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RESUMO - O artigo descreve sobre o planejamento de uma praça-jardim no município de Uberlândia, Minas Gerais. Propondo utilizar vegetação endêmica do cerrado, alternativas para reutilização de
materiais e adequação de espaços para acessibilidade. O objetivo é propor uma praça como um local
atrativo, seguro e acolhedor, contendo áreas destinadas aos esportes, às crianças, à leitura e descanso,
e um pequeno centro para desenvolvimento de educação ambiental, com vistas à transformação em
uma sala verde.
Palavras Chaves: praça, reutilização, cerrado.
INTRODUÇÃO
Com a crescente urbanização das cidades, a preservação, recuperação e criação de
espaços verdes urbanos são as grandes preocupações de estudiosos e planejadores urbanos, já
que tais espaços são fundamen-tais para a qualidade ambiental e de vida da população (MILANO; DALCIN, 2000; SILVEIRA; BARROS,
2001).
As praças são espaços livres urbanos
utilizados como local público. Elas são pontos
de encontro, cujas principais fun-ções são de incentivar a vida comunitária e o lazer, e para se
constituírem como áreas verdes devem ser arborizadas e livres de impermeabilização (LIMA et
al., 1994b; DEMATTÊ, 1997).
Para tanto, a preservação e a adequa-ção
dos espaços urbanos são condições es-senciais
para o incentivo da convivência e lazer. Com
essa finalidade, as praças ga-nham especial destaque dentre os locais de acesso público.
Nesse sentido, destacamos que a crescente antropização dos municípios bra-sileiros,
a expansão do tráfego de automó-veis gera um
grande problema na acumula-ção inadequada
de pneus usados. Sendo que, uma das formas de
reutilização é a pavimentação de ruas através da
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adição de borracha ao cimento asfáltico.
Outro fato relevante é que, conside-ra-se
que a construção civil é uma impor-tante atividade para o desenvolvimento das cidades, porém
essa gera grandes impactos ambientais. Desse
modo uma solução para os rejeitos da construção
civil é a reutiliza-ção para o asfaltamento de praças e outras construções.
A proposta do Centro Educacional tem
como objetivo incentivar alunos e o público em
geral sobre a sensibilização em relação à preservação do meio ambiente. Trabalhando de forma
a conscientizar sobre a importância dos diferentes ecossistemas e a necessidade de preservação e
conservação dando base para o desenvolvimento
sustentável.
Por conseguinte, ressalta-se que a cidade
de Uberlândia com a constante urbanização necessita de planos e ações para atender melhor as
necessidades da população.
Com este intuito o objetivo deste trabalho é projetar uma praça-jardim acessível a todas
as pessoas. No local serão utilizadas espécies do
cerrado, proposta de pista de caminhada e ciclovia. Serão levantadas soluções para a reutilização
de pneus usados e resíduos da construção civil,
de forma a incentivar a educação ambiental e
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mostrar a importância de áreas permeáveis para a
manutenção do ecossistema urbano, minimizando
os impactos ambientais e proporcionando melhor
qualidade de vida a população.
METODOLOGIA
O projeto de elaboração de uma praça
surgiu da necessidade de promover lazer para a
população, que carece de espaços tranquilos e seguros para descanso e entretenimento.
A idéia de sustentabilidade está incorporada no projeto, no qual todos os aspectos que
compõem a praça foram estruturados para se conseguir a harmonia entre o progresso e o meio ambiente.
Com o objetivo de não restringir o publico
freqüentador da praça, e ter condições de atender
a toda a população, foi projetada para atender a
várias necessidades, com diversos atrativos como:
parquinho infantil, quadra poliesportiva, pomar,
jardim, ciclovia, campo de flores, área de leitura,
centro comercial, área para caminhada e centro
educacional.
O acesso dos portadores de necessidades
especiais à praça será feito por travessias elevadas localizadas próximo às entradas, a sinalização
interna será feita com piso tátil de alerta e direcional.
A iluminação da praça será feita de forma
a manter todos os espaços visíveis e seguros durante a noite, feita exclusivamente com lâmpadas
LED para uma maior economia e menor impacto
ao meio ambiente.
Para proporcionar uma coleta seletiva dos
resíduos gerados na praça, serão colocadas lixeiras para material orgânico, plástico, papel e não
recicláveis em alguns postes de iluminação dispostos de forma estratégica por toda a praça.
Caracterização das áreas da praça
Parquinho Infantil
O parquinho infantil será uma área reservada para diversão das crianças com idade inferior
a 10 anos, equipada com brinquedos e obstáculos
feitos com a montagem de pneus usados.
Será uma área cercada, para manter a segurança e
de fácil acesso e muita iluminação.
Quadra Poliesportiva
A quadra poliesportiva tem o objetivo de
atrair todos os praticantes de esportes, pois tem
condições de receber várias modalidades como:
futebol, vôlei, handebol, basquete e peteca.

Possui um espaço reservado e devidamente cercado para a segurança das pessoas ao
redor. Os jogos e equipamentos serão controlados pelo centro educacional.
Pomar

Área reservada para cultivo de árvores
frutíferas específicas do cerrado como: cajueiro,
mama cadela, cagaita, araticum, mangaba, pitanga do cerrado, gabiroba e murici do cerrado,
para consumo da própria população freqüentadora da praça.
Com a finalidade de conservar o solo
permeável, a forração será feita com o plantio
de grama esmeralda nos espaços entre as árvores.
Características como temperatura amena, presença de aves e insetos polinizadores,
será um dos diferenciais desta área, criando um
espaço para interação e apreciação da natureza.
Jardim
Com um conjunto de espécies endêmicas do Cerrado como: Pau pombo, aroeira, pata
de vaca, capororoca branca, embaúba, angico,
jacarandá branco, sucupira branca, barbatimão
e tarumã do cerrado, o jardim proporcionará às
pessoas a sensação de estar em um campo aberto, relaxante, onde poderá conhecer as espécies
nativas do local e possivelmente se dedicar à
leitura e descansar do stress urbano.
Na área gramada, as famílias poderão se
reunir fazendo piquenique, pois o jardim dispõe
de um conjunto de mesas e cadeiras que possibilitam a realização de várias atividades como:
jogos de tabuleiros, conversa entre amigos e leituras.
Situada na parte externa da praça, a ciclovia foi projetada para que as pessoas possam
fazer suas atividades físicas com segurança,
tendo um espaço reservado para tal atividade.
Com o piso de borracha processada, a
ciclovia faz parte da educação ambiental, pois a
sua pavimentação é feita de pneus usados, que
depois de triturados e prensados formam placas
de fácil encaixe podendo ser adaptáveis ao tamanho necessário, possibilitando a infiltração
da água por entre uma placa e outra.
Campo de flores
O campo de flores tem a finalidade de
resgatar o bem estar e estimular os sentidos
como visão e olfato dos frequentadores, será um
lugar calmo, com presença de pássaros e insetos.
5

III SEMINÁRIO DE PESQUISA DA UNIUBE
Campus Uberlândia – MG

Preservando a permeabilidade do local,
o campo de flores faz parte da área verde da praça, o que ajuda na sensação de estar em contato
com a natureza que a praça propõe.
Centro comercial
Área reservada para realização de um
pequeno comércio, a fim de movimentar e proporcionar um uso econômico da praça. Sendo
estruturado para a realização de eventos como:
shows, palestras e aulas de educação ambiental.
É a área com maior parte impermeável,
seu piso é feito com o reaproveitamento do entulho, o qual misturado ao cimento aumenta o
seu rendimento, diminuindo a utilização de materiais e reaproveitando outros.
Centro de Educação Ambiental
Com uma área de 60m² o centro conta
com uma sala de aula com capacidade para 30
alunos, um centro administrativo, um depósito
e 4 banheiros sendo 2 adaptados para portadores de necessidades especiais. Posteriormente
esse espaço poderá ser inscrito no Projeto Sala
Verde coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que consiste no incentivo à implantação
de espaços socioambientais para atuarem como
potenciais Centros de informação e Formação
ambiental.
A sala poderá se dedicar a projetos, ações
e programas educacionais voltados à questão
ambiental. Deve cumprir um papel dinamizador, viabilizando iniciativas que propiciem uma
efetiva participação dos diversos segmentos da
sociedade na gestão ambiental, seguindo em direção à sustentabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto de praça-jardim proposto nesse trabalho contempla uma área de aproximadamente 16.180 m², arborizada com 27 espécies do
cerrado entre elas 12 árvores de grande e médio
porte, 8 espécies frutíferas e 7 espécies que se
destacam pelas suas flores. Inserida no bairro
Segismundo Pereira, beneficiaria uma população
de 20.207 hab. (IBGE/2000-2008). Para cercar
a ciclovia seriam reutilizados aproximadamente
300 pneus e mais uma quantidade (ainda não estimada) para a sua pavimentação.
CONCLUSÕES
Com o presente estudo, conclui-se que o pla6

nejamento de áreas verdes em meio urbano é de
grande importância para a melhoria da qualidade
de vida da população.
Espera-se que esta praça seja um a-trativo
para se resgatar o contato com a na-tureza típica
do cerrado, agregando conhe-cimento e demonstrando alternativas para reutilização e reciclagem
de materiais usa-dos.
Após ser implementada a praça po-derá se
tornar local de pesquisa para diver-sos segmentos.
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RESUMO - Este estudo pretende demonstrar a aplicação da ferramenta benchmarking enxuto na
empresa que atua no segmento de tijolos ecológicos. A Ação Moradia apri-mora o desempenho de
seus processos através da manufatura enxuta que resulta na fle-xibilidade, rapidez, redução de custos
e confiabilidade do sistema, adaptando-se às vari-ações da demanda, em decorrência da redução do
ciclo total do processo (lead time) e na qualidade da produção, critérios estes necessários para satisfação do atendimento ao cliente. Esta ferramenta auxilia na comparação de indicadores do processo
com as variá-veis de pesquisa do benchmarking enxuto, divididas em Demanda, Produto, PCP e Chão
de Fábrica. A análise destes indicadores resultará em um diagnóstico evidenciando se a empresa tem
condições mínimas de assumir a implementação da manufatura enxuta mostrando seus pontos fortes
e fracos. Logo este procedimento poderá ajudar a empresa Ação Moradia a reduzir desperdícios do
processo, otimizando-o com a finalidade de aumentar a produtividade e de se colocar no mercado, trazendo um plano de ação eficaz ao processo, uma maior produtividade e uma melhor competitividade
em um mercado cada vez mais exigente.
Palavras Chaves: Benchmarking enxuto, manufatura enxuta, sistema de produção.
INTRODUÇÃO
O desperdício nos sistemas de produção
é um indicador de eficiência e produtividade
podendo significar a permanência de um produto, serviço ou empresa no mercado. Há diversos
métodos de análises e mapeamento de processos
para identificar fontes de perdas e elimina-las ou
reduzi-las.
A pesquisa surgiu da necessidade de avaliar a aplicabilidade da ferramenta Benchmarking
Enxuto na empresa Ação Moradia sendo baseado
nos parâmetros que devem ser aperfeiçoados para
que sua produção de tijolos ecológicos seja rentável, e se torne competitiva no mercado.
De forma sustentável a produção do tijolo ecológico, atua cada vez mais na preocupação
com a conservação do meio ambiente. Este sistema visa ampliar a produção ecológica e conscientizar seus futuros clientes a respeito da substituição do tijolo convencional para o ecológico. Para

esta avaliação serão identificados os pontos a
serem melhorados. A aplicação desta ferramenta utiliza os métodos propostos para traçar um
plano de ação a fim de identificar os problemas
e propor soluções.
A empresa Ação Moradia é uma organização não governamental, filantrópi-ca, fundada em 1993, por meio de uma mobilização
de jovens voluntários. A em-presa possui uma
Unidade Produtiva Co-munitária Fábrica de Tijolos Ecológicos, uma estratégia de intervenção
social que a-lia a melhoria da qualidade de vida
de fa-mílias em situação de vulnerabilidade
soci-al à proteção e a educação ambiental, possibilitando assim o acesso a dezenas de famílias
de baixa renda no meio urbano ou rural, à moradia digna. O papel da Ação Moradia em relação
à UPC- Unidade Pro-dutiva Comunitária é dar
apoio técnico e financeiro (através de microcrédito). A fá-brica é um empreendimento incubado pela ONG, tendo a parceria da Fundação
Inte-ramericana – IAF; Secretaria Nacional de
7
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Economia Solidária – SENAES; e Funda-ção
Carrefour. Além da produção de tijolos para as
construções próprias, a UPC tem como objetivo
“promover a geração de tra-balho e renda por
meio da produção e co-mercialização de Tijolos
Ecológicos”, e compõe o programa ECoS – Empreendi-mentos Comunitários Solidários” – uma
i-niciativa de inclusão sócio-produtiva por meio
da incubação de empreendimentos comunitários,
dentro da perspectiva da E-conomia Solidária.
Os tijolos são comerci-alizados em Uberlândia e
região para pes-soas físicas e jurídicas.
O tijolo modular de solo-cimento, conhecido como tijolo ecológico, é menos prejudicial ao meio ambiente do que o convencional.
Há dois pontos fundamen-tais que o caracteriza
como ecológico. Primeiramente o tijolo solocimento não vai ao forno, a secagem é natural,
e com isso, há cada mil tijolos sete árvores são
pre-servadas, além de não poluir a atmosfera.
Outro ponto importante que o diferencia do convencional diz respeito à argila. Para a fabricação
do tijolo solo-cimento é utilizado um solo arenoso com baixa quantidade de argila, em contra
ponto com convencional que necessita de uma
grande quantidade de argila que é encontrada
somente nos fundos de vales e encostas de rios.
A argila quando retirada prejudica a mata ciliar
causando erosões e prejudicando as vertentes.
A utilização do tijolo ecológico reduz o
custo da construção, pois, o custo final da obra
fica, em média, 30% mais ba-rato devido ao seu
processo de encaixe simples, sem necessidade
de acabamento com argamassa. As instalações
elétrica e hidráulica são embutidas nos furos
internos dos tijolos, eliminando a necessidade
da quebra de paredes tendo assim um bom acabamento, sem a necessidade de reboco. O processo consiste em esparramar o solo arenoso em
barracões para secagem, penei-ração, triturados,
prensagem e o processo de cura para finalização
do produto.

questionário é avaliado com pesos de um a cinco,
sendo um, nível básico, três equivale um nível intermediário e cinco equivale nível de excelência
de prática ou performance, com quatro variáveis
de pesquisa que são elas:Demanda, Produção,
PCP e Chão de fábrica.
Ao final do questionário são calculados os
índices de performance e prática e para finalização dos índices é feito uma media aritmética.A
interpretação consiste em dispor os índices em
ferramentas como gráfico de pratica x performance no tipo de gráfico radar. Nestas ferramentas serão demonstrados de forma objetiva os pontos a
serem incluídos no PDCA.
O estudo apresentado tem como proposta
reduzir desperdícios do processo e proporcionar
aumento de produtividade e qualidade do produto. Através de visitas e estudos na empresa foi
avaliado o atual es-tado do processo e gerando
relatórios de não conformidade. A partir dos relatórios são executados os 37 indicadores do Benchmarking enxuto, realizando o cálculo dos índices parciais de prática e performance levantados
para cada uma das quatro variáveis de pesquisa.
A consolidação resulta em dois índi-ces
finais: a prática e performance que vi-rão a representar o estado atual de desen-volvimento do
sistema produtivo diagnos-ticado em relação ao
gerenciamento da Manufatura Enxuta. Os gráficos apresenta-dos têm seus dados embasados no
porcen-tual dos valores parciais medidos.

METODOLOGIA
Para aplicação do Benchmarking Enxuto
na produção de tijolos ecológicos serão executadas três etapas Preparação, Investigação e Interpretação. Na etapa de preparação são criadas as
condições gerais para desenvolver a ferramenta.
Forma-se uma equipe para determinação e execução da investigação.
Na etapa de investigação é aplicado um
questionário com trinta e sete indicadores. Esse
8

Figura 1- Performance X Prática.
O gráfico radar posiciona a etapa produtiva
em relação aos padrões de exce-lência propostos
neste método para a ME, em termos de práticas e
performance em cada uma das quatro variáveis de
pesquisa estudadas. Cada eixo tem uma escala de
0 a 100 % e a posição da etapa produtiva é defini-
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da pelos pontos. O padrão de exce-lência proposto é representado pelo círculo externo do gráfico,
ou seja, 100% em todos os indicadores de práticas
e performances estudados. Tem-se o valor de 60%
como um marco de desempenho mínimo necessário que viabiliza a utilização de ferra-mentas e
conceitos da Manufatura Enxuta no ambiente da
Ação Moradia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A variável Demanda demonstra que os
indicadores corresponderam em 33% nas Práticas e 84% em Performance, pos-suindo focos
de melhoria,conforme DEM-01- Modelo de Previsão da Demanda, pon-tuado em apenas 20%.
Este indicador rela-ta a ausência de modelo estrutural formal para previsão de Demanda, pois na
fábrica é utilizada a experiência dos vendedores
para classificação da mesma. Por sua vez de acordo com o Indicador Prático DEM-8- Capacidade
de Resposta à Demanda quanto à capacidade de
resposta de demanda, o sistema produtivo pode
responder de forma organizada às solicitações dos
clientes, ou seja, a empresa consegue produzir de
acordo com a entrega da demanda confirmada,
com antecedência superior ao prazo de entrega
prometido.
A variável Produto indica que as análises
corresponderam em 40% Práticas e 70% Performance, possuindo também focos de melhoria
como no indicador Prá-tico PRO3- Calendário de
Desenvolvimen-to, pois a empresa não possui um
calendá-rio de ações predefinidos para um projeto
dinâmico retardando o desenvolvimento de forma
planejada a criação de novos proje-tos.. Por sua
vez de acordo com o indica-dor específico Prático
PRO5- Percentual de Defeitos Internos, a empresa apresenta menos de 0,01% de defeitos, ou seja,
menos de 100 peças com defeito por milhão de
peças produzidas, em média de acordo o Percentual de Defeitos Internos.
A variável PCP corresponde em 20% Prático e 76% em performance .Dentro dos pontos
de melhoria se faz refe-rencia o Indicador Prático
PCP-01- Plane-jamento-mestre da Produção,onde
a em-presa não possui um Planejamento-Mestre
da Produção, cuja função é estabelecer um Planomestre de Produção (PMP) de pro-dutos finais,
com base nas previsões de vendas de médio prazo
ou nos pedidos em carteira já confirmados.Outro
indicador específico em 100% em percentual de
pon-tualidade é o PCP-07- Percentual de Pontualidade, a empresa tem atendimento de mais de
90 % das ordens dentro do prazo inicial estipula-

do.

