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RESUMO
O Programa de Apoio e Assistência Estudantil (PAAE) no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) é o foco para elaboração desta pesquisa de intervenção
técnica inicialmente no Campus Salvador e, posteriormente, nos demais campi. A
implantação de ferramentas de tecnologia da informação será tratada como apoio à gestão do
trabalho das assistentes sociais, psicólogos e pedagogos do setor multidisciplinar a
Coordenação de Assistência Estudantil (CAE). A ausência dos recursos tecnológicos para
auxiliar as atividades administrativas e sociais que agreguem: ganho de tempo, novas
funcionalidades, recuperação de informações com precisão e agilidade, retorno dos usuários e
colaboração na fase de auditoria das informações institucionais demonstraram a necessidade
de automatizar o processo. Devido a prioridade de compreender as atividades do setor CAE e
o universo acadêmico dos discentes que necessitam de bolsas e auxílios foi utilizado a
representação gráfica dos mapas conceituais como apoio para assimilar e analisar de forma
participativa e continuada em reuniões com as assistentes sociais e a Tecnologia da
Informação (TI) o funcionamento de algumas rotinas e demandas institucionais existentes no
IFBA. Desde cedo, a autora percebeu que, por tratar de uma pesquisa dirigida a auxiliar os
problemas específicos da comunidade, de forma objetiva, o presente trabalho foi definido
como uma pesquisa aplicada. Além disso, a pesquisa tem como vertente a pesquisa ação em
que a pesquisadora analisa as rotinas acadêmicas do setor multidisciplinar, realiza
treinamentos sobre o sistema, organiza equipe de testes para validar o sistema e elabora
questionários de avaliação on-line para os alunos, atuando de forma colaborativa na
comunidade acadêmica. Por se tratar de um trabalho semestral a cada ciclo de modelagem e
automação das atividades escolheu-se usar uma ferramenta de gestão que serve de apoio a
administração do processo que acontece de forma cíclica: se planejado e compreendendo
novas demandas, corrigindo e implementando funcionalidades ao sistema e revendo seus
resultados semestralmente. A automação de atividades administrativas tem gerado, dentre
outros benefícios à comunidade, um aumento de desempenho para o processo como um todo e
vem permitindo ao setor responsável pela assistência estudantil ampliar outras atividades de
apoio à comunidade que requerem tempo para se planejar e concretizar.
Palavras–chave: Assistência Estudantil, modelagem de processos, gestão e tecnologias da
informação.

ABSTRACT

The Student Assistance & Support Program (PAAE) – from the Federal Institute of Education,
Science and Technology of Bahia (IFBA) – is the focus of this technical intervention, started
in the Campus Salvador and, subsequently, it was done in the other campuses. The
implementation of the information technology tools will be handled as support to the
management of the work of social workers, psychologists and educators from the
multidisciplinary department, known as Deputy Directors and attention to student Teaching –
DEPAE. The lack of technological resources to support administrative and social activities
that add: saving time, new functionalities, information recovery precisely and quickly,
feedback and collaboration during the stage of institutional audit from the users shows the
need of automating the process. Due to the priority of understanding the activities of the
department CAE and the academic universe of the students that need financial support, it was
used the graphic representation through conceptual maps as support to assimilate and analyze,
in a participatory manner and continuously, during meeting together with social workers and
Information Technology department, the functioning of some institutional routines and
demands existing in IFBA. Early on, the author realized that, since it is a research directed to
specific issues of the community, this paper was defined, in an objective form, as an applied
research. Besides that, this research is also a research-action in which the researcher analyses
the academic routine of the multidisciplinary department, performs training about the system,
organizes test teams to validate the system and creates evaluation surveys for the students,
acting in a collaborative manner in the academic community. Due it is a six-monthly work, in
each cycle of modeling and automation of the activities, it was used a management tool
referenced in management project of IT, to support the administrative process that occurs in a
cyclical way: planning and understanding the new demands, correcting and implementing
functionalities to the system and reevaluating its results bi-annually. The automation of the
administrative activities has produced, among others benefits to the community, a
performance increase to the process besides it is allowing the department responsible for the
student assistance to expand other support activities that request time to be planned and
concretized.
Keywords – Student Assistance, process modeling, management and information
technologies.
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1 INTRODUÇÃO
O processo de intervenção no Programa de Assistência e Apoio Estudantil (PAAE) no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), é o foco desta pesquisa
de intervenção técnica, em que a modelagem dos processos institucionais será tratada como
ferramenta de apoio à gestão do trabalho da equipe de assistentes sociais, psicólogos e
pedagogos da Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante (DEPAE) no campus
Salvador.
A Coordenação de Atenção ao Estudante (CAE) é uma das cinco coordenações do
DEPAE e está formada pelas assistentes sociais e psicólogos. As fases de seleção dos
estudantes para participar do PAAE (divulgação, inscrição, entrega de documentos,
entrevistas) são geridas pelo setor CAE, especialmente pelas profissionais de Serviço Social.
Trata-se de um programa partícipe da Política de Assistência Estudantil da rede de educação
profissional que tem como objetivo contribuir para a permanência de estudantes em situação
de vulnerabilidade social, devidamente matriculados em cursos técnicos e de nível superior
dos diversos campi dos Institutos Federais.
Carneiro e Veiga definem vulnerabilidade como "a exposição a riscos e baixa capacidade
material, simbólica e comportamental de famílias e pessoas para enfrentar e superar os
desafios com que se defrontam” (2004, p. 11). Os fatores citados como vulneráveis, para o
setor CAE no IFBA, estão associados a situações como: problemas de saúde, dificuldades
financeiras, violência doméstica, drogas e demais problemas familiares ou da comunidade em
que as pessoas estão inseridas. O programa social e o acompanhamento dos alunos
principalmente pelas assistentes sociais não podem garantir aos discentes que se encontram
em situações de vulnerabilidade pessoais, sociais e econômicas permaneçam na Instituição.
Mas apesar das questões subjetivas dos discentes diante dos problemas socioeconômicos que
se encontram, os programas 1que intervém nas expressões da questão social podem contribuir
para auxiliar a permanência dos estudantes nos cursos em que estão matriculados na
Instituição.
De acordo com a Política de Assistência Estudantil do IFBA, ao PAAE caberá:

