os administradores não podem ignorar os SIGs 

porque estes desempenham um papel fundamental nas organizações atuais. Os 

sistemas de hoje afetam diretamente o modo como os administradores decidem, 

planejam e gerenciam seus funcionários”. 

Informação de qualidade e acessível é um ativo de alto valor para as 

organizações atingirem seus objetivos com maior eficiência. Tal motivo tem feito com 

que a busca por tecnologias que possam proporcionar essa vantagem seja mais 

frequente, intensificado ainda mais pelo mundo altamente conectado de hoje. Diante 

desse contexto de competitividade e do grande número de tecnologias inovadoras no 

mercado, para que as organizações possam obter eficácia por meio da utilização 

dessas tecnologias, faz se necessário sistemas bem estruturados do ponto de vista 

da sua funcionalidade para com seus usuários. 
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Um exemplo de sistema de informação é o Sistema de Administração de Bolsas 

(SAB), desenvolvido em um grupo de pesquisa denominado Grupo de Inovação em 

Software (GIS), por meio de uma equipe multidisciplinar, composto por dois 

estudantes de especialização, um estudante do mestrado Profissional em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) e um professor. 

O grupo pesquisa identificou dificuldades no acesso, registro e controle das 

informações dos cursos ofertados pela Secretaria de Educação a Distância (Sead). A 

Sead é um órgão suplementar da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(Univasf) que oferece cursos na modalidade de Ensino a Distância (EAD) e que são 

financiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 

(Capes). Os processos de cadastramento de bolsistas, pagamento de cota de bolsa e 

gestão dos recursos financeiros e humanos, ocorriam de forma manual, em 

documentos impressos e arquivados em pastas. O único registro digital era realizado 

no sistema da Capes, privativo a usuário único de Coordenação Institucional e com 

limites de acesso.  

Diante do exposto, as diversas informações consideradas importantes do ponto 

de vista do registro e controle para gestão, não estavam disponíveis aos seus usuários 

quando necessário, o que gerava dificuldades no gerenciamento dos recursos 

financeiros e humanos dos cursos. Tais dificuldades foram as principais motivações 

para implementação do SAB, um sistema de informação capaz de otimizar o acesso 

dos usuários à informação dos recursos humanos e financeiros dos cursos ofertados 

pela secretaria. Porém, após o seu desenvolvimento, é necessário avaliar se os 

requisitos funcionais estão atendendo a demanda dos seus usuários. 

O objetivo deste trabalho é avaliar as funcionalidades do SAB para a melhoria 

no gerenciamento de bolsas da Sead/Univasf. Um aspecto importante sobre essa 

avaliação é a pertinência da informação processada pelo sistema em termos de 

utilidade e qualidade.  

É preciso analisar os atributos ou características do sistema como informações, 

performance e tempos, bem como os benefícios de sua implantação, como 

disponibilidade e rapidez no acesso às informações na utilização das funcionalidades 

(AHITUV, 1990, p.57-64). Tendo por base tais informações, foi desenvolvido um 

formulário para avaliação do SAB quanto ao acesso, o registro e o controle das 

informações, bem como da geração de diversos relatórios. O formulário foi 
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disponibilizado por meio digital e a avaliação ocorreu em junho de 2020, após a 

utilização do sistema pelos usuários ao longo dos meses. 

 

2 Desenvolvimento e avaliação funcional do SAB 
 

Para o desenvolvimento do SAB, objetivou-se a implementar um SIG capaz de 

otimizar o acesso, o registro e a controle das informações dos recursos humanos e 

financeiros dos cursos ofertados pela Sead/Univasf. Para realização de projetos de 

desenvolvimento de um SIG, foi utilizada a metodologia iterativa e incremental da 

engenharia de software que subdivide o processo de desenvolvimento em ciclos. São 

neles que toda a equipe de desenvolvimento junto com o cliente tomam as decisões 

e executam o projeto (PRESSMAN, 2002). 

No Quadro 1 pode ser verificado o diagrama de Gantt, com as fases de 

desenvolvimento do SAB. O diagrama de Gantt é uma importante ferramenta de 

gestão de projetos capaz de dar ao gestor e aos desenvolvedores uma ampla visão 

real de todas etapas do projeto, as relações de dependência existentes entre elas e o 

andamento de cada fase (WINGWIT, 2014).  
 

Quadro 1 – Diagrama de Gantt com os ciclos de desenvolvimento do SAB. 

20
19

 

 Ciclos de atividades jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

I 

Formação da equipe de 

trabalho – Engenharia de 

SAB 

              

II 
Reuniões de alinhamento do 

projeto - Grupo de pesquisa 
               

III 
Estudo Prospectivo da 

Tecnologia 
               

IV 
Levantamento dos requisitos 

do SAB 
        

    
  

V 
Análise dos requisitos e 

planejamento do projeto;  
          

    
  

VI 

Desenvolvimento do 

Protótipo de Baixa Fidelidade 

do SAB 

     

  

    

  

  

VII 
Apresentação e Avaliação do 

Protótipo 
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VIII

(a) 

Programação da versão beta 

do SAB – Linguagem PHP 
                        

20
20

 

VIII

(b) 

Continuação da 

Programação da versão beta 

do SAB – Linguagem PHP 

    

        

  

IX 

Desenvolvimento e aplicação 

do roteiro de teste para 

versão beta do SAB 

              

X 
Etapa de revisão e ajustes no 

SAB 
        

       
  

XI 

Implantação, apresentação e 

treinamento da versão beta 

do SAB na Sead/Univasf 

       

        

  

XII Avaliação funcional do SAB                            

 

  Fase concluído 

Fonte: Autoria própria (2020). 
 