Na variável Chão de Fábrica com 47%
nos indicadores Práticos e 36% em Performance.verificou-se que os pontos de melhorias são
observados no indicador es-pecífico- CDF-01Flexibilidade de Volume pois a empresa não tem
equipamentos de volume variado e é obrigada a
utilizar e-quipamentos maiores do que o necessário em relação à demanda média solicita-da.
Outro indicador especifico avaliado em 20% é
o CDF-08- Percentual de Setup ,de acordo com
o propósito do indicador a empresa tem tempo
de setup superior a 30% do tempo total produtivo, ou seja, período em que a produção é interrompida para que os equipamentos fabris sejam
ajustados para entrada de novos lotes.
CONCLUSÕES
O objetivo desse artigo foi o de descrever um estudo de caso onde ocorreu a aplicação
do BME como ferramenta de diagnóstico para
a análise da implantação da Manufatura enxuta, na Empresa Ação Moradia que possui uma
Unidade Produtiva Comunitária Fábrica de Tijolos Ecológicos. Inicialmente, se apresentou
o método BME, com suas quatro variáveis de
pesquisa e respectivos indicadores de práticas e
performances, para em seguida, proceder com
a descrição do diagnóstico obtido com a aplicação do método na empresa. O BME situou a
empresa em relação ao mercado, mostrou o que
é necessário para torná-la competitiva e a fez
conhecer os pontos de comparação e o padrão
de referência da Manufatura Enxuta, aplicando
assim com sucesso o objetivo da ferramenta.
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RESUMO - O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objeto de análise o trabalho social
desenvolvido pela Chácara Fraterna São Pio – Toca de Assis, localizado no município de Uberaba.
O objetivo deste trabalho consiste em discutir a Política de Assistência Social no que tange ao atendimento às pessoas em situação de rua; traçar o perfil das pessoas em situação de rua atendidas pela
instituição, além de analisar a perspectiva de atuação do Serviço Social na entidade. Com o intuito de
atingir esses objetivos, apoiamos essas análises no método dialético, realizando uma pesquisa exploratória de caráter quanti-qualitativa, e revisão de literatura. Utilizando ainda uma pesquisa do-cumental,
tendo como instrumentos a observação participante e o roteiro de mapeamento do perfil dos usuários.
Palavras Chaves: Assistência Social, Exclusão Social, Pessoa em situação de rua, Serviço Social.

INTRODUÇÃO
A evolução do capitalismo contribu-iu,
dentre outros determinantes, para o ace-leramento do processo migratório em fun-ção da
busca por emprego e renda, melho-res condições
de vida, além de aspectos so-ciais, econômicos,
políticos e/ou culturais, processo esse decorrente de um sistema de produção excludente e que
agrava assim a questão das “pessoas em situação
de rua”.
O crescimento econômico define o fluxo migratório e diante desse fluxo mi-gratório,
o município de Uberaba possui um crescimento
econômico significativo, o qual contribui para
este fluxo. Como em qualquer cidade brasileira, Uberaba apre-senta diversas expressões da
questão social, destacando aqui a realidade da
população em situação rua. Esse segmento está
sujeito a condições de extrema vulnerabilidade
social, no limite da exclusão social e da pobreza,
sem ter garantia do mínimo para a sua subsistência, além de perpassarem as questões políticas e
econômicas a que estão submetidas.
Diante do exposto, o presente Traba-lho
de Conclusão de Curso justifica-se pelo interesse das pesquisadoras em conhecer a realidade
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social das pessoas em situação de rua e o trabalho
desenvolvido na Chácara Fraterna São Pio, conhecida como “Toca de Assis”. Tal interesse decorre do estágio de observação realizado na instituição no segundo semestre de 2007, por uma das
pesquisadoras.
O objeto de estudo desta pesquisa é o
trabalho social desenvolvido com as pessoas em
situação de rua acolhidas pela Chácara Fraterna
São Pio (Toca de Assis). Tendo como objetivo
conhecer o perfil dessas pessoas em âmbito nacional e local, representadas neste trabalho como
as pessoas acolhidas na instituição e realizar uma
análise sobre a perspectiva de atuação do Serviço
Social junto a este segmento, considerando a ausência deste profissional neste espaço.
Essa pesquisa possui relevância para a formação,
pois permitiu uma aproximação com a temática e
com a referida instituição, ressaltando a possibilidade da mesma torna-se um espaço sociocupacional do assistente social.
No que tange ao Serviço Social, esta pesquisa se torna significativa perante a construção
de conhecimento científico e a discussão sobre a
viabilização e promoção da cidadania, desenvolvendo um olhar crí-tico diante da realidade social
e do exercí-cio profissional, além de despertar novos estudos, considerando as lacunas no campo
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da produção de conhecimento no que se re-fere a
esta temática.
Diante disso, o ato de pesquisar nos traz
novos olhares a partir da realidade do sujeito e
do objeto estudado proporcionan-do melhor intervenção. Assim, parte-se da análise das legislações
pertinentes ao tema.
É necessário que se discuta esta rea-lidade
(pessoas em situação de rua), pois, a pesquisa poderá contribuir com o trabalho social desenvolvido com essas pessoas, na instituição e em outros
espaços. É impor-tante refletir sobre os propósitos
do traba-lho social com esse segmento em condição de vulnerabilidade e risco social no sentido de
promover a inclusão desses usuários.
O intuito desta pesquisa consiste em realizar um estudo sobre a realidade de um grupo
específico, o qual está em situação de risco e vulnerabilidade social, as pessoas em situação de rua
e o atendimento social oferecido a esses grupos
pela Instituição Chácara Fraterna São Pio – Toca
de Assis, de Uberaba/MG, com o objetivo de
agregar conhecimentos, configurando-se como
exigência curricular para obtenção do título de
bacharel em Serviço Social e possivelmente contribuir para com os sujeitos envolvidos.
METODOLOGIA
Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa quantiqualitativa, considerando que “a relação entre pesquisa quantitativa e
qualitativa não é o de oposi-ção, mas de complementaridade e de arti-culação”. (MARTINELLI,
1999, p. 27). Também, utilizamos a pesquisa explorató-ria, pois acreditamos ser esta o ponto de
partida para a construção de qualquer pes-quisa
acadêmica e por ter a possibilidade de identificar
por meio desta o tema, a bi-bliografia, a experiência de outros pesqui-sadores e também novas
fontes de infor-mação.
Posteriormente, foi realizada a revi-são de
literatura utilizando: artigos, revistas especializadas, livros, sites de internet, pois acreditamos que
a busca por literaturas específicas nos auxiliará no
desenvol-vimento da pesquisa.
Para a estruturação e argumentação do contexto
utilizamos a pesquisa docu-mental, nos pautaremos nas legislações tais como normas, regimentos, estatutos etc. As fontes documentais
consistem em duas modalidades para efetivação
da pesquisa, são elas as de primeira mão (sem
tratamen-to analítico), tais como: os documentos
conservados em órgãos públicos e institui-ções

privadas e as fontes secundárias (do-cumentos
que de alguma forma já foram analisados), tais
como: relatórios de pes-quisa; diários de campo; prontuários; fichas de registro; relatórios de
empresas; tabelas estatísticas e outros. Considera-se documento qualquer registro escrito que
possa ser usado como fonte de informação.
Utilizamos também de um roteiro pa-ra
mapeamento do perfil dos usuários a-tendidos
pela Toca de Assis e para a apro-ximação da realidade foi realizada obser-vação participante
por percebermos que o contato direito do pesquisador com o temá-tica permite uma visão
mais ampla e eficaz para o desenvolvimento da
pesquisa. Tal observação permite visualizar fenômenos e situações e uma relação face a face
com os observados enriquecendo assim a pesquisa.
Por fim, foi realizada uma análise temática dos dados coletados, pois perce-bemos ser
importante relacionar as caracte-rísticas comuns
entre os dados coletados.
Para que todas essas informações pudessem ser analisadas, a pesquisa será elaborada com vistas ao Método Dialético, pois entendemos que este método permitirá uma análise
mais crítica e reflexiva do tema pesquisado,
identificando as contradições existentes.
Nesta direção, Triviños (2008, p. 51)
afirma que “materialismo dialético é a base filosófica do marxismo e como tal realiza a tentativa de buscar explicações coerentes, lógicas
e racionais para os fenômenos da natureza, da
sociedade e do pensamento.”
Por meio desta matriz teórica, pre-tendemos compreender a realidade social vivenciada pelas pessoas em situação de rua, o trabalho
social desenvolvido pela “Toca de Assis” e analisar as perspectivas de inserção e atuação do
assistente social na instituição.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A população em situação de rua vive
diante de uma realidade de extrema vulnerabilidade e risco social, realidade explicitada nas
pesquisas e estudos do perfil desses sujeitos.
Sendo então, um grupo em situação de vulnerabilidade e risco social é necessário por parte do
Estado políticas de enfrentamento a essa realidade.
Oliveira (2005) complementa a discussão ao destacar que a população de rua perpassa um processo de naturalização de pessoas
11
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potencialmente perigosas frente à sociedade e
não mais como cidadãos vivendo diversas expressões da questão social. É muitas vezes desta
visão posta que emerge os ataques e violências
sofridas por esta população.
Na cidade de Uberaba, iniciou no ano de
1999, um trabalho denominado como “pastorais
de rua”, que objetivava atender às pessoas em
situação de rua oferecendo alimentação, higiene
e cobertores. Posteriormente em novembro de
2001, inaugurou-se a casa de acolhimento “Chácara Fraterna São Pio”.
Desde 2001, a unidade em Uberaba acolheu a 97 (noventa e sete) pessoas em situação
de rua, e atualmente vivem na unidade 36. Além
do trabalho de acolhimento e institucionalização, a Chácara Fraterna São Pio realiza trabalho
com pessoas em situação de rua, não institucionalizados, promovendo alimentação e higiene.
As pessoas em situação de rua atendidas
pela Toca de Assis caracterizam-se por 100%,
sendo que o público-alvo da instituição são pessoas em situação de rua do sexo masculino.
Constatou-se que grande maioria, 87 assistidos possui idade superior a 40 anos, 9 entre
29 e 39 anos e uma ficha não informou tal dado.
Percebemos que tanto em nível nacional quanto institucional referem-se a um percentual com
idade produtiva.
Quanto à raça/cor observamos que 39,1%
são pardas, 29,5% brancas e pretos 27,9%, segundo a pesquisa nacional. Já os assistidos, a
maioria são brancos, procedido de negros e pardos e apenas um amarelo, porém houve grande
incidência de ausência de informação.
CONCLUSÕES
Constatamos que o município, não possui quantidade suficiente de projetos e programas, que acolham esse público alvo, e consequentemente na viabilização de seus direitos. A
partir do levantamento realizado o município,
atualmente contém um Albergue Municipal e
uma Casa de Apoio aos Moradores de Rua que
acolhem em um período de no máximo três dias.
E apenas a Chácara Fraterna São Pio (Toca de
Assis) oportuniza atendimento social por um período mais longo e indeterminado.
A pesquisa nos permitiu observar que
o público assistido pela Toca é composto por
homens pardos, sem documentos, com baixa
escolaridade, os quais afirmam estar na rua por
questões relacionadas a conflito familiar, desem12

prego, dependência química e outro, sem vínculos
familiares.
Constatamos que o maior índice re-laciona-se a ausência de emprego e grande parte não
possui nenhum vínculo emprega-tício, sendo que
muitos vieram para região buscando melhores
condições de vida.
E ainda que as instituições realizem um
trabalho em consonância com a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, com a perspectiva de
incluir as pessoas por meio de políticas públicas.
Entretanto, as atuações realizadas, principalmente com os usuários desta pesquisa, configuram-se
como ações de caráter imediatista e emergencial.
Constatamos que a política socioassistencial existente no município destinada às pessoas
em situação de rua, atendem a uma questão mínima de direitos, de forma insuficiente no que se refere aos programas na área de educação, inserção
no mercado de trabalho, saúde, segurança e outros tantos que são direitos essenciais garantidos
pela Constituição Federal.
A participação dos usuários permite o envolvimento com o cotidiano da “Toca”, além de
contribuir para que os mesmos não fiquem com o
tempo ocioso, visto que até o momento não há um
plano de trabalho e/ou projeto que objetivam a capacitação profissional e ações que possibilitem a
inserção no mercado de trabalho.
Consideramos a intrínseca necessidade de articulação da rede socioassistencial e do
apoio dos órgãos governamentais para com essas
instituições, para que os atendimentos possibilitem condições para a emancipação do sujeito. É
necessário pensar na pessoa em situação de rua
como um sujeito na sua totalidade, e não apenas
atender a questões como fornecimento de passagens, condições de higienização, alimentação e
repouso temporários.
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RESUMO – Os sedimentos dos rios podem estocar uma grande quantidade de substâncias tóxicas.
Atividades antropogênicas realizadas na bacia hidrográfica são responsáveis pelo lançamento de altas
cargas de metais nos corpos hídricos. O objetivo deste artigo foi realizar a análise de risco da toxicidade em função da avaliação da concentração dos metais cromo, cobre, ferro, níquel, chumbo, escândio,
estrôncio, zinco, zircônio e vanâdio em amostras de sedimentos dos córregos urbanos da bacia do Rio
Uberabinha e propor medidas de mitigação e remediação.
Palavras Chaves: Metais; Contaminação; Recursos Hídricos
Palavras Chaves: Metais; Contaminação; Recursos Hídricos
INTRODUÇÃO
As águas da bacia do rio Uberabinha são
particularmente importantes para os municípios
de Uberaba, Uberlândia e Tu-paciguara pois são
usadas para o abasteci-mento público, irrigação,
geração de ener-gia, dessedentação animal evidenciando o quanto a análise de sua qualidade
é impor-tante para aqueles que dependem desse
re-curso.
A qualidade da água e a saúde dos ri-os
necessitam dos sedimentos como fonte de vida
e a valorização destes materiais de-correm do
fato de apresentarem várias fun-ções. Do ponto
de vista da ecologia aquáti-ca, os sedimentos se
constituem na princi-pal fonte de nutrientes para
os organismos e fornecem as condições favoráveis para o desenvolvimento de uma grande variedade de habitats. Para as atividades humanas,
há milênios, os homens utilizam os sedimen-tos
férteis das planícies aluviais para a im-plantação
de produtivas áreas agrícolas ou, ainda, para
exploração mineral especial-mente como fonte
para material de cons-trução (Salomons & Brils,
2004; Salomon, 2005).
A percepção de que os sedimentos são
uma fonte valiosa para determinadas atividades
14

humanas e para a manutenção da qualidade ambiental mudou rápida e drasticamente quando se
tornou claro que os sedimentos não são enriquecidos apenas de nutrientes, mas também, como
um lega-do da industrialização e do consumo de
massa, uma perfeita armadilha geoquímica para
os poluentes perigosos gerados natu-ralmente ou
pelas atividades antrócpicas desenvolvidas na bacia hidrográfica (Förstner, 2003).
Os sedimentos são entendidos como um
detrito rochoso sólido resultante de e-rosão, que
são depositados no leito do rio de acordo com a
perda de energia de seu fluido transportador. São
constituídos por partículas minerais de areia, silte
e argila e por matéria orgânica. As quantidades e
qualidades dos sedimentos refletem as si-tuações
físicas como o clima, hidrologia, topografia, geologia e atividades sócio-econômicas da bacia
como a urbanização, industrialização, agricultura
etc (Salomon, 2005).
A contaminação deste material com elementos tóxicos de origem antropogênica é um
persistente problema nas sociedades industriais,
pois estes poluentes são não-degradáveis e se
acumulam em formas químicas muitas vezes mais
reativas que as suas formas originais (Adriano et
al., 2004) causando sérios problemas ambientais
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e de saúde pública.
O objetivo deste artigo foi evidenciar a
concentração de elementos inorgânicos tóxicos
presentes nos sedimentos recente-mente depositados nos córregos urbanos da bacia do rio Uberabinha comparando com os parâmetros de qualidade
estabelecidos pela resolução CONAMA Nº 344.
Os re-sultados obtidos poderão dar uma valiosa
contribuição como um indicador de quali-dade
ambiental, riscos para o meio ambien-te e para a
saúde humana bem como propor medidas de controle de lançamento de con-taminantes por meio
do conhecimento das fontes pontuais e difusas de
lançamento e estratégias de gestão e remediação.
METODOLOGIA
Foram escolhidos pontos de amostra-gem
estratégicos relacionados com os dife-rentes usos
do solo na bacia, a fim de ca-racterizar as tendências de contaminação através dos níveis de concentração de ele-mentos químicos nos sedimentos
recente-mente depositados. Foram analisadas as
concentrações de metais em sedimentos de 8 córregos da bacia sendo que um deles re-presentou o
ponto mais próximo possível da nascente, considerado como o ponto de referência em relação às
concentrações químicas. Os pontos de coleta são
os se-guintes: Uberabinha/Montante (1), o ponto usado como referência, área agrícola onde se
usa pulverização com avião; Campim Branco (2),
área influenciada pelo Aterro Sanitário, Fazenda
UFU e ETE DMAE; Liso (3) trecho que corta o
Distrito Indus-trial; Liso/Uberabinha (4) área influenciada pelo Distrito Industrial, incluindo as
em-presas Cargil e Itambé; Óleo (5) área urbana residencial; Óleo/Uberabinha (6) con-fluência
dos rios; Uberabinha/BR 050 (7) Rodovia; Uberabinha/Caça e Pesca (8) área influenciada pela
instalação de um clube.
As amostras foram coletadas entre 0-10cm
de profundidade. Os sedimentos fo-ram secados
em estufa entre 50-60ºC, mis-turados, peneirados em peneira com malha de nylon para obter
a fração <0,062mm, seguindo os procedimentos
propostos por Mudrock&Mcknight (1994) citado
por Forstner (2004). Em cada ponto foram co-letadas 3 amostras para cálculo da média e desvio
padrão.
A análise para a determinação dos metais
Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sc, Sr, Zn, Zr e V foi realizada por ICP-OES, ThernoJarrekAsh, ICAP 61E,
após digestão de amostras com água régia (HCLHNO3, 3:1). O controle de qualidade foi verificado usando o material de referência interno (IC-

PREF20, LabarotórioLakefield-Geosol LTDA,
Brasil).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de concentração de metais dos córregos da bacia do rio Uberabi-nha
evidenciaram altas concentrações des-ses elementos tóxicos nas amostras coleta-das conforme apresentado na Tabela 1. Os materiais dissolvidos e particulados, de na-tureza orgânica e
inorgânica, que adentram um ambiente aquático
invariavelmente se associam de alguma forma,
através de pro-cessos de superfície, como a adsorção, complexação e reprecipitação, aos particu-lados suspensos preexistentes no ambiente
que tendem a decantar no fundo desses ambientes passando assim a fazer parte dos sedimentos
(Zagatto & Bertoletti, 2008).
Tabela 1: Resultados obtidos das amostras de
sedimentos por ICP-OES.