1

Programas Sociais do Governo e serviços socioassistenciais;
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[...] desenvolver ações de seleção e acompanhamento dos estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, podendo-o inseri-los, de acordo com sua demanda,
em uma das seguintes modalidades de bolsas e auxílios: Auxílio Transporte; Auxílio
Moradia; Auxílio para Aquisições e Viagens; Bolsa Alimentação; Bolsas vinculadas
a Projetos de Incentivo à Aprendizagem – PINA; Bolsas de Estudo; Auxílio Cópia e
Impressão e Intercâmbio Cultural (IFBA, 2010, n.p).

O Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes está dentre os nove programas que
constituem a política de assistência estudantil do IFBA, que iniciou em 2010, diante das
demandas de criar mecanismos que possam contribuir para auxiliar o estudante na sua
permanência e conclusão dos cursos. Os demais programas não possuem o mesmo caráter
seletivo, mas são universais a todos os estudantes que deles precisarem. Isso supõe uma
concepção de assistência às necessidades dos estudantes muito mais ampliada e engloba todos
os profissionais do Instituto, especialmente os que compõem o DEPAE: pedagogos,
psicólogos, nutricionistas, intérpretes de libras. A concepção de Assistência Estudantil do
IFBA atual afirma que:
A Política de Assistência Estudantil é um arcabouço de princípios e diretrizes que
orientam a elaboração e implementação de ações que garantam o acesso, a
permanência e a conclusão de curso dos estudantes do IFBA, com vistas à inclusão
social, formação plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho
acadêmico e ao bem estar biopsicossocial (IFBA- Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia, 2010, p.3).