Desta maneira, percebemos que o desenvolvimento de um SAB perpassa por várias 
etapas que devem ser seguidas de maneira ordenada. A seguir, se pretende descrever cada uma 
das etapas descritas no Quadro 1: 

XIII. Formação da equipe de trabalho foi realizada de acordo com as habilidades e 
competências de cada integrante que o compõe: dois estudantes de pós-graduação em 
engenharia de software, um estudante de mestrado em propriedade intelectual e transferência 
de tecnologia para inovação e um professor orientador. Conforme estabelecido na Figura 1, 
nesta etapa foram estabelecidos os marcos de entrega (milestones) do projeto de 
desenvolvimento do SAB; 

XIV. Reuniões semanais do Grupo de Pesquisa GIS. Etapa necessária para alinhamento do 
projeto de desenvolvimento da ferramenta tecnológica SAB; 

XV. Estudo Prospectivo da Tecnologia acerca de softwares de sistemas de informações 
gerenciais e outros voltados para gestão financeira e de recursos humanos. A pesquisa foi 
realizada por meio do software Questel Orbit, para uma busca mundial de patentes, e, 
posteriormente, no banco de dados do INPI, para registros de programas de computador, uma 
vez que no Brasil a proteção por patente não os atinge; 

XVI. Levantamento dos Requisitos do software. Nessa etapa adotou-se abordagens 
processuais de desenvolvimento de sistemas que ajudassem na identificação das necessidades 
do cliente, por meio do modelo de ciclo de vida de prototipagem com a finalidade de permitir 
aos futuros usuários que pudessem interagir, avaliar, alterar e aprovar as características da 
interface e das funcionalidades do sistema. Também foram identificados os requisitos 
necessários pela ordem de prioridade do cliente, a saber: essencial, importante e desejável. 
Considera-se a ordem de priorização Essencial para aquele requisito fundamental do sistema, 
que sem ele o sistema não poderia ser considerado completo. Já a prioridade Importante é aquela 
que está contemplada no escopo do projeto do sistema, mas que, se não for executada naquele 
momento, não impede que o restante seja desenvolvido e ela seja realizada posteriormente. Por 
fim, a ordem de priorização de requisito Desejável considera que este requisito não é 
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indispensável para o sistema ser considerado completo, e, que se for postergado, não tem, 
necessariamente, obrigatoriedade de ser executado (VENTURA, 2018); 

XVII. Análise dos Requisitos e Planejamento do Projeto. Foram realizadas análises dos 
requisitos para a modelagem do sistema através da construção de Diagramas de Classe, Casos 
de Uso e Cenários utilizando o padrão Unified Modeling Language (UML). Para a construção 
do diagrama Entidade Relacionamento foi utilizada a ferramenta web Lucidchart, como 
apresentado na Figura 1; 

 
Figura 1 – Diagrama Entidade Relacionamento. 

 
Fonte: extraído do software Lucidchart (2019). 

 
XVIII. Desenvolvimento dos Protótipos de Baixa Fidelidade do SAB. Como ilustrado na 

Figura 2, essas primeiras versões dos protótipos do SAB foram desenhadas em papel, de forma 
genérica, contendo apenas informações inicialmente lembradas, com o ensejo de refiná-las no 
decorrer do projeto com os colaboradores do setor de implantação do sistema; 

 
Figura 2 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de acompanhamento de bolsista do SAB feito em papel. 
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Fonte: Autoria própria (2020). 

Com a construção dos protótipos em papel é possível ter uma percepção inicial da 
estrutura do SAB, assim, procedendo com as melhorias, refinamentos, correções e, finalmente, 
com a elaboração de um desenho básico das telas contendo botões, informações e campos do 
sistema que pudesse representar a interface do mesmo por meio da ferramenta Balsamiq 
Mockups, como pode ser visto nas Figuras 3 a seguir; 

 
Figura 3 – Protótipo da tela de vinculação de bolsista no SAB (Balsamiq Mockups.). 

 
Fonte: Autoria própria (2020).  
 

XIX. Apresentação e avaliação do protótipo. Realizou-se uma reunião com os 
colaboradores da Sead/Univasf, futuros usuários do SAB, para apresentação e avaliação do 
protótipo construído com vistas a receber alguns feedbacks, identificando as eventuais falhas 
que poderiam ocorrer ou melhorias a serem implementadas no sistema. Esse refinamento de 
ideias é relevante para o desenvolvimento de um software, pois assim é possível verificar se os 
requisitos levantados na fase de planejamento estão sendo implementados de acordo com o que 
foi definido na fase de planejamento do projeto.  
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XX. Programação da versão beta do SAB – Linguagem PHP. O SAB foi programado em 
linguagem PHP: Hypertext Preprocessor. Essa linguagem é adequada, especialmente, para o 
desenvolvimento de aplicações web, o que proporciona o acesso 24 horas, de qualquer lugar, 
utilizando qualquer dispositivo conectado à Internet. 

XXI. Desenvolvimento e aplicação do roteiro de teste para versão beta do SAB. O roteiro 
de teste do SAB é uma fase importante do desenvolvimento do sistema, uma vez que é nesse 
momento que todas funcionalidades e telas propostas no projeto serão testadas após a sua 
programação. O objetivo é de verificar houve alguma inconsistência no sistema que 
prejudicasse o seu uso e funcionalidade na solução do problema vivenciado pela Sead/Univasf. 

XXII. Realização dos ajustes necessários após aplicação do roteiro de teste. Algumas 
inconsistências no desenvolvido da programação do software foram identificadas e os ajustes 
foram realizados para que funcionasse conforme apresentado na fase de refinamento do 
protótipo de baixa fidelidade. A atividade foi prevista no cronograma e executada dentro do 
prazo. Ajustes são sempre necessários, pois é com o uso que se identificam eventuais 
inconsistências funcionais ou erros de desenvolvimento. 