No caso dos metais, a biodisponibi-lidade no sedimento, a toxicidade, pode ser afetada
pela ligação dos íons de metais aos constituintes
do sedimento. Os metais po-dem estar na forma
livre em solução, com-plexados à matéria orgânica dissolvida ou coloidal presente na água
intersticial ou li-gados às partículas do sedimento. Em se-dimentos que apresentam condição oxidan-te, tem-se demonstrado que íons de
metais podem se ligar a óxidos amorfos de ferro
e manganês e partículas reativas de carbono orgânico. Na área de estudo o solo é rico em ferro
característico de solos lateríticos tropicais.
Os sulfetos presentes nos sedimen-tos
reagem com muitos íons de metais bi-valentes
como cádmio, cobre, mercúrio, níquel, chumbo
e zinco para formar preci-pitados extremamen15
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te insolúveis. Quando a concentração molar do
metal excede a capacidade de ligação com sulfetos presen-tes no sedimento os metais disponíveis pa-ra um efeito tóxico para a biota aquática
(Zagatto & Bertoletti, 2008).
Os resultados obtidos referente aos valores dos metais apresentados no Gráfico 1 foram acentuados nas amostras do aflu-ente Liso
quando comparado a amostra do Uberabinha
Montante ao longo do percurso reduziram a um
fator de diluição 4 vezes a partir das amostras
do Uberabinha referen-tes aos pontos BrO50 e
Caça e Pesca.

produzido proveniente da água de chuva e águas
subterrâneas que se infiltram no lixo e percolam
ao curso d´água. Fatores como dureza, alcalinidade, força iônica e pH da água do rio intensificam
a bioacumulação do sedimento. Os resultados obtidos tam-bém demonstraram uma faixa de concentração do nível de dureza Ca2+ e Mg2+ de 1
a 0,1% (m/v) de Ca2+ e Mg2+ propício para a
disponibilidade e toxicidade no sedimen-to dos
rios.
Até o momento, avaliou-se somente o
efeito individual, porém torna-se relevan-te avaliar também o efeito induzidos pela mistura de
diferentes contaminantes quí-micos, no caso os
metais, ao mesmo tempo na biota conceitos como
efeitos sinérgicos, antagônicos, potenciação e
adição devem ser consideradas. A literatura cita
inúmeras publicações que tratam dos efeitos antagô-nicos e sinérgicos entre o mercúrio e outros
elementos metálicos presentes como zinco, cobre,
estrôncio (Zagatto & Bertoletti, 2008).
CONCLUSÕES

Gráfico 1. Resultados obtidos dos metais presentes nas amostras de sedimentos.
A assimilação em ecossistemas a-quáticos deve-se a sua biodisponibilidade, fatores
como temperatura, salinidade, pH e conteúdo
de ácidos húmicos e fúlvicos são fatores que influenciam a acumulação a partir da água e do
sedimento (Zagatto & Bertoletti, 2008). Observaram-se também nos resultados obtidos quanto
aos íons Ba2+, Mg2+, K+, Li+ e Na+ elevadas
concen-trações demonstrando salinidade oriunda de fonte pontual de efluente doméstico e industrial. Visto que, o solo característico da área
que é lixiviado apresenta baixas concentrações
desses cátions. A assimila-ção de zinco é independe da salinidade, po-rém a influência aumenta na presença dos metais chumbo e cobre que
bioacumulam.
Nos pontos avaliados a fonte antro-pogênicas referente aos metais cobre e cromo que se
destacam é o curtume, cho-rume e as formulações de fungicidas, bac-tericidas, algicidas e fertilizantes. Os resul-tados obtidos nas amostras
do Uberabi-nha/Montante demonstram fonte
difusa po-luente demonstrando uma área de intensa atividade agrícola e a influência do líquido
16

A gestão de áreas contaminadas é complexa e envolve um cuidadoso balanço entre ciência, política e economia. Na ela-boração de estratégias, as decisões preci-sam conciliar a relação
entre o sedimento contaminado e a renovação da
qualidade do meio ambiente, que vai muito além
de definir, apenas quantativamente, os tóxicos
presentes ao logo da bacia hidrográfica. As estratégias para o monitoramento e reme-diação de
sedimentos contaminados podem ser sintetizados
em cinco iniciativas, vari-ando de acordo com a
os riscos específicos apresentados e com os objetivos traçados (Förstner, 2003):
1)
Sem ação, apropriado so-mente se
os sedimentos não apresentarem nenhum tipo de
riso.
2)
Monitorar uma recuperação natural, assumindo que os riscos apresentados são
bai-xos o suficiente para que o processo natural
consiga re-duzir tais riscos com o tem-po.
3)
Confinamento in situ, iso-lando os
sedimentos contaminados de outros organis-mos.
4)
Tratamento dos sedimentos.
5)
Dragagem ou escavação.
Levando em consideração a alta con-centração de metais em determinados pon-tos na bacia do Uberabinha, entende-se que a remediação
dos sedimentos seria a estra-tégia mais adequada
para esse cenário, lo-go, recomendam-se as se-
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guintes opções conforme Tabela 2.
Tabela 2. Remediação dos sedimentos.
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RESUMO - O presente trabalho visa à elaboração do plano para o projeto de um restaurante especializado em massas, cujo nome será Fashion Massas e atenderá o publico de classe A e B da cidade.
Uberlândia ocupa hoje o segundo lugar em número de habitantes no estado de Minas Gerais, e após
análises desse segmento identificamos que esse nicho ainda é pouco explorado, o que nos dá embasamento para tal empreendimento. Diante deste cenário, fizemos uso das ferramentas PMI e PMBOK
para elaboração e sucesso do mesmo. Vale destacar que qualidade, preço e bom atendimento foram
premissas para realização desse projeto.
Palavras Chaves: PMI, PMBOK, restaurante.
INTRODUÇÃO
Em um mercado extremamente competitivo em que as técnicas, profissionais e os
processos estão sendo cada vez mais renovados
emodificados, a qualidade dos serviços prestados
está sendocada vez mais valorizada pelo cliente,
sendo uma peça fundamental para o sucesso da
empresa junto ao mercado. Albrecht (1993) declara que o principal motivo para tornar o serviço aforça motriz da empresa é o de criar diante
dos concorrentes um fator de diferenciaçãodifícil de igualar.
Para Juran (1992), uma empresa precisa
aliarplanejamento, controle e melhoria, só assim, conseguirá atender seus clientes de forma
confiável e segura.
A excelência dos serviços prestados resulta da busca pela qualidade e não do lucro;
devendo a empresa oferecer o melhor serviço
com um preço justo, tendo a visão que deverá ter
como principal objetivo no mercado satisfazer
os clientes e superar as expectativas.
Partindo deste princípio, e entendendo
que qualidade, criatividade, e bom atendimento são premissas para o sucesso de um grande
empreendimento, justificamos a elaboração e
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implantação do projeto, visando à criação de um
ambiente diferenciado, que proporcionará a seus
clientes bom atendimento, qualidade, sabor e satisfação.
O objetivo do presente trabalho é aelaboração do plano para o projeto de um restaurante
especializado em massas, que visa atender o público das classes A e B da cidade.
METODOLOGIA
Para a criação do empreendimento, utilizamos a
metodologia PMI e PMBOK, que consiste no planejamento, estruturação e organização do projeto
a ser desenvolvido. O T.A.P e EAP, PAY BACK,
TIR e VPL são modelos que visam gerenciar prazos controlando o tempo, custos, evitando gastos
desnecessários e excessivos, e qualidade (figura
1).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme pesquisa realizada com o público das classes A e B concluímos que em geral
as pessoas estão descontentes com os atuais restaurantes da cidade, pois julgam que os preços e
o atendimento não são atrativos e nem os consideram bons.
Através da metodologia utilizada definimos os
seguintes parâmetros:
Nome da empresa:

Figura 01-Área de conhecimento cobertas no planejamento.
Inicialmente fizemos pesquisas de mercado a fim de elaborar de forma inteligente o nosso
escopo, que consiste na elaboração e documentação das atividades a serem desenvolvidas no
projeto(figura 2).

Fashion Massas

Clientes:

Público Classe Média

Gerente:

Josias Diogo Rocha

Patrocinador: Coca-Cola
Objetivo do empreendimento: Atender
um público de classe média, numa média de 60
pratos por dia, com um produto de qualidade e
atendimento diferenciado.
Visão: Possuir uma rede de restaurante
na região do Triângulo Mineiro de referência e
qualidade no segmento de massas.
Resultados esperados (Produtos Finais):
Satisfação do cliente com o produto oferecido
e o atendimento, tendo um percentual nulo de
reclamações.
Definições básicas:
Métrica
a) Indicadores, qualidade e marcos de realização

Figura 02 – Seqüência para elaboração do projeto.
Fonte: Dinsmore, 2004.

- Área do terreno: 250 m2

A análise de mercado consistiu naaplicação de um questionário, em diversos pontos da
cidade onde circulam pessoas de classe A e B
afim de identificar se o empreendimento seria viável e o que mais chamaria a atenção das pessoas
para um empreendimento desse porte. Também
foi realizada uma visita em um famoso restaurante da região que oferece massas, onde pudemos
identificar de perto seus pontos fortes e fracos e
as possíveismelhorias que poderiam ser feitas em
nosso empreendimento.

- Atendimento médio de 50 pessoas por dia;

- Área construída: 100 m2

- Saída de 60 pratos prontos diários;
- Horário de funcionamento: 18:00 às 24:00 h
- Dias de funcionamento: Quarta a Domingo
- Quadro de funcionários: 10 pessoas;
- Tipos de massas: 5 tipos, com temperos diferenciados e escolhidos pelo cliente;
19
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- Prazos: Reforma do ambiente em 2 meses;
seleção do cardápio e dos fornecedores nos primeiros 2 meses; treinamento da equipe e aquisição de utensílios e maquinário no 3º mês, campanhas de marketing no 4º mês e inauguração no
final do 5º mês.
Recursos:
Integralização de capital de 2 sócios,
num total de R$ 50.000,00 e captação de recursos externos junto aos bancos.
Organização:
Sponsor: Josias
Champion: Giuliano
Master Black Belt: Juliano
Black Belt: Cleiton Vital, Gustavo, Tsylla
01 Caixa: Gustavo		
01 Recepcionista: Tsylla
03 Garçons, 02 Cozinheiros, 01 Barman,
02 Ajudante de Cozinha
Estratégias:
- Propaganda direcionada;
- Funcionários qualificados;
- Produtos de qualidade.
a) Desafios:
Crescer 20% ao ano.
b) Riscos:
Concorrência elevada;
Crise financeira no país, afetando o consumo das famílias.
c) Planos de contingência:
Reestruturação do serviço, transformando-o em Rotisseria.
Plano de comunicação/principais stackeholders/
distribuidores(se necessário),representantes de
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governos e bancos:
Panfletos,cartões de visita,anúncio em rádio.
CONCLUSÕES
Concluímos que com o desenvolvimento
de um projeto pautado no planejamento, organização e qualidade, proporcionaremos satisfação
aos clientes apreciadores de um espaço requintado e de uma boa alimentação, além de fortalecer a
marca junto ao mercado.
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RESUMO - A Engenharia de Software é uma área do conhecimento da computação muito importante
para a produção de software contendo desde a especificação, desenvolvimento, arquitetura, testes até
a manutenção de sistemas aplicando tecnologias e práticas de gerência de projetos e outras disciplinas, objetivando organização, produtividade e qualidade. A arquitetura de software inclui estruturas
como os componentes, suas propriedades externas e os relacionamentos entre eles, constituindo uma
abstração do sistema. Esta abstração suprime detalhes de componentes que não afetam a forma como
eles são usados ou como eles usam outros componentes, auxiliando o gerenciamento da complexidade. Este trabalho tem por finalidade apresentar o conceito de arquitetura de software e construir um
sistema para gestão de software que aborde a gestão da arquitetura de software.
Palavras Chaves: arquitetura de software, projeto de software e engenharia de software
INTRODUÇÃO
A arquitetura de software é considerada
uma ferramenta para lidar com a complexidade do
software. Enfatizam-se que a arquitetura deve satisfazer os requisitos funcionais e não funcionais
do sistema, incrementando a definição de que arquitetura de software é o conjunto de componentes e seus relacionamentos. Portanto, é possível
notar que a arquitetura de software é mais do que
a descrição dos componentes que a compõem e
do relacionamento entre eles. A arquitetura é a interface entre duas partes distintas: o problema de
negócio e a solução técnica (VAROTO, 2002).
Similar a esta definição, Bass et al. (2003)
diz que arquitetura de software são as estruturas
que incluem componentes, suas propriedades
externas e os relacionamentos entre eles, constituindo uma abstração do sistema. Esta abstração
suprime detalhes de componentes que não afetam
a forma como eles são usados ou como eles usam
outros componentes, auxiliando o gerenciamento
da complexidade.
A arquitetura de software também chamada de projeto de software é a parte da engenharia
de software que se encarrega de transformar os
resultados da Análise de Requisitos em um documento ou conjunto de documentos capazes de serem interpretados diretamente pelo programador
(LARMAN, 2007).

Conceituar um Projeto de Software,
sendo como um processo que a partir dos requisitos do software e do domínio do problema,
decompõe o sistema em componentes e determina seus relacionamentos, especificando suas
interfaces, descrevendo suas funcionalidades e
identificando oportunidades para o reuso. Ou
seja, uma vez que o domínio do problema foi
esclarecido, o sistema é projetado com o apoio
de uma ou mais metodologias de forma a resolver o problema em questão.
O projeto do software é uma etapa crucial para o sucesso no desenvolvimento de qualquer sistema, pois com ele o projetista tem uma
visão ampla do que deve ser feito e aplica a estratégia que melhor atende às necessidades do
software.
Este trabalho tem como propósito desenvolver um sistema para gestão da arquitetura de
software ou projeto de software que está contido na gestão de projetos de software. A etapa de
projeto de software apresenta suas propriedades
e seus relacionamentos, gerando uma documentação de arquitetura de software do sistema.
METODOLOGIA
Arquitetura ou Projeto de Software
A estratégia de arquitetura de software deve
considerar os seguintes aspectos na concepção
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de um software:
•
Extensibilidade: o software suporta a
adesão de novas funcionalidades sem que haja
necessidade de grandes alterações na sua arquitetura subjacente;
•
Robustez: o software deve estar preparado para tratar de situações imprevisíveis, como
entrada de dados inválida e condições de baixa
memória do computador;
•
Tolerância à falhas: o software não pode
estar suscetível à falhas, ele deve ser resistente e
capaz de recuperar possíveis ações de falha;
•
Compatibilidade: o software deve ter a
capacidade de operar com outros produtos que
também foram projetados para suportar a interoperabilidade;
•
Modularidade: o software resulta em
componentes independentes e bem definidos, o
que leva a uma melhor divisão de trabalho na
equipe de desenvolvimento e melhor manutenção do sistema;
•
Reusabilidade: um software reusável
permite que seus componentes modularizados
possam ser reutilizados em casos que existam
necessidades semelhantes em outros projetos.
Uma arquitetura de software deve seguir
padrões de projeto de sofware. De acordo com
Bass, Clements e Kazman (2003), o conceito de
padrão de projeto de software tem as seguintes
características:
•
Encapsulamento: um padrão encapsula
um problema/solução bem definido. Ele deve
ser independente, específico e formulado de maneira a ficar claro onde ele se aplica.
•
Generalidade: todo padrão deve permitir
a construção de outras realizações a partir deste
padrão.
•
Equilíbrio: quando um padrão é utilizado
em uma aplicação, o equilíbrio dá a razão, relacionada com cada uma das restrições envolvidas,
para cada passo do projeto. Uma análise racional que envolva uma abstração de dados empíricos, uma observação da aplicação de padrões
em artefatos tradicionais, uma série convincente
de exemplos e uma análise de soluções ruins ou
fracassadas pode ser a forma de encontrar este
equilíbrio.
•
Abstração: os padrões representam abstrações da experiência empírica ou do conhecimento cotidiano.
•
Abertura: um padrão deve permitir a sua
extensão para níveis mais baixos de detalhe.
•
Combinatoriedade: os padrões são relacionados hierarquicamente. Padrões de alto nível podem ser compostos ou relacionados com
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padrões que endereçam problemas de nível mais
baixo.
A necessidade de várias visões em arquitetura de software de abstração na modelagem
dos requisitos que serão implementados era
percebida pelos projetistas, mas não registradas
até então. Com esta formalização, surge também o
papel do arquiteto de software (VAROTO, 2002).
Algumas possíveis visões são:
•
Visão de Casos de Uso, que contém casos
de uso e cenários que abrangem comportamentos
significativos em termos de arquitetura, classes
ou riscos técnicos. Ela é um subconjunto do modelo de casos de uso.
•
Visão Lógica, que contém as classes de design mais importantes e sua organização em pacotes e subsistemas, e a organização desses pacotes
e subsistemas em camadas. Ela contém algumas
realizações de caso de uso. É um subconjunto do
modelo de design.
•
Visão de Implementação, que contém uma
visão geral do modelo de implementação e sua
organização em termos de módulos em pacotes
e camadas. A alocação de pacotes e classes (da
Visão Lógica) nos pacotes e módulos da Visão de
Implementação também é descrita. Ela é um subconjunto do modelo de implementação.
•
Visão de Processos, que contém a descrição das tarefas (processo e threads) envolvidas,
suas interações e configurações, e a alocação dos
objetos e classes de design em tarefas. Essa visão
só precisará ser usada se o sistema tiver um grau
significativo de simultaneidade. No RUP, ela é
um subconjunto do modelo de design.
•
Visão de Implantação, que contém a descrição dos vários nós físicos da maior parte das
configurações comuns de plataforma e a alocação
das tarefas (da Visão de Processos) nos nós físicos. Essa visão só precisará ser usada se o sistema
estiver distribuído. Ela é um subconjunto do modelo de implantação.
Sistema de Gestão de Arquitetura de Software
Foi elaborado um documento de especificação e arquitetura do sistema de gestão de projetos na fase de concepção do software descrito em
casos de uso. Para isso, foi utilizada a linguagem
de modelagem UML (Unified Modeling Language) e a ferramenta visual Enterprise Architect
(EA). Na fase de desenvolvimento são utilizadas
as linguagens HTML (HyperText Markup Language), JavaScript, CSS (Cascading Style Sheet),
Java, JSP (Java Server Pages), especificação JEE
(Java Enterprise Edition) e frameworks de desen-
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volvimento Java Web: JSF (Java Server Faces),
Hibernate e Spring.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 1.0 serão apresentados todos os
casos de uso relacionado ao sistema de gestão de
arquitetura de software elaborada no andamento
do projeto, juntamente com o seu ciclo e atores
relacionados.

•
Cadastrar Padrões de Projeto: ca-dastra
Padrões de Projeto.
•
Gerar Documentação de Arquitetura de
Software: gera Documentação de Arquitetura
de Software.
•
Enviar Arquitetura para Implemen-tação: envia a Arquitetura para Im-plementação.
•
Cadastrar Servidores: realizar o ca-dastro, consulta, alteração, inativa-ção de Servidores.
CONCLUSÕES

uc Primary Use Cases

UC107 - Cadastrar
Tecnologias

Administrador

UC106 - Login do
Usuário

Usuário

UC108 - Cadastrar os
Frameworks
Arquiteturais

UC101 - Cadastrar
Caso de Uso
«extend»

UC109 - Cadastrar
Padrões de Projeto
UC100 - Cadastrar
Arquitetura

«extend»

«extend»

«include»

Arquiteto de
Software

Cliente

Desenvolvedor

UC111 - Enviar
Arquitetura para
Implementação

UC110 - Gerar
Documentação de
Arquitetura de
Software

«include»

UC103 - Rastrear
Requisitos x Casos de
Uso

UC102 - Cadastrar
Processos
UC104 - Cadastrar
Componentes de
Software (Visão de
Implementação)

UC105 - Cadastrar
Modelo de
Implantação

Gerente de Projeto

Figura 1.0 - Casos de Uso Arquitetura de Software.
O módulo de arquitetura de software contém os seguintes casos de uso e objetivos:
•
Cadastrar Arquitetura: realiza o cadastro
da arquitetura de software de um projeto, incluindo as visões arquiteturais.
•
Cadastrar Caso de Uso: realiza o cadastro, consulta alteração, inati-vação de um caso de
uso.
•
Cadastrar Processos: realiza o ca-dastro,
consulta, alteração, inativa-ção de Processos.
•
Rastrear Requisitos x Casos de U-so: Rastrea os Requisitos por Casos de Uso.
•
Cadastrar Componentes de Softwa-re (Visão de Implementação): reali-za o cadastro, consulta, alteração, inativação de Componentes de
Software.
•
Cadastrar Modelo de Implantação: realiza o cadastro, consulta, altera-ção, inativação de
Modelo de Im-plantação.
•
Login do Usuário: realiza o login do usuário no sistema.
•
Cadastrar Tecnologias: cadastra as Tecnologias a ser usadas pelo pro-jeto.
•
Cadastrar os Frameworks Arquite-turais:
cadastra Frameworks a ser usados pelo projeto.