Sobre esse conceito se pode afirmar que existem diversas políticas sociais envolvidas
no âmbito do acesso e permanência dos estudantes, sendo estas de diversas áreas de atuação, a
saber: Educação, Assistência Social, Saúde, Juventude, dentre outras. No entanto, de todos os
programas1 previstos nesta política, apenas o Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes
o PAAE, tem como regra uma seleção socioeconômica. Os critérios para ingresso dos alunos
perpassam desde a renda per capta, que de acordo com a Política não pode ser superior a um
salário-mínimo e meio por pessoa, até questões de saúde, habitacional, acadêmicas,
informações socioculturais, relações sócio familiares, dentre outras. A seleção pode ser
entendida como social e econômica e tem sido realizada através da entrega de documentos e
entrevista com as assistentes sociais após a inscrição dos aluno.
A entrevista social consiste no momento em que a assistente social faz a escuta do
estudante inscrito e em que o discente poderá explicar a sua situação econômica, social,
familiar e apresentar os documentos que comprovem sua situação atual. Esses documentos
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devem comprovar as informações que o estudante registrou nos formulários de inscrição do
sistema. A documentação exigida está listada no edital, divulgado semestralmente, e, caso o
estudante não consiga comprovar as informações requeridas terá sua inscrição indeferida.
Caso a solicitação de um discente seja indeferida, este pode apresentar recurso dentro do
prazo estabelecido no edital. Mesmo que a solicitação seja novamente negada o estudante
poderá concorrer no próximo semestre.
A cada ano existe um aumento de estudantes inscritos e essa situação torna o programa
menos inclusivo, pois o ingresso é condicionado á existência de recursos, ou seja, há
estudantes que estão dentro do perfil, mas ficam fora do processo devido a crescente demanda
de discentes com perfil socioeconômico carente.
Sobre as bolsas oferecidas, o histórico da instituição revela que antes do ano de 2010,
existiam apenas dois tipos de bolsas: o PINA, o auxílio-moradia além da bolsa alimentação
através de um refeitório improvisado, com pouca capacidade de atendimento. As bolsas de
estudo existiam apenas através do convênio com a Fundação Clemente Mariani.
Os estudantes que se tornam bolsistas têm direitos, mas também possui alguns deveres a
apresentar ao CAE, que foram planejados e serão exigidos durante o período de recebimento
dos auxílios para colaborar com o desempenho pessoal e acadêmico desses bolsistas. O setor
CAE exige de todos os beneficiados, independente de qual bolsa ou auxílio que participa: a
presença nas aulas e o cumprimento das atividades solicitadas pelo serviço social. A
freqüência exige no mínimo 75% de presença, com justificativas analisadas em reunião no
serviço social para que não ocorra a suspensão do pagamento e exclusão do programa. No
caso do estudante participar da bolsa de estudo, deve também comparecer ao
acompanhamento pedagógico, monitorias e atendimentos. Se o estudante for selecionado para
receber a bolsa PINA, precisa atuar em um projeto escolhido pela instituição, sob a orientação
de um servidor para acompanhamento e avaliação de seu desempenho.
O objetivo maior dessa pesquisa foi trabalhar em conjunto com o setor CAE para,
através da compreensão e análise sobre as informações referentes às rotinas acadêmicas que
regem o Programa de Apoio e Assistência estudantil – PAAE, aperfeiçoar a gestão do mesmo
com a produção de uma modelagem sobre os processos e um sistema que autonomize os
seguintes processos de inscrição, análise, resultados e avaliações, contribuindo diretamente
nos processos de trabalho do setor CAE/DEPAE da Instituição. A importância da discussão
sobre os conceitos e atividades do programa em reuniões semanais, realizados entre o CAE e
a TI, teve como um dos resultados a modelagem desses itens nos mapas conceituais. No
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decorrer do trabalho, ficou claro que para desenvolver o conceito de mapeamento para
facilitar a compreensão sobre outras áreas de conhecimento, foi preciso relacionar,
compreender, integrar e reunir conceitos sobre muitos assuntos dentro do contexto acadêmico
do IFBA.
De acordo com Okada (2008, p.54) "por mais clara e objetiva que seja uma definição, não é
possível garantir como ela será interpretada". A troca de informações sobre os conceitos que
envolviam rotinas do setor das assistentes sociais tratava de muitos assuntos que não faziam
parte da rotina do setor de TI. E o excesso de informações, inicialmente, foi um obstáculo
para compreensão do processo. A construção do conhecimento sobre outras áreas abrange
além da captura da informação em palestras com alunos e reuniões com assistentes sociais,
depende também da interatividade das informações adquiridas com esses sujeitos.

O projeto e desenvolvimento da interface com o usuário é um processo interativo.
Embora os usuários possam informar sobre os recursos da interface de que
necessitam, é muito difícil para eles serem específicos até que vejam algo tangível.
(SOMMERVILE, 2009, p.250).