XXIII. Implantação apresentação e treinamento da versão Beta do SAB na Sead/Univasf. 
Após os ajustes necessários, o SAB foi disponibilizado via web para utilização da coordenação 
UAB, dos coordenadores e dos secretários de cursos da Sead/Univasf. A implantação ocorreu 
no dia 02 de abril de 2020 e foi apresentado via web conferência um treinamento para toda a 
equipe da Sead/Univasf no dia seguinte, 03 de abril do mesmo ano. Na ocasião da apresentação 
e do treinamento foram apresentadas todas funcionalidades do SAB e os participantes 
realizaram testes em tempo real com cada uma delas a fim de conhecer um pouco melhor os 
recursos do SAB. Na Figura 4 está ilustrada uma das interfaces apresentadas do SAB. 

 
Figura 4 – Versão beta do SAB - Tela de relatório mensal para pagamento. 

 
Fonte:  Autoria própria (2020). 

 
XXIV. Avaliação funcional do SAB. Passada a fase de implementação, apresentação e 

treinamento sobre o uso do sistema, foi realizada a avaliação funcional. Participaram desta etapa 
6 usuários reais, colaboradores da Sead/Univasf com mais de dois anos de experiência. O 
instrumento de avaliação funcional utilizado foi graduado em escada Likert. Devido o SAB 
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possuir diversas funcionalidades e fornecimento de uma variedade de informações, optou-se 
por uma graduação de intervalo entre 0 e 10, conforme explicitado no Quadro 2. Escalas com 
maiores graduações são mais indicadas quando os entrevistados dominam o assunto objeto de 
estudo ou quando o objeto de estudo tem muitos atributos a serem analisados (VIEIRA e 
DALMORO, 2008). Como “facilidade” compreende-se como fato do usuário realizar as 
atividades sem a necessidade de um manual ou instrução prévia do sistema, de maneira 
intuitiva. 
 

Quadro 1: Graduação da escala Likert para avaliação funcional do SAB. 
Escala Legenda 

0 Extremamente difícil 

1 Muito difícil 

2 Difícil 

3 Mais ou menos difícil 

4 Um pouco difícil 

5 Nem fácil, nem difícil 

6 Um pouco fácil 

7 Maios ou menos fácil 

8 Fácil 

9 Muito fácil 

10 Extremamente fácil 

Fonte: Autoria própria (2020). 
 

Os respondentes avaliaram 7 questões ligadas às funcionalidades do SAB em 

suas rotinas diárias. Partindo da avaliação funcional do acesso ao SAB, inserção de 

bolsista no sistema, vinculação de bolsista a disciplinas, criação de novos cursos no 

sistema, confecção de relatório mensal e semestral, por fim, avaliação da 

funcionalidade de confecção de relatório de saldo de cotas de bolsas. A Figura 5 a 

seguir nos mostra um panorama das funcionalidades avaliadas e os resultados 

encontrados em cada uma delas. Mesmo com a métrica de avaliação permitindo 11 

possibilidades de resposta, apenas 3 foram listadas pelos respondentes. 
 
Figura 5 – Panorama das avaliações realizadas sobre os requisitos funcionais do SAB. 
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Fonte: Autoria própria (2020). 

 
Com relação a funcionalidade do acesso ao SAB, 50% dos respondentes 

indicaram que este processo ocorreu de forma extremamente fácil, 17% avaliaram o 

processo como muito fácil e 33% como fácil, não apresentando dificuldades com tal 

funcionalidade.  

Avaliaram também a função de inserção de dados dos novos bolsistas no SAB. 

Para 50% dos respondentes, este o processo se deu de forma extremamente fácil. 

Outros 17% consideraram muito fácil e 33% avaliaram como fácil a inserção de dados 

dos novos bolsistas no SAB. Diante disso, fica evidente que, quanto ao acesso ao 

SAB e a inserção de novos bolsistas, o processo ocorreu sem problemas, 

demonstrando boa funcionalidade dos itens avaliados. 

Acerca da função de vinculação de um bolsista em novas disciplinas, não se 

verificou entre os respondentes, dificuldades com esta funcionalidade. 50% destes 

informaram que tal processo se deu de maneira extremamente fácil e os outros 50% 

de maneira fácil. Entre as funcionalidades do SAB, a de vinculação de um bolsista em 

uma nova disciplina é uma das mais recorrentes para os usuários em suas rotinas 

diárias. Assim, como as demais funcionalidades do SAB, foi atendida de maneira 

bastante funcional, com apenas informações necessárias e relevantes para a 

execução do processo, como indica Pressman (2006) ao dizer que, apenas as 

informações importantes precisam ser mostradas de acordo com o contexto de cada 

interface. 

No tocante a interface de criação de novos cursos no SAB, essa avaliação foi 

feita exclusivamente por 3 respondentes, uma vez que tal funcionalidade está 

disponível apenas para o nível de usuário gerencial. A avaliação dada entre os 

respondentes ficou entre fácil, muito fácil e extremamente fácil, correspondendo a 

50%

50%

50%

33%

66%

50%

66%

17%

17%

33%

17%

33%

17%

33%

33%

50%

33%

17%

17%

17%

Acesso

Inserção de bolsista

Vinculação de bolsista a disciplina

Criação de novos cursos

Confecção de relatóriomensal

Confecção de relatório semestral

Confecção de relatório de saldo de cotas de bolsas

Extremamente	fácil Muito	fácil Fácil
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33% cada, também demonstrando não haver dificuldades funcionais na realização da 

tarefa. 