Com o amadurecimento da engenharia,
percebeu-se que uma boa arquitetura é um fator
decisivo de sucesso para o projeto e o desenvolvimento do sistema, visto que ela desempenha o
papel de uma ponte entre requisitos e código.
O módulo de gestão de arquitetura de
software do sistema de gestão de projeto tem
por objetivo projetar a estrutura do sistema, desde a concepção até o seu término. Este módulo é
de extrema importância para promover um bom
projeto de software do sistema.
REFERÊNCIAS
BASS, L., CLEMENTS, P., KAZMAN, R.,
Software Architecture in Practice, Second
edition, Addison Wesley, 2003.
GUEDES, G. T. A. UML 2 - Uma Abor-dagem
Prática. São Paulo, Editora Nova-tec, 2009.
HEMRAJANI, A. Desenvolvimento ágil em
Java com Spring, Hibernate e Eclipse. Prentice Hall, 2007.
HORSTMANN, Cay S and Geary D. Core Java
Server Faces. Alta Books, 2005.
LARMAN, C., Utilizando UML e Padrões, 3ª
edição, Bookman, 2007.
VAROTO, A. C. Visões em Arquitetura de
Software. Disponível em: <http://www.ime.
usp.br/dcc/posgrad/teses/ane.pdf>. Acesso em
Janeiro 2011.
AGRADECIMENTOS
Ao Programa Institucional de Bol-sas
de Iniciação Científica (PIBIC), pelo incentivo e orientação à pesquisa, no proje-to PIBIC
2010/044 - SGPS - Sistema de Gestão de Projetos de Software, aprovado pelo Comitê Institucional do Programa de Iniciação Científica
da Uniube – Portarias 015/2011 e 016/2011, de
01/03/11.

23

III SEMINÁRIO DE PESQUISA DA UNIUBE
Campus Uberlândia – MG

ARQUITETURA DE SOFTWARE

		

FERNANDES¹, G. F.*; OLIVEIRA², C. L.
¹Aluno Autor e Apresentador*, ² Professor Orientador
Instituto de Tecnologia - UNIUBE - Universidade de Uberada
Uberlândia – MG
e-mail: luciene.oliveira@uniube.br

RESUMO – No mundo globalizado e tecnológico em que se vive, é necessário buscar maneiras de melhorar o sistema informatizado digital. Os softwares, por exemplo, encontram-se em constante mudança, pois há a necessidade de corrigir erros existentes ou de adicionar novos recursos e funcio-nalidades.
Essa necessidade evolutiva do sistema de software o torna “não confiável” e predisposto a defeitos,
atraso na entrega e com custo acima do estimado. A complexidade dos sistemas de soft-ware exige que
os profissionais da área raciocinem, projetem, codifiquem e se comuniquem por meio de componentes
de software. A partir dessa necessidade, a engenharia de software mostrou-se mais atrativa e tornouse uma área muito abordada recentemente. Também por meio dela, surgiu o ramo da arquitetura de
software, que trabalha com o uso de camadas, objetivando facilitar a alocação da funcionalidade dos
requisitos e oferecer suporte à flexibilidade e portabilidade, o que resulta em facilidade de reuso e manutenção. Isso ocorre devido às interfaces padrões bem definidas que encapsulam componentes. Além
das modularizações, a arquitetura oferece suporte a um conjunto de atributos de qualidade, como desempenho, portabilidade e confiabilidade. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem
das arquiteturas de software existentes e propor uma nova ar-quitetura de software.
Palavras Chaves: engenharia de software, arquitetura de software, desenvolvimento de software.
INTRODUÇÃO
Este trabalho trata da arquitetura de software, uma disciplina em ascendência nas áreas
acadêmicas e no mercado, na qual têm sido realizados diversos estudos com o intuito de melhorar a qualidade dos produtos que são desenvolvidos.
A arquitetura de software alude a duas
importantes características de um programa de
computador: a estrutura hierárquica de componentes (módulos) procedimentais e a estrutura
de dados. A arquitetura de software deriva de
um processo de divisão em partições que relaciona elementos de uma solução de software a
partes de um problema do mundo real implicitamente definidas durante a análise de requisitos.
A evolução da estrutura de dados e do software
inicia-se com uma definição do problema. A solução efetua-se quando cada parte do problema é
resolvida por um ou mais elementos de software
(PRESSMAN, 2006).
Além disso, A arquitetura de softwa-re
possui grande importância atual na vida acadêmica e no mercado de trabalho, prin-cipalmente
na área de tecnologia de infor-mação, além de
possibilitar maior desen-volvimento da econo24

mia do país.
O objetivo principal desse trabalho é propor uma nova técnica de arquitetura de software a
partir das arquiteturas já exis-tentes.
METODOLOGIA
Neste trabalho, as metodologias de pesquisa empregadas foram a análise e a síntese, uma
vez que apresenta um processo metódico de tratamento de um problema, que implica a decomposição de um todo em suas partes, além de realizar
a com-posição geral a partir das conclusões da
análise, consistindo em reconstruir ou re-compor
os tópicos analisados numa se-quência compacta
e lógica.
Nessa perspectiva, os instrumentos e técnicas de coleta de dados foram as pesquisas feitas
em livros, revistas e artigos na área de engenharia
e arquitetura de software.
Conceitos Básicos
Software é o conjunto de instruções (programas de computador) que, quando executadas,
produzem a função e o desem-penho desejados.
Engenharia de software é o estabele-cimento e uso de sólidos princípios de En-genharia
para que se possa obter, economi-camente, um
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software que seja confiável e que funcione eficientemente em máquinas reais.
Arquitetura de software é o estudo da organização global dos sistemas de software bem
como do relacionamento entre seus subsistemas e
componentes. Ela serve como uma estrutura que
permite o entendimento de componentes de um sistema e seus inter-relacionamentos, especialmente
daqueles atributos que são consistentes ao longo
do tempo e de implementações(PRESSMAN,
2006).
Arquitetura Orientada a Objetos
Objetos são entidades em um sistema de
software que representam instâncias de entidades
do mundo real e de algum sistema.
A arquitetura orientada a objetos combina dados com funções numa única entidade (objeto), facilitando a decomposi-ção do problema,
manutenção e reuso. É comum a sua utilização
em sistemas de in-formação como de consultas e
empréstimos online de bibliotecas de instituições
de ensino que dispõem de componentes de cadastro de usuários e componentes de au-tenticação de
usuários (FILHO, 2007).
As suas vantagens são: facilidade, reutilização, manutenção, modularidade, encapsulamento, agilidade, portabilidade, exatidão e escalabilidade, e as desvanta-gens são consumo de
memória, apropria-ção, fragilidade e linearidade
de desenvol-vimento.
Arquitetura Orientada a Serviços
Serviço é uma função de um sistema computacional que é disponibilizado para outro sistema. Além disso, é independente e possui interface
bem definida.
A arquitetura orientada a serviços propõe
uma solução mais próxima dos processos de negócio, uma vez que se tem um fluxo de execução
montado a partir de peças ou unidades bem definidas que exe-cu¬tam determinada funcionalidade. Sendo assim, uma unidade demanda, como
pré-requisito, informações na entrada e, neces-sariamente, criará algo modificado como resultado
do sucesso de sua execução (JÚ-NIOR, 2008).
As suas vantagens são: reutilização de
software, aumento de produtividade, maior agilidade, interoperabilidade e esca-labilidade, e as
desvantagens são: perfor-mance, segurança, robustez, disponibilida-de, testabilidade e usabilidade.
Arquitetura Orientada a Modelos
Modelo é uma abstração de algo que existe no mundo real e descreve a representação de
sistemas de software de um domínio.
Nessa arquitetura, os modelos são parte

constituinte do software, assim como o código. A proposta é reduzir a distância semântica
entre o domínio do problema e o domínio da
implementação/solução, através de modelos de
alto nível que protegem os desenvolvedores de
software das com-plexidades da plataforma de
implementa-ção (SOUZA, 2008).
As suas vantagens são: praticidade, exatidão, portabilidade, agilidade, intuiti-vidade,
documentação, engenharia reversa, reutilização,
manutenção, modularidade e encapsulamento, e
as desvantagens são: falta de qualidade em codificação, incon-sistência entre a modelagem e
o código-fonte final, consumo de memória, código-fonte automatizado nem sempre é o ideal e
os testes são realizados diretamente no produto
final.
Arquitetura Orientada a Aspectos
Aspectos são visões das funções ou dos
atributos de qualidade.
O desenvolvimento de software orientado a aspectos é um novo paradigma com
abstrações e mecanismos de composi-ção que
possibilita tratar os requisitos do software de
cada aspecto separadamente, classificá-los por
categorias e realizar uma análise geral (MEDEIROS, 2007).
As suas vantagens são: reusabilidade,
manutenibilidade, legibilidade, modulari-dade
e flexibilidade, e as desvantagens são: falta de
padronização em UML, inexistência de ferramentas específicas para suporte ao projeto arquitetural e falta de padronização da arquitetura.
Arquitetura Orientada a Componentes
Componente é um elemento independente, que possui interface bem definida, não
compartilha estado e comunica-se por troca de
mensagens contendo dados.
A arquitetura orientada por componentes busca reduzir a complexidade de desenvolvimento resultante da heteroge-neidade dos
códigos de acesso e da dificuldade em capturar
e gerir informações que descrevem o contexto
de utilização. A arquitetura fornece mecanismos
de adaptação, tanto no momento da instalação
quanto durante a execução, de funcionalidades,
conteúdo e interfaces de sistemas Web de administração de ensino em função do con-texto de
utilização do sistema. (SEVERI-ANO, 2008)
As suas vantagens são: facilidade, reuso,
agilidade, confiabilidade e qualida-de, e as desvantagens são: falta de robustez e adaptação.
Arquitetura Orientada a Características
Característica é um incremento na funcionalidade do programa.
25
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A ideia central proposta pela arquite-tura
orientada a características é permitir a geração de
aplicações através da composi-ção de características. Ela propõe uma a-bordagem de refinamento
incremental on-de características representadas
por unida-des de implementação modular são
gradativamente aplicadas a uma base inicial de
código-fonte. (MEDEIROS, 2007)
As suas vantagens são: encapsulamento,
gerência, facilidade de modificação, suporte e
modularização, e as desvantagens são: falta de capacidade de endereçar o projeto e de implementar
características transversais.
		
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das arquiteturas apresentadas,
propõe-se uma nova técnica de arquitetura de software que une os tipos já existentes e mencionados anteriormente.
A nova arquitetura de software propõe a
partir dos modelos existentes, extraem-se os objetos, os aspectos e as características do software,
e projetam-se os componentes e serviços do sistema, conforme ilustrado na Figura 01.
Dessa forma, sabe-se que os modelos possuem maior grau de abstração que os objetos, características e aspectos.
act ArquiteturaSoftw are

Início

Elaborar
Modelos

Identificar as
Características,
Objetos e
Aspectos

Projetar
Componentes
e Serviços

Fim

Figura 01- Atividades da Arquitetura de Software
Proposta.
Os modelos são elaborados na fase de
concepção do sistema. Os requisitos funcionais
são utilizados para extração de objetos e os requisitos não funcionais são utilizados para extração
de aspectos que compõem o sistema. As características se-rão utilizadas para compor programas
de linhas de produtos de software. Assim, por
meio dessa hierarquia, modelos, objetos, aspectos, características, serviços e com-ponentes são
responsáveis por determinada parte do programa.
Os programas são cons-truídos através da
composição de caracte-rísticas, objetos e aspectos, formando os componentes e serviços de software.
Com a enfatização destas arquitetu-ras
em uma única arquitetura, vantagens como, por
exemplo, reutilização, agilidade, facilidade de
manutenção e engenharia re-versa poderão ser
alcançadas e as desvan-tagens serão amenizadas,
já que os benefí-cios de uma modalidade poderão
suprir os defeitos da outra.
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CONCLUSÕES
A construção de software através da combinação de várias arquiteturas possibi-lita a utilização delas conforme a necessi-dade, podendo-se
dar maior enfoque a uma ou mais arquitetura, dependendo do siste-ma implantado.
Portanto, a arquitetura proposta poderá
ser mais completa e eficiente do que cada uma
isoladamente, o que ocasiona aumento dos lucros
para as empresas, produtividade e satisfação dos
clientes.
Para a validação deste trabalho será realizado um estudo de caso envolvendo a implementação de um sistema usando a abordagem proposta.
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RESUMO - O Gerenciamento de Risco é um método muito utilizado para reduzir as chances de alguns riscos venham acarretar de forma negativa o desenvolver de um sistema. O estudo da Gestão de
Risco tem por objetivo analisar, avaliar, estimar e tratar os riscos da informação, e quando im-plantado
de forma correta reduz as chances de comprometimento de toda uma organização. Os ris-cos podem
estar relacionados ao projeto, ao produto ou aos negócios. Por isso para que a análise seja feita de
forma correta, exige-se um método usado para que este risco, que inicia-se desde a sua identificação,
análise e planejamento, por fim vem o monitoramento destes riscos. O objetivo deste trabalho é realizar o desenvolvimento de um sistema de gestão de projetos que contém um módulo para gerenciamento de riscos.
Palavras Chaves: engenharia de software, gestão de riscos, Gerenciamento de Riscos.
INTRODUÇÃO
A Engenharia de Software é uma área da
computação, fundamental para o proces-so de
produção de software, prevendo as e-tapas de
Análise, Projeto, Implementação e Controle de
Qualidade.
Um processo de software é um con-junto
de atividades que leva à produção de software.
Embora existam muitos processos de softwares
diferentes, algumas atividades são comuns a todos:
Especificação de software: definição das
funcionalidades do software e das res-trições sobre sua operação.
Projeto (Arquitetura) e Implementa-ção
de software: processo de conversão da especificação do sistema em um sistema executável
Validação de software: o software deve
ser validado para garantir as necessi-dades do
cliente.
Evolução de software: atividade de manutenção de software
Gestão de Projetos é um termo que cresce continuamente nas empresas nos dias atuais e
consiste em metodologias, técnicas, conhecimen-

tos técnicos, habilidades e fer-ramentais na condução das atividades da produção de um projeto
de software visan-do atender os seus objetivos.
Um sistema de software, nada mais é
que uma série de programas separados, que são
arquivos de configuração, a documen-tação do
sistema e a documentação do usuário.
Os arquivos de configuração são utilizados para configurar os programas, a do-cumentação do sistema descreve a estrutura deste
sistema e a documentação do usuário explica
como utilizar o sistema.
Neste cenário Na Engenharia de Software todos os processos começam des-de a
produção de software, passando pelos estágios
iniciais de especificação do sistema até sua manutenção, depois de entrar em operação (SOMMERVILLE, 2005).
A Gestão de Riscos é um processo que
atua na área que identifica, qualifica, controla e,
quantifica os riscos do projeto.
A gerência de uma gestão de riscos é
uma tarefa que exige muito esforço e traba-lho
para sua implementação. Existem vários processos que ajudam nesta tarefa, porém existem
poucos sistemas.
Assim, devido à identificação desta
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necessidade o projeto de desenvolvimento de
um sistema de gestão de projeto de soft-ware
(SGPS), apresentará os métodos de gerenciamento mais utilizados na Engenha-ria de Software, facilitando assim a criação da documentação e da manutenção do sis-tema.
Dentre os módulos que comporão o sistema, destaca-se o módulo de gestão ou gerenciamento de riscos que é uma impor-tante tarefa
que o gerente de projeto executa no decorrer de
um projeto. Esta tarefa permite ao gerente planejar medidas de prevenção para os riscos que
venham causar algum efeito sobre o projeto.
Podemos imaginar um risco como sendo
uma probabilidade de que alguma circunstancia
adversa venha acontecer. Os riscos podem ameaçar o projeto, o software ou até mesmo a organização que esta de-senvolvendo o projeto. Por
isto podem ser definidos segundo figura 01.

Figura 01: Tipos de riscos.
Os riscos relacionados ao projeto são os ris-cos
que afetam a programação ou os recur-sos do
projeto.
Os riscos relacionados ao produto são os que
afetam a qualidade ou o desempenho do software que está em desenvolvimento.
Os riscos para negócio são os que afetam a organização que está desenvolvendo ou ad-quirindo
o software (SOTILLE, 2004).
Da mesma forma, para maior controle sobre a
gerencia destes riscos foram criados al-guns estágios, sendo eles:

Figura 02: estágios dos riscos.
Na identificação de Riscos, são levantados os
possíveis riscos de projeto, produto e ne-gócio.
Na analise de Riscos, são avaliadas as pos-sibilidades e as consequências da ocorrência destes
riscos.
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No planejamento de Riscos, são traçados planos
para enfrentar os riscos, seja evitan-do-os seja minimizando seus efeitos sobre o projeto.
E por último, o monitoramento do risco é constantemente avaliado e os planos para a diminuição de riscos são revisados, à medi-da que mais
informações sobre eles se tor-nem disponíveis
(PFLEEGER, 2004).
METODOLOGIA
As tecnologias utilizadas para desen-volvimento do gerenciamento de mudanças serão a
metodologia UML (Unified Mode-ling Language) para documentação e a pla-taforma de modelagem visual EA (Enter-prise Architect). Ambas,
definidas em crite-rioso processo de seleção dentre outras tec-nologias existentes, quando comparadas em seus benefícios diante das atividades
pro-postas para redução de erros e agilidade nos
processos de desenvolvimento.
A Linguagem UML
A UML sintetiza os principais méto-dos
existentes, sendo considerada uma das linguagens
mais expressivas para modela-gem de sistemas
orientados a objetos. Por meio de seus diagramas
é possível repre-sentar sistemas de softwares sob
diversas perspectivas de visualização. Facilita
a co-municação de todas as pessoas envolvidas
no processo de desenvolvimento de um sis-tema
- gerentes, coordenadores, analistas e desenvolvedores por apresentar um vocabu-lário de fácil
entendimento (MEDEIROS, 2006).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os Diagramas de Caso de Uso des-crevem
as funcionalidades do sistema com suas interações
com o mundo exterior, atra-vés dos componentes
utilizados.
A Figura 03 apresenta o Diagrama de Caso
de Uso elaborado para o Gerencia-mento de Riscos do Sistema proposto, o SGPS, onde cada ator
possui finalidades especificas, pois o processo de
Gerencia-mento de Riscos não depende somente
de um usuário para poder cadastrar ou excluir um
risco.
Para possibilitar as etapas definidas como
partes do módulo para Gerenciamento de Riscos,
o sistema terá as funcionali-dades:
Monitorar Riscos: caso de uso que monitora os riscos durante o processo de desenvolvimento do projeto;
Cadastrar Tipos de Riscos: funciona-lidade que irá cadastrar os tipos de riscos que podem
afetar o desenvolvimento do projeto;
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Planejar Ações: este caso de uso tem por
objetivo criar planejamento de ações para determinados tipos de ricos que afetem o projeto (organizacional, tecnológico, etc.);
Consultar Riscos: Este caso de uso tem
por objetivo listar todos os ricos cadas-trados em
cada projeto;
Editar Risco: caso de uso que permite que
seja modificado o risco cadastrado no projeto;
Ações preventivas: caso de uso que permite criar ações preventivas contra os riscos do
projeto;
Ações corretivas: permite criar planos de
ações que possam corrigir algum risco que tenha
afetado o projeto.
CONCLUSÕES
Através das pesquisas realizadas, concluise que o Gerenciamento de Riscos complementa
os estudos sobre cada etapa de desenvolvimento,
trazendo uma maior analise e prevenção sobre futuros problemas no projeto.
Verificou-se paralelamente a existên-cia
de diversas metodologias, ferramentas e normas
para uniformização dos conceitos, processos e
metodologias, associadas à ges-tão dos riscos.
A ISO 17799 estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e
melhorar a gestão da segurança da informação,
mas ela não estabelece uma forma de classificar
os riscos a fim de prio-rizá-los quanto às ações de
controle. Para isso, conclui-se a necessidade de
utilização de algum método que auxilie na classifica-ção dos riscos.
Para o desenvolvimento da modela-gem,
a escolha da linguagem visual UML foi um fator
relevante, considerando o nível de conhecimento, facilidade de uso, materi-al de apoio e suporte
à programação Orien-tada a Objetos. A mesma
contribuiu para a organização e gerenciamento
das funciona-lidades levantadas para o módulo de
geren-ciamento dos riscos do sistema SGPS, através do desenvolvimento do diagrama de Casos de
Uso.
uc Use Case View

Figura 03: Diagrama de Casos de Uso - Gerenciamento de Riscos
Finalmente, espera-se que a modelagem desenvolvida possa direcionar o de-senvolvimento, determinando as ações ge-renciais
apropriadas para o gerenciamento dos riscos de
projetos.
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RESUMO - Este projeto tem por objetivo analisar o entendimento dos Assistentes Sociais do município de Uberaba-MG, em relação ao conhecimento sobre os fundamentos ético-político do Serviço
Social e sua articulação aos compromissos assumidos com a classe trabalhadora. Tal questionamento
surgiu do interesse de desvelar o conhecimento ético-político da categoria profissional no município
de Uberaba-MG, evidenciando assim, o entendimento dos profissionais sobre o projeto ético-político
e analisar o papel da teoria social de Marx no contexto do compromisso com a classe trabalhadora a
partir do projeto ético-politico.
Palavras Chaves: Classe Trabalhadora, Projeto Ético Político, Serviço Social.
INTRODUÇÃO
A relevância do projeto ético-político
para a categoria profissional e o novo pen-sar e
fazer um Serviço Social compromis-sado com
seus usuários, com a ética pauta-da em código
de Ética Profissional e em uma perspectiva teórico-metodologica, ba-seando-se em uma teoria
social critica. Sendo assim, o profissional tem a
capaci-dade de elaborar uma leitura crítica da
rea-lidade, tornando-se uma profissão voltada
para mediações e intervenções sociais que sejam
pautados por elementos emancipa-dores.
O interesse em pesquisar tal tema surgiu
do desejo de desvelar o posiciona-mento éticopolítico da categoria profis-sional no município
de Uberaba-MG, e também em desvendar o entendimento da categoria sobre o projeto éticopolitico, a-nalisando o seu compromisso com a
classe trabalhadora.
Dessa forma, o objetivo desse proje-to
consiste em destacar a importância do projeto
ético-político, tanto para a categoria profissional,
quanto para o usuário e sociedade civil. O projeto ético-politico só se concretiza com a organização do coleti-vo profissional, com a participação da so-ciedade civil, por meio dos processos
de lutas por uma nova sociabilidade. O Serviço Social enfrenta vários desafios e com is-so
deve estar comprometido e embasado ao projeto
ético-politico, e dotando-se de co-nhecimentos e
32

fundamentos teórico-metodológicos, para se construírem meios e estratégias para o enfrentamento
desses desafios imposto pelo mundo capitalista.
Refletir a relação Assistente Social x usuário é entender de que forma o profis-sional reconhece seu compromisso com a classe trabalhadora,
supõe que o conheci-mento científico produzido
pode contribuir para as discussões sobre projetos
societá-rios em uma atualidade, bem como forjar
a proximidade da profissão a classe traba-lhadora.
O projeto ético-politico é hegemôni-co, na
perspectiva de que os representantes da profissão o
quiseram, porém, a sua efe-tivação depende de vários outros fatores, sendo um deles o entendimento do Assis-tente Social sobre o valor do projeto
ético-político profissional. Ou seja, é hegemônico
pela representatividade, mas não e ho-mogêneo
pelas várias formas de pensar.
Por meio do projeto de pesquisa, o profissional desenvolve ações, sócio-educativa que
primam na efetivação da ci-dadania, seja pela
prestação dos serviços sociais ou pelos respectivos acessos ao di-reito dos seus usuários. Por
meio dessa a-ção, o profissional tem habilidades
e estra-tégias para exercer a mediação entre usuário e instituições permitindo o acesso aos direitos
sociais, tornando-os usuários-cidadãos dos serviços. Aos quais assim, o profissional tem a capacidade de contribuir para amenizar as necessidades
postas ao Serviço Social e viabilizar os interesses
dos sujeitos em seus acessos ao direito. Conforme
afirma: Iamamoto (2004, p.21).
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[...] O trabalho profissional é, pois, parte do trabalho coletivo produzido pelo conjunto da sociedade, operando a prestação de serviços sociais que
atendem a necessidades sociais e realizando, nesse processo, práticas sócio-educativas, de caráter
político-ideológico, que interferem no processo
de reprodução de condições de vida de grandes
segmentos populacionais alvos das políticas sociais.
O assistente social é um trabalhador assalariado, qualificado e regulamentado, sendo um
profissional liberal, vende sua força de trabalho
especializada para prover seus meios de vida, amparado pela Lei Fe-deral 8.662/93. No seu campo
de ação faz a mediação entre Estado e Sociedade
Civil, entre a esfera da disponibilidade e da necessidade. Por meio do projeto ético-político que
a profissão se torna de caráter sócio-político, crítico e interventivo, e se utilizando de instrumental científico se in-terliga ao contexto histórico da
sociedade, pois a sociedade está sempre em constante (re) construção. Com isso, o profissional
competente deve manter-se atento ao mo-vimento
da sociedade capitalista e com a capacitação continuada, que vise um pro-cesso de requalificação
constante. O proje-to ético-político exige um posicionamento para o profissional repensar o seu
fazer, mediante de suas estratégias, numa perspectiva crítica, ou ainda, no uso de suas in-tervenções nas contradições da classe bur-guesa e classe
trabalhadora presente nas re-lações sociais.
METODOLOGIA
Para a realização deste estudo será u-tilizada a abordagem qualitativa. A pesqui-sa qualitativa acredita na relação entre pes-quisador e
pesquisado, possibilitando uma maior abordagem
e profundidade nos as-suntos e tendo como característica a analise de reações e estímulos que
influenciam de forma direta no resultado da pesquisa. Pois parte da subjetividade de cada individu-o,onde o pesquisador participa, compreen-de e
interpreta a realidade.
Na busca de atingir o objetivo da pesquisa
será utilizada a pesquisa descriti-va, essa pesquisa
tem como objetivo des-crever, observar e analisar
fenômenos e a-contecimentos em geral. “As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial
a descrição das características de determina-da
população ou fenômeno ou o estabele-cimento de
relações entre variáveis”. (Gil. 1999, p.44).
Para a coleta de dados, será utilizada revisão de literatura e pesquisa de campo. Com a revi-

são de literatura, o pesquisador utiliza referencias para o conhecimento de diversos assuntos,
possuindo ampla quan-tidade de informação
que servira de emba-samento teórico e cientifico. A revisão e um processo de levantamento e
análise de matérias já produzidas sobre o devido te-ma, isso permite traçar um quadro teórico
para o desenvolvimento da pesquisa.
A coleta dos dados de campo acontecerá por meio da aplicação de entrevista semiestruturada, com um profissional para cada
espaço ocupacional no município de UberabaMG. Sendo Áreas com maior numero de profissionais do Serviço Social, segmentos da sociedade que representa grandes políticas publicam
como; Saúde, Assistência, Educação, Recursos
Humanos, Docência, Judiciário e Previdência
Social. Para a coleta de informações será utilizada a técnica de gravador, com a autorização
do sujeito. A entrevista semi-estruturada, é uma
pesquisa onde o informante tem o discurso livre, é orientada por algumas perguntas chaves.
Contendo perguntas abertas e fechadas onde o
entrevistador pode livremente discorrer o tema
cientifico proposto, intervindo a fim de que os
objetivos sejam alcançados.
Como aponta Minayo (2004, p. 108) entrevista semi-estruturada “combina per-guntas
fechadas (ou estruturadas) e abertas, onde o
entrevistado tem a possibilidade de discorrer o
tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador”.
A análise dos dados se dará mediante
a análise de conteúdo. Ou seja, utilizare-mos a
análise de conteúdo como técnica de tratamento
de dados, possui a mesma lógi-ca da metodologia quantitativa, uma vez que busca a interpretação cifrada do mate-rial de caráter qualitativo, e
trata-se de um conceito historicamente construída para dar respostas teórico-metodológicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Serviço Social é uma profissão que
emerge no século XIX envolvida com a classe burguesa em conjunto com a ideolo-gia da
doutrina social da Igreja, com o segmento das
diretrizes papais. Surge o movimento dos leigos
para a reconstrução da sociedade na perspectiva
de reforma com o objetivo de trabalhar com as
possi-bilidades de amenizar os conflitos entre as
classes, usando se procedimentos assisten-cialistas e com estratégias dos setores do-minantes.
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Com a conseqüência do alargamento das
práticas dos assistentes sociais, surge em 1936 à
primeira escola de Serviço So-cial no Brasil, na
cidade de São Paulo, de caráter religioso, assistencialista e sua for-mação era técnica. A escola
foi fundada pela iniciativa de Maria Kiehl e Albertina Ramos, formadas na Escola de Serviço
So-cial de Bruxelas, dirigida pela pioneira na
área Adèle de Loneux. Getulio Vargas de-cretou
a criação do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), (Decreto Lei nº. 525). Vinculado ao
Ministério da Educa-ção e Saúde em 1938, com
isso, o objetivo era entender a questão social e
auxílio a obras sociais. Em meados de 1946 é
fun-dada a Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC/SP), regulamentada pelo Decreto Lei n° 9.632, de 1946. Em 1953 fui instituída a graduação em Serviço Soci-al, no ano de
1957 surge à regulamentação da profissão, tendo
como objetivo garantir os direitos profissionais e
ações privativas do profissional, assim sendo um
compro-misso tríplice tomado como distintivo
da ação desse profissional. (Aguiar. 1995).
O processo de ruptura do conserva-dorismo o Serviço Social, vincula-se com o movimento democrático popular brasileiro avançava, na
construção do seu próprio projeto ético-politico.
Alterações substan-tivas apontavam a abertura
do sistema ca-pitalista, e simultaneamente uma
crise so-cial plenária jorrava nos anos de 1980
aos 1990. Com esse devido Movimento houve
uma ruptura com o tradicionalismo elen-candose o amadurecimento político, ético e teórico do
Serviço Social e se materializa no projeto ético
político profissional crian-do se a maturidade teórica e política.
O Movimento de Reconceituação te-ve
seu marco inicial por meio do 1° Semi-nário
Regional Latino Americano de Ser-viço Social,
realizado na cidade de Porto Alegre em 1965,
com propostas ao rompi-mento com o idealismo tradicional. A partir do Seminário de Porto
Alegre, definiu-se uma agenda ídeo-política de
ruptura com o ranço conservador, por meio do
questionamento da teoria utilizada no Ser-viço
Social. Segundo Barroco, (2008: 147),
Inicia-se a derrocada da práxis alienada e alienadora presente no seio profissional. O Serviço
Social, mesmo com a presença marcante da ditadura, movimenta-se numa espécie de contra corrente e inclui na pauta política e institucional,
a presença da teoria social critica (ou dialética)
fundante no pensamento marxista.
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CONCLUSÕES
A presente pesquisa encontra-se em fase
de execução e não tem a pretensão de esgotar a
temática, visto sua gama de pos-sibilidades de
reflexão. Desta forma, não temos resultados finalizados, embora des-tacamos que na atual quadra
histórica, o Serviço Social enfrenta vários desafios
constantes, sendo a conseqüência das ex-pressões
da Questão Social, o crescimento das desigualdades social, a violência dentre outras. A existência
desses desafios é cau-sada pelos conflitos sociais
dado por um processo de desenvolvimento capitalista e uma política neoliberal, por meio de uma
alienação e a exploração da classe traba-lhadora.
Por meio desses conflitos existen-tes, o profissional precisa estar dotado de conhecimentos e fundamentos teórico-metodológicos, para se construir mediações e estratégias, e ainda construir
resposta para as questões postas e garantir a inter-locução com as lutas e movimentos sociais na
defesa da classe trabalhadora, orientan-do a uma
emancipação política e humana digna a classe trabalhadora. Com isso o profissional mantém-se na
direção hege-mônica do projeto ético-político em
conso-nância com a categoria profissional.
O projeto profissional está relaciona-do
com diversas particularidades que ele-gem valores que se envolvem vários inte-resses sociais
presentes em uma sociedade remetem-se ao gênero humano uma vez que, como projeções sócio-historicos parti-culares que se vincula aos
interesses uni-versais presente no movimento da
socieda-de. Em outras palavras os interesses particulares de determinados grupos sociais, como os
dos assistentes sociais, trabalha-se com os mais
gerais interesses que movem a sociedade como
questões culturais, políti-cas e fundamentalmente
econômica.
O projeto societário, ou seja, projeto de
classe, está presente na dinâmica de qualquer projeto coletivo, inclusive no pro-jeto ético político,
em linhas gerais assim como transformadores ou
conservadores, transformadores como as formas
táticas e as estratégicas que media a transformações sociais, assim tem se um pressuposto fundante do projeto ético-politico com a sua relação
ineliminável com os projetos de formação ou
conservação da ordem social.
Relevantes face aos objetivos do trabalho,
destacando o progresso e as aplicações que a pesquisa propicia e sempre que apropriado, indicar
formas de continuidade do estudo.
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RESUMO - O avanço da tecnologia, a popularidade e a utilização da WEB, produzem grande quantidade de dados que são armazenados em diversos bancos de dados, surgindo a necessidade de ferramentas que possibilitem encontrar informações e conhecimentos úteis de forma rápida, segura e eficiente. Com isso surge a necessidade de utilização de Mineração de Dados que é uma tecnologia que
combina métodos tradicionais de análise de dados com algoritmos sofisticados e inteligência artificial
para processar grandes volumes de dados, ajudando a encontrar padrões e auxiliando a encontrar o
conhecimento necessário para uma estratégia empresarial. Com isso foi desenvolvido uma ferramenta
para encontrar esse conhecimento utilizando as técnicas de mineração de dados focada no algoritmo
apriori.

INTRODUÇÃO
Atualmente as empresas reque-rem mais
que apenas informações, como decisões precisas
e rápidas que ajudem a-trair e manter os clientes.
Com o aumento da popularidade e utilização da
WEB, uma grande quantidade de dados são gerados e armazenados em diversos bancos de dados, surgindo a necessidade de encontrar informações e conhecimentos úteis de forma segura e
eficiente.
A Mineração de Dados da Web apresenta-se como um dos métodos responsáveis pela
procura de regras e padrões relevantes, realizada automaticamente, com grandes volumes
de dados, sendo uma tecnologia que combina
métodos tradicionais de análise com algoritmos
sofisticados para processar grandes volumes de
dados, como nos algoritmos de associação que
têm numerosas aplicações, incluindo supermercados, planejamento de estoque, mala direta
para marketing direcionado e planejamento de
promoções de vendas (TAN; et al, 2009).
Mineração de Dados na Web é frequentemente associada com recuperação de informação, mas na verdade trata-se de um processo
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mais amplo, interdisciplinar, envolvendo técnicas
de recuperação de informação, estatística, inteligência artificial e mineração de dados. Sendo assim, Mineração de Dados na Web configura-se em
um processo complexo de mineração no ambiente
web, sendo um campo fértil para a pesquisa de
Mineração de Dados contendo grande quantidade
de informação disponível.
Através da Mineração de Dados se ganha
em desempenho, melhoria na tomada de decisões,
otimização e flexibilização, sabendo direcionar
promoções especificas de acordo com os clientes
(TAN; et al, 2009).
METODOLOGIA
As técnicas de Mineração de Dados são
organizadas para agir sobre grandes bancos de dados com o intuito de descobrir padrões úteis e recentes que poderiam de outra forma, permanecer
ignorados. (TAN; et al, 2009)
Mineração de Dados
A Mineração de Dados é uma parte integral da descoberta de conhecimentos em banco de
dados (KDD – Knowledge Discovery in Databa-
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ses), que é o processo geral de conversão de dados
brutos em informações úteis, conforme mostrado
na Figura 01. Este processo consiste de uma série
de passos de transformação, do pré-processamento dos dados até o pós-processamento dos resultados da mineração de dados.

Figura 01- O processo de descoberta de conhecimento em banco de dados(KDD)
Fonte: (TAN; et al, 2009)
-Pré Processamento: o propósito é transformar os dados brutos em um formato apropriado para mineração;
-Mineração dos Dados: o propósito é a
descoberta de conhecimento, onde pode ser gerado regras ou encontrar padrões, isso dentro da
analise associativa;
-Pós Processamento: é a visualização dos
dados;
Tipos de Padrões
Os dois objetivos de mais alto nível da
Mineração de Dados são a predição ou a descrição (FAYYAD; et al,2006). Os padrões preditivos
são utilizados para resolver o problema de predizer o valor futuro ou desconhecido de um ou
mais atributos do banco de dados com base no
valor conhecido dos demais atributos. Já os padrões descritivos, ou informativos (JOHN, 1997),
têm por objetivo encontrar padrões interessantes
de forma interpretável pelo homem, os quais descrevam os dados.
Alguns tipos de padrões comuns, são os
descritivo (regras de associação) e um preditivo
(classificação).
Web Mining
Nos últimos anos tem crescido a aplicação da Mineração de Dados em um ambiente altamente dinâmico, a Internet. Esta nova aplicação
tem sido denominada de Mineração de Dados na
Web.
Quando se enfoca a mineração de informações no ambiente da Internet, utiliza-se a expressão Mineração de Dados na Web ou Web Mining.