Para autorização dos pagamentos dos bolsistas, os usuários do SAB utilizam 

de relatórios com todos bolsistas vinculados aos seus respectivos cursos e períodos 

correspondentes. Devido a necessidade de um melhor gerenciamento dessas 

informações, ainda na fase de levantamento dos requisitos do SAB, foi incluso no 

escopo do sistema uma funcionalidade que pudesse gerar automaticamente, com os 

dados dos bolsistas, tal relatório atualizado. Quanto a geração deste relatório mensal 

no SAB, 17% dos usuários respondentes avaliaram como fácil, outros 17% como 

muito fácil e os 64% restante como extremamente fácil. 

Ainda sobre a funcionalidade de geração de relatórios do SAB, foi avaliado 

também a geração de relatórios semestrais, dando assim aos coordenadores dos 

cursos uma ampla visão dos períodos de vinculações dos diversos bolsistas no 

semestre em questão. Os valores encontrados nesta avaliação foram iguais ao 

anterior, com 17% dos usuários avaliando como fácil, outros 33% também como muito 

fácil e os 50% restante como extremamente fácil. 

Por fim, a última avaliação acerca das funções do SAB foi a sobre a geração 

de relatório de saldo de cotas. Tal funcionalidade fornece ao usuário informações 

relacionadas a um determinado curso/semestre, bem como o quantitativo de 

disciplinas, carga horária, bolsistas vinculados, período de vinculação dos mesmos e 

cotas utilizadas e pendentes. Dentre os respondentes, 66% classificaram a 

funcionalidade como extremamente fácil de utilizar e os outros 17% como muito fácil. 

Ainda de acordo com os usuários respondentes, a funcionalidade de geração de 

relatório de saldo de cotas semestral contribui para o planejamento dos cursos nos 

semestres subsequentes, se apresentando assim como uma importante fonte de 

informações e de boa funcionalidade. 

 
3 Conclusão 
 

Como objetivo deste trabalho, foi proposto avaliar as funcionalidades do 

Sistema de Administração de Bolsas (SAB) do ponto de vista dos requisitos funcionais 

que motivaram a sua implementação. Conforme o exposto nas avaliações dos 

usuários na sessão anterior, pôde-se chegar ao entendimento que o SAB, no aspecto 
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funcionalidade, atingiu o seu objetivo, mediante a fácil compreensão do 

funcionamento das suas diversas funções e uma boa aceitação do sistema na 

realização das tarefas por parte dos seus usuários. 

Ferreira e Leite (2003) ao afirmar que “um bom software deve satisfazer as 

necessidades do usuário; para isso deve ser projetado com o objetivo de satisfazer 

tais necessidades”, nos remete às primeiras fases de desenvolvimento do SAB. Desde 

a fase inicial o sistema foi pautado nas necessidades dos, até então, colaboradores 

da Sead/Univasf e futuros usuários. Levantar os requisitos de sistema, definir o 

escopo das funcionalidades, bem como projetar protótipos que pudessem de fato 

solucionar, por meio de boas funcionalidades, os problemas do setor, foram etapas 

cruciais para o atingimento dos resultados satisfatórios. O levantamento dos requisitos 

necessários para um sistema é o processo que nos permite definir quais são as 

funções que o sistema deverá realizar. (WAZLAWICK, 2011). 

Após a implementação do SAB na Sead/Univasf e a utilização do mesmo pelos 

seus colaboradores, verificou-se que as rotinas para o qual sistema foi projetado 

atingiu a sua eficácia. A avaliação funcional do sistema nos permite concluir que o 

acesso e a organização das informações dos recursos humanos e financeiros dos 

cursos ofertados pelo referido setor foram melhorados. As informações agora podem 

ser acessadas a qualquer momento e de qualquer lugar por meio de um dispositivo 

conectado à internet, possibilitando assim, para as coordenações de cursos e 

secretários, acesso a essas informações e agilidade no planejamento por meio das 

funcionalidades implementadas. SIGs devem sempre fornecer aos seus usuários, 

informação em linguagem apropriada, de maneira rápida e no momento e forma em 

que é solicitada (LANCASTER, 1996). 

Novos módulos e atualizações poderão ocorrer futuramente com o surgimento 

das necessidades dos usuários e também Sead/Univasf. Outras funções poderão ser 

implementadas e as existentes poderão ser melhoradas para proporcionar aos seus 

usuários um melhor uso do sistema.  

O registro da propriedade intelectual do SAB será solicitado agora junto ao 

INPI, pois tecnologias desenvolvidas pelas próprias organizações têm grande valor 

institucional, por solucionar problemas técnicos específicos e também podem servir a 

outras instituições que precisam lidar com a mesma situação, com isso, podem gerar 

ativos financeiros por meio de licenciamentos dos registros das soluções tecnológicas. 
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Atualmente são 133 instituições públicas de ensino superior em todo país que fazem 

parte do Sistema Universidade Aberto do Brasil (UAB) e que vivenciam o mesmo 

problema que era enfrentado pela Sead/Univasf, o que faz do SAB um produto com 

grandes possibilidades de licenciamento e transferência de tecnologia, seja de forma 

onerosa ou não. 

 

4 Referências 
DIAS, R. Métricas para Avaliação de Sistemas de Informação. Revista Eletrônica de 
Sistemas de Informação, [S.l.], v. 1, n. 1, dec. 2002. Disponível em: 

<http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/article/view/117>. Acesso em: 

21 jun. 2020.  

FERREIRA, S. B. L.; LEITE, J. C. S. DO P. Avaliação da usabilidade em sistemas de 

informação: o caso do Sistema Submarino. Revista de Administração 
Contemporânea, v. 7, n. 2, p. 115-136, 11. Disponível em: 

<https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/220> Acesso em: 01 de Jun 2020. 

HENDERSON, J. C.; VENKATRAMAN, N. Strategic alignment: leveraging information 

technology for transforming organizations. IBM Systems Journal – New York, v. 32 

n.1, 111-142, Jan-Dez. 1993. 

LANCASTER, F. W. Avaliação de serviços de bibliotecas. Brasília: Briquet de 

Lemos/Livros, 1996. 

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais. 5. ed. São 

Paulo: Prentice hall, 2004. 

______. Sistemas de informação gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson. 2014. 

MENDONÇA, C. M. C. et al. Governança de tecnologia da informação: um estudo do 

processo decisório em organizações públicas e privadas. Revista de Administração 
Pública, Rio de Janeiro, v. 47, n. 2, p. 443 a 468, abr. 2013. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/8066>. Acesso em: 21 

Jun. 2020. 

 O’BRIEN,�J.�A.� Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da 

Internet. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 



 97 

______.� Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet. 

3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

PRESMAN, R. S. Engenharia de Software. 5. Ed. Rio de janeiro: Mc Graw Hill, 2002. 

P. 843. 

______. Engenharia de Software. Mc Graw Hill, 6 ed, Porto Alegre, 2010. 

NIELSEN, J. Usability Engineering. London, United Kingdom, Academic Press. 

1993. Disponível em: <https://cds.cern.ch/record/1636653>. Acesso em: 05 de Jun. 

2020.  

ROSINI, A. M.; PALMISANO, A. Administração de sistemas de informação e a 
gestão do conhecimento. São Paulo: Cengage Learning Edições LTDA. 2008. 

SILVA, M.A.; SOUSA, A.C.A.P.; HÉKIS, H.R. Análises das práticas de gestão da 
informação de um hospital: um estudo de caso. IN: XVIII SIMPEP. Bauru, SP. 

Anais... Bauru, SP, 2011. 

VALENTIN, C. R. S. A indústria 4.0 e as transformações na realidade das 
empresas. 2016. Disponível em: 

<https://alvarovelho.net/attachments/article/114/ebook-a-industria-4.0-e-a-revolucao-

digital.pdf>. Acesso em: 10 out. 2019. 

VALERIANO,  D. L. Gerência de Projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. 

São Paulo: Makron Books, 1998. 

VENTURA, P. Requisitos de Software: Uma visão detalhada sobre Requisitos 

Funcionais, Requisitos Não-Funcionais e Regras de Negócio. 2018. Disponível em: 

<https://www.indtech.com.br/eBookRequisitosSoftwarePlinioVentura.pdf>. Acesso 

em: 10 out. 2019. 

WAZLAWICK, R. S. Análise e projeto de sistemas de informação orientados 
objetos, 2ª edição, Rio de Janeiro, Elsevier, 2011. 

WINGWIT. Definição de Gráfico de Gantt. Disponível em: 

<http://pt.wingwit.com/Software/spreadsheets/168639.html>. Acesso em: 30 nov. 

2019. 

 

  



 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE E – PROCEDIMENTO PADRÃO DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL DESENVOLVIDA PELA SEAD/UNIVASF 

 

  



 99 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL DA SEAD/UNIVASF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAZEIRO 

2020 



 100 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL DA SEAD/UNIVASF 

 

 

 

 

AUTOR: 

MARCOS ALBERTO DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAZEIRO 

2020 



 101 

 

APRESENTAÇÃO 

Diante da necessidade de proteção dos ativos de propriedades intelectual 

desenvolvidos pela Secretaria de Educação a Distância (SEAD), este guia foi 

elaborado com o intuito de reunir, de maneira simples e objetiva, as informações e 

procedimentos sobre as solicitações de proteção dos ativos de propriedade 

intelectual da secretaria. 
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O QUE É PROPRIEDADE INTELECTUAL? 

De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO na sigla 

em inglês) (2020), a propriedade intelectual pode ser definida como “a soma dos 

direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário 

e artístico”. 

Em posse desses direitos, o titular poderá explorá-las comercialmente de forma 

exclusiva e por tempo determinado, o que estimula a competitividade entre as 

empresas e as novas criações pelo ser humano, como também contribui para o 

desenvolvimento tecnológico, cultural e científico de uma nação (ABPI, 2020). 

Por envolver um vasto campo, a propriedade intelectual se subdivide em três 

grandes ramos:  

§ A propriedade industrial: patentes, desenhos industriais, marcas, 

indicações geográficas;  

§ O direito autoral: livros, músicas, filmes etc; 

§ E a proteção sui generis: topografia de circuito integrado, cultivares e o 

conhecimento tradicional. 

Figura 1: Propriedade Intelectual e as suas subdivisões. 

 
Fonte: Inova CPS (2020) 
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LEGISLAÇÃO E INOVAÇÃO 

A legislação brasileira, modificada recentemente, dispõe sobre incentivos à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, bem como 

instituiu um novo marco legal da inovação no país.  

De acordo com o art. 2 da Lei n° 10.973/2004, são consideradas como criação: 

invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, 

topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e 

qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o 

surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por 

um ou mais criadores. 

A Lei n° 13.243/2016 traz a definição de inovação como: introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, 

serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades 

ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em 

melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. A referida Lei, ainda 

define em seu art. 2:  

V - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem 

fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no 

País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário 

a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos; e  

VI - Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou 

mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a 

gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as 

atribuições previstas nesta Lei. 