Segundo Cook (2000), Mineração de Dados na
Web pode ser definida como a descoberta e análise de informação útil originada na web.
ESTUDO DE CASO
Com base nesses estudos foi desenvolvida uma ferramenta WEB integrada ao aplicativo WEKA para facilitar a utilização do algoritmo Apriori.
A parte visual dessa ferramenta foi desenvolvida em PHP, o integrador foi implementado em Java. Foi feito os diagramas utilizando
UML.
Para esse desenvolvimento acontecer foi
feito um grande estudo para o melhor entendimento do tema e como essa ferramenta será útil
para as empresas.
Foi notado que data mining é uma área
muito ampla com isso veio a escolha de focar
somente no algoritmo Apriori no principio.
Hoje depois de pronta a ferramenta vejo a necessidade de implementar a parte para organizar
o dados e formatá-los na forma correta em que a
ferramenta aceita, de adaptar a ferramenta para
outros algoritmos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mineração de dados e Web mining são
áreas novas muito abrangentes possibilitando
vários estudos com esse pequeno estudo podemos notar que existe varias técnicas e opiniões
diferentes exemplo segundo Fayyad (FAYYAD;
et al,2006), no contexto da descoberta de conhecimento em bancos de dados, os padrões descritivos tendem a ser mais importantes do que os
preditivos. Por outro lado, John (JOHN, 1997)
afirma que esse tipo de padrão é mais difícil de
avaliar, pois seu valor verdadeiro não deixa claro se ele sugere alguma ação para o especialista do domínio e quanto efetiva essa ação seria.
Isso se deve ao fato de a predição normalmente
ser utilizada quando se tem um problema claro e
bem especificado a ser resolvido, de forma que
se busca, através da mineração, uma resposta
para esse. No caso da descrição, tem-se apenas
um volume de dados como ponto de partida,
cabendo ao analista descobrir se algo pode ser
feito com as informações extraídas.
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CONCLUSÕES
Com a pesquisa realizada foi notado que
data mining é uma área muito ampla que envolve informações armazenadas em banco de dados, estatísticas e inteligência artificial.
Assim evidenciando padrões e auxili-ando a encontrar o conhecimento necessá-rio para
uma estratégia empresarial.
Onde é necessária uma grande pesqui-sa
para o entendimento de como funciona e uma
decisão de qual técnica de mineração de dados a
ser utilizada que irá mesmo a-judar a obter resultados significativos.
Já com o desenvolvimento da ferra-menta o que foi notado é que sempre va-mos precisar
de alguém conhecimentos técnicos para utilizála, pois é uma área complexa que se não tiver
um entendimen-to claro de como tudo funciona
por de traz da simples pagina web o resultado
não será satisfatório.
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RESUMO - O presente artigo realiza uma análise comparativa entre códigos civis de 1916 e 2002,
visando abordar a questão da dissolução conjugal. E para realizar esta análise, o método utilizado se
baseia no Direito Comparado, pois irá refletir sobre as suas origens e influências no código civil brasileiro. O que, também, nos levará a refletir sobre outras questões como o Direito Canônico no Brasil,
a evolução da “ideia” de separação no direito civil brasileiro, a questão do reconhecimento e da dissolução de uniões homoafetivas no Brasil, nas codificações civis de 1916 (Projeto Clóvis Bevilácqua) e
de 2002 (coordenado pelo Prof. Miguel Reale), ou seja, o novo Código Civil.
Palavras Chaves: DISSOLUÇÃO CONJUGAL, CÓDIGO CIVIL, UNIÕES HOMOAFETIVAS.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por finalidade analisar a questão da dissolução matrimonial e as
suas modalidades no direito brasileiro, tendo
em vista a comparação entre os códigos civis de
1916 e 2002. Para realizar a comparação entre
os códigos será utilizado o método do Direito
Comparado, já que este método permite uma
análise mais ampla sobre o instituto do desfazimento da sociedade conjugal.
Sendo assim é importante ressaltar que
este método é influência em quase todos os códigos escritos, sendo revelado como ciência
recentemente, no entanto, a história revela que
seu uso pode ser datado desde a época da Grécia
Antiga, na qual Aristóteles, utilizando-se de 153
constituições escreveu o Tratado sobre Política;
há também registros na Idade Média, em Roma,
onde os romanos compararam o Direito Romano e o Direito Canônico; além de tantos outros
estudos realizados ao longo da história que confirmam o uso do Direito Comparado para a construção de códigos e leis.
Além de ser uma referência nos estudos
de história do direito, o Direito Comparado é essencial para a compreensão do processo de formação das leis em uma dada sociedade, tendo em
vista isso, torna-se imprescindível a comparação

dos códigos civis de 1916 e de 2002, para compreender a questão da dissolução matrimonial,
já que se trata de épocas diferentes e, portanto,
de cultura e costumes diferentes.
Outro ponto relevante neste trabalho é
tratar do Direito Canônico e de como ele exerceu influência no casamento, tendo em vista que
a Igreja Católica, a partir de 1.563, ou seja, após
concluir o Concilio de Trento, instituiu como
um de seus sacramentos a celebração do casamento católico, impondo a indissolubilidade do
vínculo matrimonial, como poderá ser observado no Código de Direito Canônico promulgado
pelo Papa João Paulo II.
Salientando que a dissolução da sociedade conjugal, tal como é proposto pelo Direito
Canônico, prevaleceu no nosso sistema jurídico, enquanto a religião católica se manteve
como religião oficial do nosso país, tendo em
vista que, somente com o advento da primeira
Constituição Republicana de 1891, tal fato deixou de prevalecer.
Com base em tudo que foi dito, este
trabalho surge para esclarecer a formação da
dissolução matrimonial no nosso código civil,
salientando o papel da Igreja Católica e, portanto, do Direito Canônico nesse processo. Além
de refletir sobre os contextos de cada época dos
códigos civis de 1916 e de 2002, utilizando-se
do Direito Comparado para realizar as análises
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propostas. Ou seja, este trabalho surge como
uma forma de reavaliar a construção dos códigos na nossa sociedade, demonstrando, assim,
como os fatores de costume, religião, valores e
sociedade influenciam na construção dessas leis,
e baseando-se nisto, como esses fatores mudam
com o passar do tempo, também refletindo na
releitura dos códigos.
O objetivo principal deste trabalho é
mostrar como a dissolução da sociedade conjugal foi realizada no Brasil, por meio de uma análise dos códigos civis de 1916 e de 2002, sendo
esta análise realizada por meio do método do Direito Comparado. Ressaltando a relevância desta
análise para a compreensão de questões importantes como a influência do Direito Canônico e
do Direito Romano no Código Civil Brasileiro,
assim como, a questão das uniões homoafetivas
no Brasil.
METODOLOGIA
Como já foi abordado anteriormente, a
metodologia utilizada para a elaboração deste
trabalho se deu por meio do uso do Direito Comparado, sendo utilizado os códigos civis brasileiros de 1916 e de 2002, sendo o foco principal
desta análise a questão da dissolução da sociedade conjugal no Brasil. Para isso foi necessário
uma abordagem inicial sobre o Direito Comparado para depois ser feita a análise comparativa.
Direito Comparado
O Direito Comparado é a observação de
todos os direitos existentes, ou seja, é um ramo
da ciência jurídica que visa estudar as diferenças e semelhanças entre os direitos existentes.
De acordo com DAVID , o estudo comparativo
do Direito remonta à Antiguidade Clássica (Grécia e Esparta), um exemplo foi o que Aristóteles
realizou para escrever o Tratado sobre Política,
no qual ele analisou e comparou 153 Constituições diferentes. Foi com base em uma pesquisa
comparativa, também, que a lei das XII Tábuas
surgiu em Roma. Tendo em vista isto, o Direito
Comparado é na atualidade um método muito
importante para a compreensão da diversidade
de mudanças que ocorre nos sistemas jurídicos,
sendo muito utilizado no Brasil, principalmente
na construção dos códigos que serão analisados
nesse trabalho: o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002
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A Dissolução da Sociedade Conjugal no Brasil
Com base no que Antônio Carlos Wolkmer
coloca em A História do Direito no Brasil,para se
pensar a ideia de direito no Brasil é essencial que
antes se faça uma análise histórica, tendo em vista
que o processo de formação, ocorrido no Brasil
Colônia, foi determinante para as estruturas formadas no Brasil Império, República e até os dias
atuais.
O primeiro fator a ser analisado é o processo de colonização, no Brasil, que deixará marcas
profundas na sociedade brasileira, primeiramente
com os aspectos da mentalidade conservadora e
do patrimonialismo que irão perpetuar na formação social, política, econômica e jurídica do país.
Sendo assim, a concepção de casamento
no Brasil Colonial e no Brasil República são um
tanto divergentes. Primeiramente, porque no Brasil Colonial havia uma predominância da Igreja
sobre o Estado e é somente com a proclamação
da República, em 1822, que diversas mudanças
passam a ocorrer no nosso país.
Inicialmente, com a separação dos poderes
de Estado e Religião, há uma busca por um poder
mais independente, centralizado no Estado e sem
interferências da Igreja; tudo isso ocorre, por causa dos movimentos ocorridos na Europa, como a
Revolução Francesa, o Iluminismo, o Positivismo
etc. Há uma busca por um direito universal, com
valores pregados pela Revolução Francesa, que
são: fraternidade, igualdade e liberdade.
Sendo assim, um dos primeiros reflexos
dessas mudanças no Brasil, ocorre na Constituição de 1890, principalmente no aspecto da família, pois institui o casamento civil, retirando assim, o poder da Igreja, que era a responsável pela
celebração do matrimônio. Mas, mesmo instituindo o casamento civil e a separação, pelo Decreto
nº 181, de janeiro de 1890, a indissolubilidade do
matrimônio permanece.
É somente com a criação do Código Civil
de 1916, que a questão da dissolução da sociedade
conjugal passa a ganhar um enfoque mais científico. O Código traz evoluções muito importantes
para a época, como ocorre no Livro I, da Parte
Especial do Direito de Família, no Título IV: Da
Dissolução da Sociedade Conjugal e da Proteção
da Pessoa dos Filhos, mais precisamente no Art.
315:
“Art. 315 – A sociedade conjugal termina:
I. Pela morte de um dos cônjuges.
II. Pela nullidade ou annullação do casamento.
III. Pelo desquite, amigável ou judicial.
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Paragrapho único. O casamento valido só se
dissolve pela morte de um dos conjuge, não se
lhe aplicando a presumpção estabelecida neste
Código, art. 10, 2ª Parte.”(BEVILÁQUA, 1916,
p.739)
Apesar de trazer algumas evoluções a
respeito da dissolução matrimonial, como o desquite, que era a forma para separar legalmente
os bens, traz ainda a ideia de que o casamento
é indissolúvel, sendo assim, prevalecia o vínculo
matrimonial. Tal segmento se compara à separação judicial (Código Civil de 2002), porém este
vínculo só seria desfeito pela anulação, morte do
cônjuge, nulidade ou divórcio.
Na separação judicial não há necessidade
de coabitar, manter a fidelidade e os bens. Já o
divórcio acaba com as relações previstas com o
casamento e o indivíduo que for divorciado pode
se casar novamente. Como pode ser observado no
quadro comparativo:

cisam estar em constante observação da sociedade, ou seja, é preciso que os códigos sejam
interpretados em favor da nova sociedade, dando e assegurando o direito a todos os cidadãos.
Acompanhando as evoluções que ocorrem no
mundo principalmente no que tange as relações
homoafetivas que já têm seus direitos assegurados em algumas legislações estrangeiras da
Holanda, Canadá, Bélgica, Alemanha, Argentina, França, Estados Unido, e outros. No Brasil,
houve recentemente uma decisão histórica para
o país, depois de anos de luta, no dia 5 de maio
de 2011, o STF reconheceu, por unanimidade
de votos, a união estável entre casais do mesmo
sexo como entidade familiar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O que o trabalho revela é uma forte influência
do Direito Canônico no Código Civil Brasileiro,
por mais que se tenha evoluído do Código Civil
de 1916 para o Código Civil de 2002, há ainda
muito que se fazer em relação à dissolução da
sociedade conjugal no Brasil, principalmente
no que diz respeito às uniões homoafetivas.
CONCLUSÕES

O Reconhecimento e Dissolução de União Homoafetiva no Brasil
O Novo Código Civil de 2002 traz perspectivas boas para a dissolução da sociedade conjugal, no entanto, os avanços não são tão inovadores como se esperava, pois a sociedade de 2002
e a sociedade atual, na qual o código se aplica,
são caracterizadas pela evolução constante das
ideias, do pensamento e das relações, ou seja, as
inovações trazidas pelo código já chegam tarde,
tendo em vista todas as inovações que já se acentuam na sociedade moderna. Um exemplo disto é
a relação homossexual, que não tem seus direitos
reconhecidos e resguardados no Código Civil de
2002. Sendo assim, as inovações foram de extrema importância, principalmente no que tange
à liberdade e independência da mulher, mas pre-

A história da família foi determinante
para o instituto da separação de casal no nosso país, foi em relação às mudanças ocorridas
nessa estrutura familiar que os Códigos Civis
De 1916 e 2002, se constituíram e se modificaram. Além é claro de outros fatores políticos e
sociais, destacando a presença do Direito Canônico na nossa legislação desde 1890, e que impossibilitava a questão da Dissolução Conjugal,
pois tinha o casamento como um Sacramento.
Porém, apesar dessas evoluções terem
chegado ao Código Civil de 2002, ele ainda se
constitui atrasado, perante as evoluções ocorridas na sociedade, uma delas é o crescimento
de casais homossexuais, que só conseguiram na
justiça, depois de anos de luta um dos seus direitos assegurados, que é o de ter uma união estável reconhecida como entidade familiar, mas
há muito ainda o que se refletir e pesquisar, e os
estudos de Direito Comparado aliados aos estudos dos Códigos Civis auxiliam cada vez mais
na conquista por estes direitos.
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RESUMO – Este artigo tem como objetivo avaliar os indicadores de desempenho do setor de compras, antes vista como uma função rotineira é hoje compreendida como parte integrante dos processos
logísticos das organizações. O departamento de compras tem como objetivo definir as ne-cessidades
das empresas, fazendo de forma minuciosa as seleções de fornecedores em busca de pre-ços baixos
e com alto teor de qualidade. Diante disso resolveu-se fazer uma avaliação dos indicado-res de desempenho do setor de compras, pois com vários processos sendo feito às vezes os adminis-tradores
não tem se quer noção, se a função esta sendo desempenhada conforme os procedimentos, e se esta
alcançado seus objetivos com exatidão.
Palavras Chaves: compras, gerenciamento, avaliação.
INTRODUÇÃO
As organizações, cada vez mais focadas
em estratégias de competitividade, passaram a
valorizar mais as função de compras, considerando-a como uma aliada que interfere diretamente
em suas áreas produtivas e financeiras. O setor de
compras não implica mais em apenas comprar ou
adquirir, mais passou a ser parte estratégica das
empresas que pretendem continuar participando
do mercado de hoje e do futuro.
Para Baily et al. (2000), a função de compras é um procedimento pelo qual as empresas
determinam os itens a serem comprados, identificam e comparam os fornecedores disponíveis,
negociam com as fontes de suprimentos, firmam
contratos, elaboram ordens de compras e finalmente, recebem e pagam os bens e serviços adquiridos.
No período em que muitas empresas renovam seus estoques, para fazer frente a demanda
do ano que se inicia. É realizado o planejamento
das aquisições, buscando atender a demanda do
próximo exercício, sem comprometer as finanças.
O setor de compras hoje é visto como parte do
processo logístico das empresas, ou seja, faz parte
integrante da Cadeia de Suprimentos.
A função compras, envolve todos os setores da empresa, deixando bem claro que seu
objetivo e buscar a eficiência com obtenção de

materiais certos, nas quantidades corretas, e que
sejam entregue dentro do prazo proposto ou se
possível chegar antes do combinado. Observase que as maiorias das empresas estão em busca
de diminuir seus gastos, com isso esta cada vezes mais em busca de se planejar.
Com tudo isso acontecendo, surge então
a necessidade de avaliar os indicadores de desempenho do departamento de compras, tentando mudar os velhos paradigmas existentes. Pois
um bom administrador estará sempre em busca
de meios que possam ajudá-lo a descobrir se realmente seu departamento esta desempenhando
suas funções para que se alcance excelentes resultados tantos profissionais como pessoal.
A necessidade de avaliar o desempenho
do departamento de compras pode parecer óbvia, pois um bom administrador estará buscando
meios de saber o quanto bem ele e seu departamento estão se desempenhando. O problema
de medir o desempenho em compras é a dificuldade de isolar responsabilidades. A falta de
qualidade do produto final pode decorrer do ferramental de má espécie adquirido pelo comprador, ou a má escolha do fornecedor. A falha nas
entregas pode resultar das alterações frequentes
feitas pelo PCP ou solicitações que foram feitas tardiamente, o atraso nos pagamentos dos
fornecedores efetuados pela empresa, pode de
alguma maneira contribuir para o mau desem41
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penho da área de compras. Muitas funções estão
envolvidas de um modo ou de outro no processo
de compras.
Conforme Bandeira (2009), a necessidade de
medir pode ser justificada, entre inúmeros outros motivos, por:
- Assegurar o atendimento aos requisitos de um bom desempenho;
- Aprimorar a efetividade da definição
dos objetivos e das metas;
- Estabelecer padrões de medidas para a
comparação;
- Fomentar o monitoramento dos próprios níveis de desempenho através da retroalimentação das informações;
- Induzir atitudes por parte dos integrantes do sistema organizacional;
- Localizar os pontos críticos, susceptíveis à melhoria;
- Demonstrar o nível de utilização dos
recursos produtivos;
- Indicar tendências e previsões das operações.

evolução e administração da organização.
A avaliação de desempenho assume dimensões globais, parciais e unitárias, em complacência da interação de parâmetros que aparentemente é bastante complexa. Sob esse enfoque, ao
menos, seis modalidades de parâmetros repercutem no desempenho de uma organização :
- Eficácia;
- Eficiência;
- Produtividade;
- Qualidade;
- Inovação;
- Lucratividade.
É grande o interesse das empresas e até mesmo
de profissionais das mais diversas áreas sobre a
questão dos indicadores de desempenho das organizações. Na verdade, o termo é bastante amplo e
pode apresentar certa ambiguidade, dependendo
do contexto onde esteja inserido.
Para que se realize uma avaliação de indicadores
de desempenho e necessário saber quais são realmente seus elementos de desempenho.

Com o objetivo de avaliar a importância dos indicadores de desempenho do setor de
compras, foi realizado um estudo de caso numa
empresa de equipamentos de segurança localizada em Uberlândia-MG.
METODOLOGIA
A competitividade no momento atual
incorre na necessidade de novos atributos de
avaliação de desempenho para as organizações.
Na ausência de medidas consistentes como os
reais objetivos da organização, não há, de fato,
expectativas de desempenho, o que dificulta o
monitoramento das atividades e o levantamento de possíveis melhorias, tanto no processo
quanto no produto. A avaliação de desempenho
calcada em medidas inconsistentes ou diante da
ausência de foco aonde ocorre a escolha de vários indicadores de desempenho indevidamente
interligados, tende a ser distorcida e, às vezes,
irreal. A falta de medidas de desempenho induz
a decisões imprecisas, em virtude da inexistência de um diagnóstico real e sua correlação com
os objetivos. Por outro lado, não dispondo de
medidas de desempenho, os funcionários ficam
sem referencial para substanciar o que se espera deles, determinar possíveis melhorias, afinal,
monitorar o seu desempenho.
Conforme Bandeira (2009), medir é uma
parte natural do processo de análise, controle,
42

Fonte: SLACK ET AL(1999).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

Após o estudo realizado percebeu que colocando em prática a avaliação de indicadores de
desempenho, pode-se melhorar o processo, evitando que falhas na definição da operacionalização do desempenho aconteça, má interpretação
ou mau uso de medidas pelos funcionários, diferenciar de forma clara o controle de melhorias,
fazendo com que cada funcionário saiba exatamente desempenhar sua função sem prejudicar o
processo. Mas para que isso aconteça e necessário
que os administradores responsáveis pelo departamento continuem fazendo uma avaliação periodicamente do processo, pois as vezes acontecem
falhas das quais não são capazes de perceberem.
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CONCLUSÕES
A empresa estudada após o trabalho concluido é capaz de saber exatamente onde esta
errando e fazer periodicamente uma avaliação
do processo, sempre buscando melhorias e novas formas de trabalho para conseguir o que se
deseja. O administrador, terá sua mente aberta,
tentando evidenciar de forma concisa a missão
da organização, identificando os objetivos estratégicos da empresa, discernirnando cada função
organizacional dentro dos objetivos estratégicos,
desenvolvendo medidas globais de desempenho
integradas a cada função do setor, procurando
sempre melhorais para que se alcance objetivos
que venha gerar lucros altos e com boa qualidade.
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SUPERVISÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA PELO MÉTODO PID
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RESUMO – Este trabalho apresenta o levantamento de um modelo matemático e o projeto de um
dispositivo eletrônico que executa o controle de temperatura através do método Proporcional-IntegralDerivativo, empregando em sua construção um microcontrolador com software desenvolvido em C.
Os parâmetros do sistema podem ser alterados e monitorados através de um software de supervisão.
Palavras Chaves: CONTROLADOR PID, MICROCONTROLE, MODELO MATEMÁTICO PID
INTRODUÇÃO
Controladores são elementos responsáveis por tomarem as decisões relativas as variáveis de um processo, e de acordo com os parâmetros e situações do sistema, envia sinais a
atuadores, de forma a alterar o valor dessas variáveis. Os elementos que compõem um controlador, e, portanto ditam o seu comportamento,
podem ser elétricos, mecânicos, ópticos pneumáticos, e até mesmo válvulas manuais [1].
Um sistema de controle é formado por
uma entrada e uma saída, onde o processo a ser
controlado, denominado sistema ou planta, é representado através do seu modelo matemático,
conforme mostra a figura 01

Figura 02 – Sistema de controle em malha aberta
No controle em malha fechada (figura 03), informações relativas à variável de processo, são utilizadas para determinar o sinal de controle, esta
leitura da resposta é denominada realimentação.

.
Figura 03 – Sistema de controle em malha fechada
Figura 01 – Sistema de controle
O controle em malha aberta (figura 02)
consiste em aplicar um sinal pré-determinado na
entrada do sistema, esperando-se que ao final de
um tempo a variável de saída atinja um valor.
Neste caso, o sinal de controle não é calculado a
partir de uma medição do sinal de saída.[2]
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Objetivo geral
O objetivo deste projeto é modelar um sistema de aquecimento, construir um software de
supervisão e controle, e desenvolver o controlador proporcional- integral-derivativo.
METODOLOGIA
Para início do trabalho tornou-se necessário reunir informações acerca da linguagem e
técnicas de programação. Devido à simplicidade,
facilidade e por atender aos requisitos necessários
foi escolhida para o desenvolvimento do projeto a
linguagem C.
Para se alcançar os objetivos, foram de-
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senvolvidas as seguintes etapas: Definição dos
componentes a serem utilizados, implementação
do software de controle e supervisão, construção
do protótipo, levantamento da resposta em malha
aberta e do modelo matemático do sistema e implementação do código que executará o controle
PID através do microcontrolador.
Componentes
Como atuador optou-se por utilizar um
resistor de 22Ω/10W, pois com este é possível
alcançar a temperatura de 90° com uma alimentação de 12V.
Para realizar a realimentação do sistema,
escolheu-se o sensor de temperatura LM35, devido a sua alta disponibilidade no mercado e fácil manuseio. Para condicionar o sinal fornecido
por ele utilizou-se um amplificador operacional
LM358, pelo fato do mesmo ser single supply, facilitando o design e construção do sistema.
O microcontrolador usado será o PIC18F452, informações específicas com relação
ao modelo podem ser consultadas em seu datasheet [3]. Ele efetuará os cálculos referentes ao
controlador PID, controlará a dissipação de calor
do resistor e se comunicará com o software de supervisão através do protocolo RS232.
Controle e supervisão
Para alteração dos parâmetros e visualização do comportamento do sistema, desenvolveuse um software de supervisão utilizando-se a plataforma labVIEW, que utiliza linguagem gráfica
e sua principal aplicação é a aquisição de dados e
controle de sistemas.
Através desta interface gráfica (figura 04),
pode-se visualizar a temperatura, definir o valor
de referencia para a mesma e verificar as ações
individuais dos controladores.

Protótipo
Montou-se um protótipo para que o levantamento de gráficos e testes fossem realizados, conforme apresenta a figura 05.

Figura 05 – Protótipo montado
Resposta em malha aberta
Levantou-se a resposta em malha aberta
do sistema aplicando-se um degrau de 12 Volts
em sua entrada (figura 06), para obter-se o tempo morto, ganho e tempo de estabilização.

Figura 06 – Sistema em malha aberta

Figura 07 – Resposta em malha aberta
Através do supervisório obteve-se a resposta apresentada no gráfico da figura 07. Com
esta curva, é possível definir uma função de
transferência que representa o resistor. Ele mostra que o sistema se estabiliza em 500 Segundos, possui um tempo morto de 10 segundos,
temperatura máxima é 93°C e a ambiente 25°C
(aproximadamente). Tem-se então:

Figura 04 – Interface gráfica

G (ganho)=((93-25))⁄12=5,67
τ (const.tempo)=500⁄5=100

(1)
(2)
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Com esses dados obtém-se a função de
transferência do resistor, bem como os blocos do
sistema como um todo (figura 08).

Figura 08 – Sistema em malha aberta

A simulação realizada no MATLAB (figura 09) mostra que o modelo matemático responde aproximadamente da mesma forma que o
sistema real.
Implementação do algoritmo
O código para o microcontrolador foi desenvolvido usando a linguagem C, com o compilador CCS. Através do código o microcontrolador executa o algoritmo PID.
No Controle proporcional a ação do sinal
de controle aplicado ao sistema é proporcional
ao erro (equação 3).
u(t)=Kp×e(t) (3)
Para o controle integral, aplica-se um
sinal de controle proporcional à integral do sinal do erro (equação 4), com Antireset-Windup,
para eliminar a saturação (saída > 100%) [4].
(4)

u(t)=Td (de(t))/(d(t))

(5)

O Td é o número de correções da ação,
como fração da ação proporcional, por unidade de
tempo.
Através do algoritmo criado para o microcontrolador, ele efetua esses três cálculos, soma
os resultados (equação 6) e ajusta o sinal de controle.
(6)
Para ajustar os ganhos dos controladores
utilizou-se o método de Ziegler-Nichols, e então
foram feitos alguns ajustes de acordo com a resposta, e obteve-se o sistema apresentado na figura
09 [5].

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O sensor de temperatura ficou diretamente
na superfície do resistor cuja dissipação de calor
estava sendo controlada por PWM, que gerou interferência no sinal de temperatura, cerca de +/1,5°C de ruído para referências acima de 40°C,
prejudicando o controle derivativo. Na tentativa
de eliminar o erro, blindou-se os fios, isolou-se a
saída PWM opticamente, substitui-se o PWM por
um conversor digital analógico de 8 bits e usouse um microcontrolador dedicado para executar
o PWM, mas nenhum destes artifícios solucionaram o problema.
Mesmo com o ruído o controlador manteve a temperatura dentro da referência, porém a
simulação e o experimento apresentaram divergências, como mostram as tabelas 1 e 2.
Tabela 01: Comparação de respostas PID.

O Ti representa o tempo em que a ação
integral aplica a mesma amplitude que a ação
proporcional.
Na ação derivativa, o sinal de controle é
aplicado a derivada do sinal do erro, ou seja, a
variação do erro em função do tempo (equação
5).
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Efetuou-se testes para verificar a resposta com o
controlador PI, com Kp=0,783 e Ki=0,0261 os resultados obtidos se encontram na tabela 02.

[3] MICROCHIP. Data sheet PIC18F452.
<http://www.datasheetcatalog.com/
datasheets_pdf/P/I/C/1/PIC18F452.shtml>
Acesso em: 16 Mai. 2011, 10:00:45.
[3]SHAW, John. PID ALGORITHM. Disponível em:
<http://www.jashaw.com/pid/tutorial/>.
Acesso em: 22 abril. 2011, 12:01:48.

Além do ruído, um dos fatores que agravou ainda mais a diferença entre a simulação e o
experimento, foi a diferença climática do dia em
que a função de transferência foi levantada (temperatura ambiente 24°C com chuva), e o dia que
os testes foram efetuados (temperatura ambiente
28°C sem chuva). Após concluído todos os testes,
pesquisou-se sobre formas de eliminar ruídos no
sinal do sensor, foram encontradas várias sugestões e optou-se por estas: Fazer a média de diversas medições; usar capacitores de filtro. Com elas
o ruído foi eliminado (figura 10).

[4]UNIVERSITY OF MICHIGAN. PID TUTORIAL. Disponível em:
<http://www.engin.umich.edu/group/ctm/PID/
PID.html>
Acesso em: 27 Mar. 2011, 15:20:12.

CONCLUSÕES
Os objetivos foram alcançados. O ruído
foi eliminado e o controlador mantém a temperatura dentro da referencia estabelecida com uma
precisão de +/- 0,13°C, provando sua eficiência.
Sugestões para trabalhos futuros
São possibilidades para trabalhos futuros:
Aplicar um sistema de telemetria ao controlador;
Controlar cargas com potencias maiores; E controle e monitoramento via WEB.
REFERÊNCIAS
[1] OGATA, Katsuhiko. ENGENHARIA DE
CONTROLE MODERNO. 4ª edição. Editora
Prentice hall. 2003.
[2]NORMAN, S. Nise. ENGENHARIA DE SISTEMAS DE CONTROLE. 3ª edição. Editora
LTC. 2002.
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RESUMO – O trabalho tem por objetivo discutir a validade do memorando n° 32.277/09. O documento tem por conteúdo a padronização das ações policiais militares em Minas Gerais em ocorrências que
envolvam guardadores de veículos, “flanelinhas”. Embora a inaplicabilidade deste ato seja facilmente
verificável, é constante a sua utilização, situação preocupante e justificadora da publicação deste trabalho. O memorando estabelece situações com as quais o policial poderá deparar-se e estabelece as providencias a serem adotadas. Justamente neste ponto que se encontra o problema de validade do documento, ao considerar que o mero “pedir” para olhar um veículo, configura-se o crime de extorsão, nas
situações em que o “flanelinha” não for cadastrado pela prefeitura municipal. Embora não seja objeto
do estudo, gera preocupação a receptividade constitucional e a vigência da lei 6.242/75 e do decreto
federal 47.797/77, que, respectivamente, dispõe e regulamenta o exercício da profissão de guardadores
de veículos. Ambos utilizados como embasamento para a edição do memorando. Após pesquisa bibliográfica, legislação pátria, doutrina e julgados chegou-se à seguinte conclusão: o simples “pedido”
realizado para “olhar” o veículo não constitui o delito de extorsão. Diante deste resultado, percebe-se
a emergência em a instituição policial retificar o documento, procedendo à correção citada.
Palavras-chaves: polícia militar de minas gerais, memorando, flanelinhas.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo verificar a validade do memorando n° 32.277/09,
que padroniza a atuação dos Policiais Militares
de Minas Gerais, quando do atendimento a ocorrências que envolvam guardadores de veículos.
Este documento tem sido utilizado diariamente
durante atuações policiais, inclusive vem sendo
objeto de embasamento para tomada de providências policiais, que muitas vezes acarretam
em prisões.
Neste ponto exato que o trabalho se torna
justificável, quando se verifica que o documento
é inaplicável. Neste sentido necessita ser revogado, pois de forma não prevista no ordenamento
jurídico, orienta o policial a efetuar a prisão de
pessoas por conduta que não se amolda ao tipo
penal do crime de extorsão, como se esse crime
houvessem cometido os “flanelinhas”. Além de
apoiar-se o documento em uma lei no mínimo
contestável do ponto de vista constitucional.
O objetivo da pesquisa é assessorar a
instituição policial militar, no sentido de alertá48

la sobre a invalidade do documento, de maneira
que as devidas correções possam ser realizadas.
METODOLOGIA
O trabalho utiliza o método dedutivo de
abordagem. Avaliando as construções e princípios
constitucionais e gerais da doutrina, dos elementos gerais de julgados, da legislação pátria referentes aos problemas de validade do memorando
n° 32.277/09. A metodologia para a realização do
trabalho lançará mão de pesquisas bibliográficas,
em busca de informações para a compreensão e a
explanação do tema proposto.
A soma dessas estruturas será fundamental para a articulação das ideias, de maneira a atingir um entendimento coerente e racional sobre o
assunto, que permita assessorar a Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais na persecução de sua
missão.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Polícia Militar, um dos Órgãos Públicos da Administração, possui a função privativa
de prover a segurança pública, relativo, é claro,
à preservação e repressão criminais . Justamente por fazer parte da Administração, utiliza-se de
atos administrativos para prover seus serviços,
pois lhe cumpre assegurar, proteger, realizar o
bom andamento da “coisa pública”. Para tanto é
colocado a sua disposição prerrogativas, uma delas é a edição de atos administrativos, oriundas do
ordenamento jurídico a fim de sua atuação possa objetivar eficazmente os escopos consagrados
como próprios da coletividade, Melo (2010).
Neste sentido a instituição militar publicou o memorando n° 32.277/2009, que padroniza a atuação policial frente a ocorrências que
envolvam guardadores ou lavadores de veículos,
os já conhecidos “flanelinhas”. A referência utilizada para a criação do memorando é a Lei Federal
6.242/75 e o Decreto Federal n°79.797/77. Não é
objetivo do trabalho avaliar a constitucionalidade
e a vigência de ambos dispositivos, mas ressaltase grande preocupação a possibilidade de ambos
terem sido revogados pelo ordenamento infraconstitucional ou até mesmo não terem sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988.
No artigo 4°, do decreto 79.797/77, o legislador prevê a “lavagem” de carros em vias
públicas, entendimento contrário aos princípios
constitucionais relacionados ao meio ambiente e a
legislação ambiental. Outro ponto que se contesta
é a previsão, no mesmo decreto, no artigo 4°, parágrafo único, da responsabilidade do guardador
do “veículo vigiado” relativo a este e aos demais
pertences. Sabe-se que o texto constitucional prevê claramente a segurança pública da preservação
do patrimônio, como sendo missão exclusiva da
polícia militar .
Como já argumentado, não é objetivo
tratar deste assunto, mas se faz necessário maior
atenção do poder judiciário e legislativo sobre estes dispositivos, que claramente estão insepultos
no ordenamento pátrio.
Retornando ao objeto de estudo do trabalho, qual seja a validade do memorando, verifica-se que a administração define que quando o
policial militar se deparar com uma ocorrência
envolvendo guardadores de veículos, estando o
suspeito e a possível vítima no local da ocorrên-

cia, não sendo o “flanelinha” credenciado pela
prefeitura, e esteja exigindo valor monetário, ou
apenas pedindo para olhar o veículo, certamente
configura-se o crime de extorsão. Logo, todas
as providências policiais devem ser tomadas,
entendidas estas como sendo a prisão do cidadão e encaminhamento a delegacia de polícia.
Ora, quanto ao primeiro caso, exigência
de valor monetário, não há o que se discutir, realmente configura-se o crime, mas o mero “pedir
para olhar um veículo”, não configura o crime
de extorsão. Assim tem sido o entendimento do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios . O Órgão Judiciário entende ser requisito para a configuração do crime de extorsão, a
utilização de um meio coativo pelo agente, isto
é, violência ou grave ameaça, e que seja de tal
intensidade que a vítima seja constrangida a fazer, tolerar, ou omitir alguma coisa.
Neste sentido o pensamento de Capez
(2006), nos orienta sobre esse assunto, ao definir que a característica básica da extorsão é
que o agente coage a vitima a fazer, não fazer,
ou tolerar que se faça algo, mediante violência
ou grave ameaça. Para o estudioso, a extorsão é
uma forma do crime de constrangimento ilegal,
acrescido de uma finalidade especial do agente,
consubstanciada na vontade de auferir vantagem econômica.
Aqui não se fala de atitudes indiretas,
realizadas por indivíduos mal intencionados,
com o intuito de insinuar perigos, ou até mesmo provocar temores no condutor do veículo.
Sem dúvidas, essas ações caracterizam o crime
e devem ser prevenidas e reprimidas pelo órgão
policial, pois corroem a confiança que o cidadão
dispensa nos órgãos públicos e geram prejuízos
ao cidadão. Avalia-se neste trabalho o mero
pedir, desacompanhado de nenhuma intenção
ameaçadora. Nestes casos específicos, percebese que a instituição definiu que até isso caracteriza o crime de extorsão, pensamento contrário
a lei, a doutrina e aos julgados dos tribunais.
Percebe-se que no crime de extorsão,
há uma intenção de privar a autodeterminação
da vítima, com o fim de obter uma vantagem
econômica. Ora, se o guardador de veículos,
simplesmente pede para olhar um veiculo, sem
ainda que indiretamente, causar influências
ameaçadoras ou tentar empreender violência
contra a vitima, não se esta diante do crime de
49
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extorsão. Portanto será ilegal a prisão nestes casos, se procedida nessa adequação típica.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conclui-se ser inválido parcialmente o memorando por não configurar o crime de extorsão no caso concreto do mero
pedir para olhar um veículo. Não configurando o
crime de extorsão, não há cabimento para o enquadramento penal nesta modalidade de crime,
portanto ilegal é a prisão por este crime. Sendo
passíveis, portanto, o Estado e seus agentes policiais de responsabilidade na forma da lei.
REFERÊNCIAS
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MRP – CÁLCULO DE NECESSIDADES DE MATERIAIS NA REDE DE OPERAÇÕES.
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RESUMO - Atualmente, como o mercado está cada vez mais exigente, é necessário que empresas
produ-zam com qualidade para atender o cliente no momento certo e de maneira eficaz, assim não
acontece desperdícios e nem perdas na produção. Para que isto ocorra de maneira eficaz a s empresas passaram a utilizar o MRP (Materials Requirement Planning) das Necessidades de Materiais que
permitiu que calcu-lassem suas quantidades necessárias de matérias-primas para produção de seus
produtos. Com isso, a fi-nalidade deste artigo é explicar o impacto que o MRP tem no cumprimento de
prazos e na redução de es-toques dos produtos, e que o sistema seria indispensável para gerenciamento
das atividades relacionadas com o planejamento e com controle da produção.
Palavras Chaves: demanda, planejamento das necessidades, sistema MRP.