A legislação vigente também estabelece as competências dos NITs, que de acordo 

com a Lei n° 13.243/2016 são eles: 
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I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 
criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 
pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; 

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na 
forma do art. 22; 

IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações 
desenvolvidas na instituição; 

V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas 
na instituição, passíveis de proteção intelectual; 

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 
propriedade intelectual da instituição; 

VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência 
competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de 
inovação da ICT; 

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação 
gerada pela ICT; 

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em 
especial para as atividades previstas nos arts. 6º a 9º ; 

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT. 
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A UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) E 
SUA POLÍTICA DE INOVAÇÃO 

 

Com a necessidade de adequação do funcionamento da Univasf à legislação de 

inovação vigente no país, no ano de 2014, por meio da Resolução n°20/2014 do 

Conselho Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(CONUNI), foi regulamentada as normas de funcionamento do Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT/UNIVASF. 

 

Figura 2: Linha do tempo da institucionalização da Política de Inovação da Univasf . 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020). 

 

Em maio de 2018 foi estabelecida as normas e procedimentos para depósito de 

patentes e registros de programas de computador por meio do NIT/UNIVASF.  

Já em novembro do mesmo ano, a Univasf regulamentou a Política Institucional de 

Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia, Inovação e Incentivos à 

Pesquisa Científica e Tecnológica da universidade. 

Desde então, a política de inovação, no âmbito da Univasf, passou a ser gerenciada 

pelo NIT/UNIVASF. De acordo com a Resolução n° 11/2018 da UNIVASF, são 

objetivos da sua política de inovação: 

I - fortalecer a Univasf, visando constituir uma instituição de ensino, extensão 

e pesquisa integrada, competitiva e que apresente soluções tecnológicas de forma 

a contribuir para o crescimento sustentável da região e do país; 
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II - promover a elaboração de planos estratégicos de investimentos em 

Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Empreendedorismo de base tecnológica e 

social, de curto, médio e longo prazo, alinhados às estratégias da Univasf e às 

políticas nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação;  

III - buscar o domínio amplo do ecossistema de inovação tecnológica, tanto no 

nível científico e tecnológico, quanto no nível industrial, por meio do 

empreendedorismo de base tecnológica e social nas áreas estratégicas para o 

desenvolvimento regional e nacional;  

IV - capacitar recursos humanos, em graus compatíveis com as necessidades 

de pesquisa, desenvolvimento, valoração e transferência de tecnologia;  

V - estimular a busca de soluções tecnológicas em vários setores produtivos, 

que atendam às necessidades das empresas, considerando a diversidade do saber 

e promovendo o desenvolvimento do país;  

VI - estimular os investimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na 

Univasf, pela ação sistêmica das Gestões de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, 

alinhadas aos objetivos estratégicos e buscando operar em rede de 

relacionamentos e parcerias internas e externas. 
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A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SEAD) E O 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

No ano de 2004 a UNIVASF iniciou suas atividades nos municípios de Petrolina-PE, 

Juazeiro-BA e São Raimundo Nonato-PI, e após 5 anos do seu funcionamento, criou 

como órgão suplementar da universidade, a Secretaria de Educação a Distância 

(Sead), tendo como sua responsabilidade a articulação, o fomento, o apoio e a 

execução de projetos institucionais em Educação a Distância (EAD).  

No período de 2011 a 2020 a Sead/Univasf obteve a aprovação em diversos editais 

para o financiamento da oferta de novos cursos. Num total, são ofertados, 5 (cinco) 

cursos de graduação, 11 (onze) de Pós-Graduação e 6 (seis) cursos de Formação 

Pedagógica. Diante da necessidade de fornecer maior eficiência aos processos 

administrativos e acadêmicos da secretaria, foram desenvolvidos diversos materiais 

instrucionais, apostilas, programas de computador, vídeo-aulas e tutoriais. Como é 

sabido, todos esse materiais e programas de computador são considerados ativos 

de propriedade intelectual, que tem sua proteção garantida por lei e podem ser 

explorados por meio de licenciamento de forma onerosa ou não. 
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PROCEDIMENTO PADRÃO DE PROTEÇAO DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DA SEAD 

Após desenvolvida e aprovada a utilização de algum ativo de propriedade intelectual 

é necessário também protegê-lo, desta forma, podendo garantir a sua titularidade e 

uso exclusivo, bem como licenciá-lo conforme oportunidade e conveniência futura. 

O solicitante do processo deve ser servidor que responda e tenha assinatura do 

setor no SIPAC. O processo de proteção do ativo de propriedade intelectual deverá 

seguir o seguinte fluxo, conforme Figura 3: 

 

Figura 3: fluxograma de solicitação do pedido de proteção de propriedade intelectual desenvolvido 

pela SEAD . 
 

 
Fonte: desenvolvido pelo próprio autor (2020). 

*Em caso de ativos de propriedade intelectual protegidas pelo direito do autor, para obtenção do seu 

registro, deve-se procurar processo específico de solicitação de ISBN no Sistema Integrado de 

Bibliotecas (SIBI) da Univasf. 

 

 

1

•Identificar o tipo de ativo de propriedade intelectual desenvolvido pela SEAD e sua adequada
forma de proteção.

2

•Realizar busca de anterioridade: INPI, USPTO, Espacenet, Google drive, apple store e demais
bases de dados.

3

•Acessar o site do NIT/UNIVASF para preencher os formulários necessários para abertura de
processo de proteção do ativo de propriedade intelectual.

4

•Assinatura dos autores /co-autores nos Termos e Declarações específicos para cada tipo de
propriedade intelectual que deseja proteger.

5
•Acessar o SIPAC para cadastro da documentação, conforme orientação do NIT/UNIVASF.