INTRODUÇÃO
Com a modernização e as novas tecnologias, o mundo foi se tornando mais competitivo.
Pode-se citar o setor de ma-nufatura, o qual sofreu
algumas alterações durante o decorrer do tempo.
Conforme a competitividade crescia as empresas
identi-ficaram a necessidade de mudanças para
acompanhar o surgimento de novas ten-dências
do mercado, atualizando os pro-cessos para melhorar a qualidade dos pro-dutos e serviços, buscando a maximização resultados e a minimização
de custos.
Segundo Solon (2010, p. 01) “nos dias
atuais, as empresas enfrentam um am-biente cada
vez mais dinâmico e mutável, onde as transformações globais ocorrem em ritmo acelerado. Neste
contexto de intensa mudança em que a economia
globalizada significa concorrer não só com a empresa do lado, como também com empresas do
mundo inteiro.”
A partir dessa observação, nas dé-cadas
de 60, surgiu a necessidade de im-plantar alguns
procedimentos estratégicos e administrativos para
com a gestão de manufatura, ou seja, fazer com
que hou-vesse uma melhoria continua na qualidade de produtos, diminuindo os custos e tra-zendo
melhoria no prazo de entrega e no atendimento ao
cliente.

Dessa evolução, fora originado o MRP
(Material Requeriments Planning) que tem o
objetivo de controlar a produção através de cálculos em um sistema compu-tadorizado de controle da produção, possi-bilitando as empresas
calcularem seus ma-teriais, os quais utilizando
de forma neces-sária e determinando os momentos ade-quados, fazendo com que os mesmos, pos-sam ser providenciados no seu tempo
certo, agilizando assim, todo processo de produção. Segundo Correa, Gianesi e Caon (1993,
p.104) “...permitir o cumprimento dos prazos de
entrega dos pedidos dos cli-entes com mínima
formação de estoques, planejando as compras
e a produção de i-tens componentes para que
ocorram apenas nos momentos e nas quantidades necessá-rias, nem mais, nem menos, nem
antes, nem depois”.Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo demonstrar o benefício
que o MRP como ferramenta causa para com a
confiabilidade e a redução de custos.

METODOLOGIA
Pesquisas realizadas no mundo nos mostram que para se alavancar o PIB de qualquer
País, o melhor acelerador é a in-dústria. Estas
são capazes de contribuir com a renda e o cres51
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cimento econômico, e o MRP atua diretamente
neste processo, uma vez que, o objetivo central
de uma ferramenta como esta é garantir a disponi-bilidade de insumos quando forem neces-sários. O MRP isto mantendo estoques mí-nimos
e programando a disponibilização dos materiais
para exatamente quando pla-nejado.
Este sistema converte a previsão de demanda em programação da necessidade dos
materiais, calculando quanto e quando se deve
obter de cada item do produto a ser fabricado, de
forma que não haja nem falta, nem excesso no
suprimento das necessidades da produção.
Uma inovação oferecida pelo MRP está
no tratamento diferenciado da gestão de estoques de subitens e matéria – prima da gestão de
estoques de produtos acaba-dos, através da identificação das demandas dependentes e independentes.
Demanda dependente: depende da demanda de outro produto. Um exemplo seria a
fabricação de um automóvel, onde você depende de outros produtos, neste ca-so peças, para
que o veiculo fique pronto, enquanto demanda
independente, para o produto ser fabricado, ele
não depende da demanda de outro produto. Um
exemplo seria a fabricação de bicicletas e geladeira.
Outra função do MRP é a de pro-gramar
ordens de serviço, as ordens de compras, as entregas, tendo, portanto uma função muito maior
do que gestão de esto-ques simples. Ele é recomendando também para sistemas discretos de
produção de produtos complexos com demanda
depen-dente, condições em geral presentes na
montagem de equipamentos e em sistemas de
produção sob encomenda.
Com a utilização de uma ferramen-ta
como essa, bem estruturada, melhora o atendimento aos consumidores, minimiza estoques,
aumenta a eficiência da fabrica, reduz custos
e melhora as margens de lu-cro. Mas para que
tudo isto ocorra, é fun-damental que sejam estabelecidos correta-mente todos os parâmetros do
sistema que são:
•
Estrutura do Produto
•
Tempo de Reposição
•
Tempo de Fabricação:
•
Tamanho do lote de fabricação
•
Tamanho do lote de reposição
•
Estoque mínimo
•
Estoque Máximo
A parametrização do sistema MRP é uma
das atividades mais importantes para o perfei52

to funcionamento do sistema. É ne-cessário que
a empresa mantenha certos dados em arquivo de
computador, os quais, quando o programa MRP
é rodado, são re-cuperados, usados e atualizados.
Além das informações básicas sobre a estrutura
do produto e o lead time de processo ou de fornecedor, devem-se levar em considera-ção algumas
realidade e particularidades das empresas.

MRP.

Figura 01: Informação que integra o

O MRP realiza cálculos por meio da projeção de inventários em função do planejamento da
produção. Um dos pontos importantes é o tempo
de resposta do sis-tema, qualquer replanejamento
que venha a ser necessário é facilmente visualizado os seus impactos nos inventários.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na elaboração do MRP, foram con-sideradas informações específicas com respeito à demanda quanto ao suprimento e a capacidade de
produção, mas no mundo real não é assim.
Para proteger das flutuações estatís-ticas
algumas medidas devem ser tomadas, como adotar uma margem de segurança com respeito as
demandas, em que se tra-duzem estoque de segurança; definir uma margem de segurança com
relações aos prazos (lead time) para processamento das operações de produção, porque o MRP
é um sistema de programação de produção que
considera um horizonte de tempo pe-queno e que
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qualquer oscilação não previs-ta na capacidade de
produção, na demanda ou no suprimento fazem
com que o plano gerado precise ser controlado e
revisto constantemente.
Mudanças contínuas no plano de produção
e na emissão de ordens de servi-ços fazem com
que o sistema de produção fique instável e como
forma de reduzir esta instabilidade o gerente de
produção deve verificar o impacto das mudanças
no plano e avaliar se, de fato, estas devem ser implementadas, repassando apenas as mu-danças ao
planejamento.
Segundo Lustosa (2008, p. 144) “... o MRP
evoluiu de forma a considerar não só as necessidades de materiais, mas tam-bém as necessidades
de recursos de produ-ção, como mão-de-obra,
disponibilidade de máquinas,etc; que ficou conehecida como MRP II (Manufaturing Resources
Plan-ning), Planejamento dos recursos de manufatura. O MRP II é mais que uma evolu-ção, é
uma sistematização do processo de planejamento,
o que conduz as decisões de níveis também diferentes ( estratégicos, tá-tico e operacional), caracterizando um sis-tema hierárquico de tomada de
decisões.

SLACK, N, C HAMBERS, S , JOHNS-TON,
ROBERT – Administração da Pro-dução – tradução Maria Teresa Corrêa de Oliveira, Alher
Fábio, revisão técnica Hen-rique Luiz Corrêa –
2.ed. São Paulo – A-tlas, 2002. Pg 449 – 480
VOLLMANN,THOMAS E [et al]- Siste-mas de
planejamento e controle da produ-ção para gerenciamento da cadeia de su-primentos – Porto
Alegre: Bookman, 2006, 5.ed. tradução Sandra
de Oliveira – pg 222-251
CARMELITO, RICARDO. Conceitos básicos
do MRP. Disponível em HTTP, acessado em 14
de abril de 2011 http://www.administradores.
com.br/informe-se/artigos/conceitos-basicosdo-mrp-material-requirement-planning/26507/

CONCLUSÕES
Após os estudos para a confecção desse
artigo pode – se verificar que a fer-ramenta MRP
é muito útil na rotina do ges-tor, já que através
dela, ele consegue ter uma visualização de tudo
que acontece dentro da produção. Não será pego
despre-venido com subordinados dizendo que a
matéria – prima acabou, ou que determina-da peça
está em falta. A ferramenta MRP no seu contexto
geral faz com que a orga-nização que opte por usa
– la, tenha mais chances de conseguir bons resultados, do aqueles que não a utilizam.
O objetivo central do MRP e garan-tir a
disponibilidade de insumos quando necessário,
fazendo com que diminua os custos de manutenção de estoque, buscan-do uma solução equilibrada entre custos e benefícios.
Enfim, deve-se utilizar o MRP para que
todo o processo de produção seja per-feito. Para
que não haja necessidade de mudanças fora de
hora que comprometam a agilidade do plano de
ação.
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GESTÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE
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RESUMO - A Engenharia de Requisitos (ER) é uma sub-área da Engenharia de Software que estuda o
processo de produção e gerência dos requisitos que o software deverá atender. A gestão de requisitos é
uma atividade fundamental que visa estabelecer uma visão comum entre o cliente e a equipe do projeto em relação aos requisitos que serão atendidos pelo projeto de software. O processo de construção de
software necessita de um constante gerenciamento de requisitos de software. Em virtude disso, surge
a necessidade de ferramentas para facilitar a gestão de requisitos. Este trabalho tem como propósito
apresentar uma abordagem sobre Gestão de Requisitos e desenvolver um sistema de gestão de projetos de software que contempla a gerência de requisitos.
Palavras Chaves: gestão de requisitos, gestão de projetos e engenharia de software
INTRODUÇÃO
A Gerência de Requisitos tem como objetivo principal controlar a evolução dos requisitos, seja por constatação de novas necessidades,
seja por constatação de deficiências nos requisitos registrados até o momento (THAYER, DORFMAN, 1997). Este controle é importante, pois a
não identificação e compreensão dos requisitos,
ou mudanças feitas durante o ciclo do projeto não
controladas ou não compreendidas por todos os
envolvidos são algumas das causas para o insucesso de projetos de software. Os requisitos de
um sistema são descrições dos serviços fornecidos pelo sistema e as suas restrições operacionais.
Esses requisitos refletem as necessidades dos
clientes de um sistema que ajuda a resolver algum
problema, por exemplo, controlar um dispositivo,
enviar um pedido ou encontrar informações.
O processo de analisar, validar, verificar,
documentar e restringir requisitos é chamado de
engenharia de requisitos. Os requisitos possuem
três propósitos principais: eles permitem aos
desenvolvedores explicar seu entendimento de
como os clientes querem que o sistema funcione.
Em segundo lugar, eles informam aos projetistas
que funcionalidades e características o sistema resultante deve ter. E em terceiro, os requisitos in54

formam à equipe de testes o que demonstrar para
convencer os clientes de que o sistema está sendo
entregue de acordo com que foi solicitado (SOMMERVILLE, 2006).
De modo geral, os requisitos podem ser
classificados em: requisitos do usuário, requisitos de sistema, requisitos de domí-nio, requisitos
funcionais, requisitos não funcionais e requisitos
inversos.
Requisitos do usuário são declarações,
explicações, em linguagem natural e também em
diagramas, sobre as funções do sistema e suas
restrições operacionais, de modo que sejam compreensíveis. Os leitores deste tipo de especificação geralmente são aqueles que não estejam interessados como o sistema será implementado ou
nos recursos detalhados do sistema (Ex.: usuários
finais de sistemas) (SOMMERVILLE, 2006).
Os requisitos de sistema são descri-ções
mais detalhadas dos requisitos do u-suário. Eles
podem servir como base para um contrato detalhado à implementação do sistema e, portanto,
devem ser uma especi-ficação completa e consistente de todo o sistema. Eles são utilizados pelos
enge-nheiros de software como ponto de partida
para o projeto de sistema. Os leitores deste tipo de
especificação precisam saber bem detalhadamente o sistema (Ex.: Desenvol-vedores de softwa-
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re, Arquitetos de siste-mas) (SOMMERVILLE,
2006).
Os requisitos de domínio são deri-vados
do domínio da aplicação do sistema, em vez de
serem obtidos a partir das ne-cessidades específicas dos usuários do sis-tema. Eles podem ser novos requisitos fun-cionais em si, podem restringir
os requisitos funcionais existentes ou estabelecer
como devem ser realizados cálculos específicos
(SOMMERVILLE, 2006).
Os requisitos funcionais para um sistema
descrevem a interação entre o sis-tema e o seu
ambiente, ou seja, a funciona-lidade ou os serviços que se espera que o sistema forneça. Eles
dependem do tipo de software que está sendo desenvolvido, dos usuários de software que se espera verificar e do tipo de sistema que está sendo
desen-volvido (SOMMERVILLE, 2006).
Os requisitos não funcionais des-crevem
qualidades, características, com-portamento que
o software deve ter. São aqueles que não dizem
respeito diretamente às funções específicas fornecidas pelo sistema, como confiabilidade, tempo
de resposta, espaço em disco e interoperabili-dade (SOMMERVILLE, 2006).
Já os requisitos inversos ou não re-quisitos definem estados e situações que nunca devem
ocorrer.
Para todos os sistemas, o processo de engenharia de requisitos de sistema deve começar
com um estudo de viabilidade. A entrada para
o estudo da viabilidade é uma descrição geral do
sistema e de como ele será utilizado dentro de um
a organização (SOMMERVILLE, 2006). Os resultados do estudo de viabilidade devem ser um
relatório que recomenda se vale a pena ou não realizar o processo de engenharia de requisitos e o
processo de desenvolvimento de sistemas.
Outra atividade da engenharia de requisitos é a elaboração do documento de requisitos de
software. O documento de re-quisitos de software, chamado também de SRS (Software Requeriments Specificati-on), é a declaração oficial do
que os desen-volvedores de sistema devem implementar. Ele deve incluir os requisitos de usuário
de um sistema e uma especificação detalhada dos
requisitos do sistema. O documento de requisitos
de software deve ser organizado de tal forma que
os envolvidos no software possam usá-lo (SOMMERVILLE, 2006).
Parte do processo de garantia da qualidade
de software e gerência de requi-sitos consiste na
realização periódica dos requisitos do software,
bem como a inspe-ção dos mesmos. O processo
de inspeção de requisitos caracteriza-se pela lei-

tura cuidadosa do documento de requisitos com
utilização de uma técnica de leitura, bus-cando
a localização de erros ou defeitos no mesmo, segundo um critério pré-estabelecido. A literatura
aponta que o pro-cesso de inspeção pode detectar de 30% a 90% dos erros existentes nos artefatos ge-rados em um processo de desenvolvimento de software (LAITENBERGER, 2001).
O objetivo deste trabalho é apresentar
os principais aspectos relacionados a Gerência
de Requisitos e desenvolver um sistema para
gestão de projetos que contempla a gestão de
requisitos de software.
METODOLOGIA
Na fase de concepção do sistema foi
elaborado um documento de especificação de
requisitos baseados em casos de uso. Para isso,
foi utilizada a linguagem de modelagem UML
(Unified Modeling Language) e a ferramenta
visual Enterprise Architect (EA). Na fase de desenvolvimento são utilizados a linguagem Java,
especificação JEE e frameworks de desenvolvimento Java Web.
Linguagem UML
A UML tornou-se, atualmente, a linguagem-padrão de modelagem adotada in-ternacionalmente pela indústria de enge-nharia de
software. A UML é uma lingua-gem visual utilizada para modelar softwa-res baseados no paradigma de orientação a objetos. É uma linguagem de propósito ge-ral que se pode ser aplicada
a todos os do-mínios de aplicação (GUEDES,
2009).
Diagramas de Casos de Uso
Esse diagrama tem por objetivo apresentar uma visão externa geral das funcio-nalidades que o sistema deverá oferecer aos usuários, sem se preocupar com a ques-tão de como
tais funcionalidades serão im-plementadas. O
diagrama de casos de uso é de grande auxílio
para a identificação e compreensão dos requisitos do sistema, a-judando a especificar, visualizar e docu-mentar as características, funções
e serviços do sistema desejados pelo usuário.
(GUEDES, 2009).
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Frameworks JEE
Os frameworks Java da plataforma JEE
(Java Enterprise Edition) utilizadas no sistema são: JSF (Java Server Faces), Hibernate e
Spring.
JSF é uma tecnologia que incorpora características de um framework MVC (Model
View e Controller) para WEB e de um modelo de
interfaces gráficas baseado em eventos. JSF possui uma arquitetura de componentes muito rica,
reutilizável e plugável, além de ser um padrão
Java EE 5. Dentre as suas vantagens encontramse a clara separação entre a visualização e regras
de negócio, a criação de interface gráfica através
de componentes pré-definidos, a associação de
eventos do lado do cliente e a utilização de Ajax
(Asynchronous Javascript and XML) em alguns
de seus componentes tornando os processos mais
rápidos e eficientes (HORSTMANN, 2005).
O framework Hibernate é um pode-roso
serviço para persistência objeto rela-cional e
consultas SQL para linguagens Ja-va e .NET,
sendo uma maneira fácil e efi-ciente de trabalhar
com informações de um banco de dados relacional na forma de ob-jetos Java. O Hibernate permite mudar sua base sem alterar nada no código
Java, evita o problema da dependência da plataforma de banco de dados e reduzir o tempo de
desenvolvimento gasto com o tratamento manual de SQL por meio de JDBC (HE-MRAJANI,
2007).
Já o Spring é um framework open-source, que tem a finalidade de simplificar a complexidade de desenvolvimento de a-plicativos
enterprise. O Spring possui a funcionalidade
de injeção de dependência que permite que as
dependências dos obje-tos sejam configuradas
declarativamente, em arquivos de configuração
do Spring ou anotações, e não no código fonte
(HE-MRAJANI, 2007).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 01 mostra os casos de uso do
módulo de Gestão de Requisitos, juntamente
com as associações e seus respectivos atores.
O módulo de gestão de requisitos contém os seguintes casos de uso e objetivos:
•
Cadastrar Projeto: realizar o cadastro de
um projeto de software.
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uc Use Case Model

UC001-Cadastrar
Projeto
UC006 - Cadastrar
Perguntas Viabilidade
Usuário

UC009 - Responder
Relatório de
Viabilidade

«include»

UC011 - Consultar
Requisitos

UC004- Gerar
Relatório de
Viabilidade

Gerente de
Projeto

Diretor da
Empresa
UC005 - Consultar
Perguntas Viabilidade

«include»

UC010 - Consultar
Perguntas x
Respostas

UC007 - Gerar
Documento de
Requisitos

UC003- Cadastrar
Documento de
Requisitos

Analista de
Requisitos

«include»

UC008 Inspecionar
Requisitos

UC002- Cadastrar
Requisitos

Figura 01- Casos de Uso do Módulo de Gestão de
Requisitos
•
Cadastrar Requisito: realizar o ca-dastro
de requisitos de um projeto de software.
•
Cadastrar Documento de Requisito: cadastrar um documento de requisi-tos de software
(que é a declaração oficial do que é exigido dos
desen-volvedores do sistema).
•
Gerar Relatório de Viabilidade: ge-rar o
relatório de viabilidade.
•
Consultar Pergunta de Viabilidade: apresentar as perguntas cadastradas do relatório de
viabilidade.
•
Cadastrar Pergunta de Viabilidade: cadastrar perguntas de viabilidade do software.
•
Gerar Documento de Requisito: gerar e
imprimir o documento de requisitos do software.
•
Inspecionar Requisito: realizar o fluxo de
validação interna, entre-tanto este caso de uso é
opcional.
•
Responder Relatório de Viabilida-de: responder o relatório de viabi-lidade.
•
Consultar Pergunta x Resposta: consultar
as perguntas e suas res-postas.
•
Consultar Requisito: consultar os requisitos do sistema.
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CONCLUSÕES
O módulo de gestão de requisitos do sistema de gestão de projetos oferece para as organizações e/ou instituições de ensino, todo o gerenciamento de requisitos desde o documento de
viabilidade até a inspeção de requisitos.
O módulo de gestão de requisitos é um
fator crucial para estabelecer todos os requisitos
que o projeto venha de ter e, a-lém disso, promover a qualidade do soft-ware.
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