6

•Aguardar resultado do processo ou solicitação de novas informações para encaminhamento
do registro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para cada tipo de ativo de propriedade intelectual que se deseja proteger, há 

prazos, valores, exigências e exames distintos, que, em alguns casos, devido aos 

indicadores de backlog do INPI, podem levar, algumas semanas, meses e até anos. 

Após cumprimento de todas exigências solicitadas pelo NIT/UNIVASF e pelo INPI, 

será expedido documento oficial atestando a titularidade da propriedade intelectual. 
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ANEXO A – TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 
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ANEXO B – PORTARIA MEC Nº 1.369 – CREDENCIAMENTO DA UNIVASF NO 
SISTEMA UAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 116 

 

Nº 234, quarta-feira, 8 de dezembro de 20108 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012010120800008

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

ANEXO

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO CAMPUS/ UNED

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Arapiraca e Penedo

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá
Laranjal do Jari e Macapá

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Bom Jesus da Lapa

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Irecê, Jequié e Seabra

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Acaraú, Campus Avançado de Aracati, Campus Avançado de Baturité, Campus Avan-
çado de Jaguaribe, Campus Avançado de Tauá e Campus Avançado de Tianguá

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
Campus Avançado de Guarapari, Ibatiba, Campus Avançado de Venda Nova do Imi-
grante e Vila Velha

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
Luziânia

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Norte de Minas Gerais
Montes Claros e Pirapora

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Triângulo Mineiro
Campus Avançado de Patrocínio e Campus Avançado de Uberlândia

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Rondonópolis

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Campus Avançado de Breves e Itaituba

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Campus Avançado de Teresina Zona Sul

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná
Campus Avançado de Londrina e Campus Avançado de Palmas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
Campus Avançado de Arraial do Cabo, Campus Avançado de Engenheiro Paulo de
Frontin

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
Campus Avançado de Quissamã

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Campus Avançado de Cidade Alta

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
Campus Avançado de Cacoal e Campus Avançado de Porto Velho

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima
Amajari

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Avançado de Farroupilha, Campus Avançado de Feliz e Campus Avançado
de Ibirubá

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Júlio de Castilhos

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Canoinhas, Criciúma, Itajaí, Campus Avançado de Jaraguá do Sul, Lages, Campus
Avançado de São Miguel do Oeste e Campus Avançado de Xanxerê

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Avançado de Ibirama e Campus Avançado de Luzerna

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Campus Avançado de Boituva e Campus Avançado de Capivari

PORTARIA No- 1.367, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2010

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com a Portaria Ministerial
nº 67, de 06 de fevereiro de 1987, e

considerando a crescente carência de mão-de-obra especia-
lizada nas diversas áreas do saber;

considerando a necessidade de continuar promovendo a edu-
cação profissional de qualidade nos diversos níveis;

considerando a necessidade de proporcionar o desenvolvi-
mento das regiões atendidas pelas Unidades de Ensino Descentra-
lizadas - UNED, das Instituições Federais de Educação Tecnológica,
resolve:

Art. 1º Autorizar o Centro Federal de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca - RJ a promover o funcionamento de suas
UNED's de Angra dos Reis e Itaguaí - RJ.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.368, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2010

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto nº 5.622, de
19/12/2005, no Decreto nº 5.773, de 09/05/2006, com as alterações do
Decreto 6.303, de 12/12/2007, na Portaria Normativa nº 40, de
12/12/2007, e no Parecer CNE/CES nº 238/2010, de 11/11/2010, com
a legislação aplicável, conforme consta dos Processos nº
23000.009462/2009-34 e 23000.014160/2010-11, resolve:

Art. 1º Credenciar a Fundação Universidade Federal de Ciên-
cias da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), vinculada ao Sistema
Universidade Aberta do Brasil, para a oferta de cursos de pós-gra-
duação lato sensu, na modalidade a distância, pelo prazo de 5 (cinco)
anos.

Art. 2º Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto nº 5.773/2006,
alterado pelo Decreto nº 6.303/2007, os atos autorizativos são válidos
até o ciclo avaliativo seguinte.

Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput venha
a ocorrer interstício superior a cinco anos, a instituição deverá so-
licitar seu recredenciamento, observadas as disposições processuais
pertinentes, tendo em vista o prazo máximo do primeiro creden-
ciamento estabelecido no art. 13, § 4º, do mesmo Decreto.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.369, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2010

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto nº 5.622, de
19/12/2005, no Decreto nº 5.773, de 09/05/2006, com as alterações do
Decreto 6.303, de 12/12/2007, na Portaria Normativa nº 40, de

12/12/2007, e no Parecer CNE/CES nº 238/2010, de 11/11/2010, com
a legislação aplicável, conforme consta dos Processos nº
23000.009462/2009-34 e 23000.014160/2010-11, resolve:

Art. 1º Credenciar as Instituições Públicas de Educação Su-
perior, vinculadas ao Sistema Universidade Aberta do Brasil, re-
lacionadas no Anexo I desta Portaria, para a oferta de cursos su-
periores na modalidade a distância, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Art. 2º Credenciar os polos de apoio presencial relacionados
no anexo II desta Portaria, para a modalidade de Educação a Dis-
tância.

Art. 3º Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto nº 5.773/2006,
alterado pelo Decreto nº 6.303/2007, os atos autorizativos são válidos
até o ciclo avaliativo seguinte.

Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput venha
a ocorrer interstício superior a cinco anos, a instituição deverá so-
licitar seu recredenciamento, observadas as disposições processuais
pertinentes, tendo em vista o prazo máximo do primeiro creden-
ciamento estabelecido no art. 13, § 4º, do mesmo Decreto.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

ANEXO I

1 UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
2 UNIR FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
3 I FA M INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO-

GIADO AMAZONAS
4 IFBA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DA BAHIA
5 IFPB INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DA PARAIBA
6 I FA L INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DE ALAGOAS
7 IFMT INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DE MATO GROSSO
8 IFPE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DE PERNAMBUCO
9 IFRR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DE RORAIMA
10 IFSC INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DE SANTA CATARINA
11 IFCE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DO CEARA
12 IFMA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DO MARANHÃO
13 IFRN INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DO RIO GRANDE DO NORTE
14 IFSul INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

SUL-RIO-GRANDENSE
15 IFES INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DO ESPIRITO SANTO
16 UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
17 UEA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
18 UERN UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
19 UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA
20 UEFS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

21 UEMS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
22 UESB UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
23 UNESP UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
24 UFGD UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
25 UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
26 UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
27 UNIFEI UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
28 UFPE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
29 UFRR UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
30 UFSCAR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
31 UFSJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
32 UFS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
33 UFV UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
34 U FA B C UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
35 U N I FA P UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
36 U FA M UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
37 UFPI UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
38 FURG UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
39 UFT UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
40 U N I VA S F UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
41 UFRPE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
42 UFERSA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
43 IF - Trian-

gulo
INSTITUTO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
TRIANGULO

44 IFPR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DO PARANÁ

45 UNILAB UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSO-
FONIA AFRO-BRASILEIRA

46 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
47 UEL UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
48 UENP UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
49 UFVJM UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E

MUCURI
50 UNITINS UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
51 UESPI UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

ANEXO II

POLOS DE APOIO PRESENCIAL - UAB
Nº REGIÃO UF MUNICÍPIO
1 CENTRO-OESTE DF BRASÍLIA
2 CENTRO-OESTE DF BRAZLÂNDIA
3 CENTRO-OESTE DF CEILANDIA
4 CENTRO-OESTE DF PA R A N O Á
5 CENTRO-OESTE DF P L A N A LT I N A
6 CENTRO-OESTE DF SANTA MARIA
7 CENTRO-OESTE GO ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
8 CENTRO-OESTE GO ALEXÂNIA
9 CENTRO-OESTE GO ALTO PARAISO

10 CENTRO-OESTE GO ANAPOLIS
11 CENTRO-OESTE GO APARECIDA DE GOIÂNIA
12 CENTRO-OESTE GO C ATA L Ã O
13 CENTRO-OESTE GO CEZARINA
14 CENTRO-OESTE GO CRIXÁS
15 CENTRO-OESTE GO FIRMINÓPOLIS (CAMPUS)
16 CENTRO-OESTE GO FORMOSA
17 CENTRO-OESTE GO GOIANÉSIA
18 CENTRO-OESTE GO GOIAS
19 CENTRO-OESTE GO INHUMAS
20 CENTRO-OESTE GO IPORA
21 CENTRO-OESTE GO ITUMBIARA
22 CENTRO-OESTE GO JUSSARA
23 CENTRO-OESTE GO MINAÇU
24 CENTRO-OESTE GO MINEIROS
25 CENTRO-OESTE GO MORRINHOS
26 CENTRO-OESTE GO PIRANHAS
27 CENTRO-OESTE GO P L A N A LT I N A
28 CENTRO-OESTE GO POSSE
29 CENTRO-OESTE GO RIO VERDE
30 CENTRO-OESTE GO SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
31 CENTRO-OESTE GO SÃO SIMÃO
32 CENTRO-OESTE GO URUAÇU
33 CENTRO-OESTE GO URUANA
34 CENTRO-OESTE MS ÁGUA CLARA
35 CENTRO-OESTE MS APARECIDA DO TABUADO
36 CENTRO-OESTE MS B ATA G U A S S U
37 CENTRO-OESTE MS BELA VISTA
38 CENTRO-OESTE MS CAMAPUÃ
39 CENTRO-OESTE MS CAMPO GRANDE POLO1
40 CENTRO-OESTE MS CAMPO GRANDE POLO2
41 CENTRO-OESTE MS COSTA RICA
42 CENTRO-OESTE MS DOURADOS
43 CENTRO-OESTE MS ELDORADO
44 CENTRO-OESTE MS JARDIM
45 CENTRO-OESTE MS MIRANDA
46 CENTRO-OESTE MS PA R A N H O S
47 CENTRO-OESTE MS PORTO MURTINHO
48 CENTRO-OESTE MS RIO BRILHANTE
49 CENTRO-OESTE MS SÃO GABRIEL DO OESTE
50 CENTRO-OESTE MT ALTA FLORESTA
51 CENTRO-OESTE MT ALTO ARAGUAIA
52 CENTRO-OESTE MT BARRA DO BUGRES
53 CENTRO-OESTE MT BARRA DO GARÇAS
54 CENTRO-OESTE MT CÁCERES
55 CENTRO-OESTE MT CHAPADA DOS GUIMARÃES
56 CENTRO-OESTE MT COLÍDER
57 CENTRO-OESTE MT CONFRESA
58 CENTRO-OESTE MT CUIABA
59 CENTRO-OESTE MT DIAMANTINO
60 CENTRO-OESTE MT GUARANTA NORTE
61 CENTRO-OESTE MT JAURU
62 CENTRO-OESTE MT JUARA
63 CENTRO-OESTE MT JUÍNA
64 CENTRO-OESTE MT LUCAS DO RIO VERDE
65 CENTRO-OESTE MT NOVA XAVANTINA
66 CENTRO-OESTE MT PEDRA PRETA
67 CENTRO-OESTE MT PONTES E LACERDA
68 CENTRO-OESTE MT PRIMAVERA DO LESTE
69 CENTRO-OESTE MT RIBEIRÃO CASCALHEIRA