Diante da necessidade de tratamento adequado das informações e funcionalidades existentes
repassadas pelas assistentes sociais, após a modelagem nos mapas, as telas representando a
interface do sistema eram apresentadas em freqüentes reuniões. Esse recurso servia para
validar com o setor CAE a forma na qual o desenvolvimento do sistema iria ser implementado
após a modelagem das rotinas e conceitos a serem representados nos mapas.
Esta pesquisa está dividida em seis capítulos, e apresenta inicialmente, uma abordagem dentro
do contexto das demandas e rotinas sociais na área de Assistência Estudantil. Essa introdução
busca também esclarecer sobre alguns conceitos que envolvem a realidade da comunidade
como a política de assistência estudantil e a técnica utilizada para modelagem dos processos
no programa. Depois segue com as atividades das quais participam os sujeitos dentro do
cenário anterior e da situação atual.
No subitem "Problemática", são descritas as dificuldades encontradas para compreender e
modelar os conceitos e rotinas acadêmicas através da análise de todas as fases do programa do
programa PAAE. E após documentação dos conceitos e procedimentos, questiona-se até que
ponto a modelagem resultante poderá ser implementada em forma de funcionalidades no
sistema. As possibilidades de esses recursos serem úteis para a comunidade envolvida no
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processo como um todo, são também argumentadas, comparando-se com os anos anteriores,
em que o programa PAAE acontecia na instituição sem os recursos tecnológicos.
Ainda no primeiro capítulo, referente ao subitem chamado de Justificativa, a pesquisa vem
demonstrar o quanto a automação das funcionalidades inerentes às etapas do processo pode
ser benéfica dentro do contexto, e cita algumas melhorias, como ampliar funcionalidades
dentro do programa PAAE e realizar outras atividades institucionais, que os recursos
tecnológicos podem prover para atender as demandas institucionais.
Nesse capitulo, são apresentados também o objetivo geral que enfatiza o trabalho contíguo
entre os setores de tecnologia da informação (TI) e CAE dentro do programa PAAE para se
criar uma modelagem dos processos do programa, e os objetivos específicos.
O segundo capítulo, a autora apresenta o referencial teórico que exemplifica como a teoria
sobre os mapas conceituais e normas sobre o desenvolvimento de um sistema interferiram na
prática durante o cumprimento das fases do programa PAAE.
O terceiro capítulo traz o contexto da intervenção técnica realizada no programa descrevendo
uma sequência dos mapas conceituais visando esclarecer, com esse método, alguns dos
principais processos que se sucedem durantes as etapas do PAAE, inclusive, expõe através
dos mapas os processos que ainda irão ser implantados no programa. E, ainda nesse capítulo,
é apresentado um cronograma com as metas alcançadas informando: o período, e os
responsáveis pela execução das metas descritas.
O quarto capítulo, descreve sobre a abordagem metodológica empregada que é a pesquisa
aplicada usando a técnica da pesquisa-ação, para auxiliar a condução das atividades na
pesquisa que inclui a compreensão dos aspectos sociais e tecnológicos envolvidos. Ainda
nesse capítulo, a autora relata como o modelo de gestão chamado: PDCA aplicado de forma
adaptada nessa pesquisa pôde colaborar para diagnosticar, analisar e resolver possíveis falhas
que possam surgir no programa do PAAE.
No quinto capítulo, o primeiro subitem chamado "Planejamento do Sistema", a autora
descreve como o sistema foi planejado partindo dos formulários do período em que se
realizava o programa de forma manual, e como foi a transição para a fase atual, com as etapas
funcionando de forma automatizadas antes de prosseguir com o desenvolvimento da aplicação.
Nos demais subitens são realizados uma abordagem técnica para exemplificar os
procedimentos que são os métodos e as estratégias utilizadas pela tecnologia da informação
para desenvolver um software, com intuito de organizar as atividades a serem realizadas nessa
etapa.
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Nas considerações, busca-se apresentar as conclusões sobre o acompanhamento do
Programa PAAE no IFBA, descrevendo as dificuldades, as melhorias, perspectivas futuras e
as mudanças que o mesmo sofreu devido a intervenção das ferramentas de tecnologia da
informação em suas etapas.
Além da modelagem das rotinas e automação das tecnologias da informação no IFBA, este
trabalho pretende que em outro ambiente acadêmico este possa servir de modelo para outras
Instituições de Ensino que efetivam a Assistência ao Estudante em sua comunidade acadêmica.
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1.1

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO PROGRAMA PAAE
A Política de Assistência Estudantil induzida pela implantação do Plano Nacional de

Assistência Estudantil - PNAES, e pelo recebimento dos recursos federais puderam conferir
certa autonomia para que os Institutos Federais conduzissem a Assistência Estudantil (AE) em
seus campi.
A começar do trabalho conjunto com a Coordenação de Assuntos Estudantis, foi possível ter
contato com as demandas que se mantêm atrelados às políticas relacionadas ao
desenvolvimento acadêmico de estudantes que se encontram em vulnerabilidade social. Além
disso, foi também relevante entender a importância da contribuição da Assistência Estudantil
para a continuidade de estudantes com o perfil socioeconômico considerado carente nos
cursos oferecidos pela instituição.
As ações relacionadas à Política de Assistência Estudantil do IFBA, aprovada pela
Resolução do Conselho Superior (CONSUP) nº. 194, de 04/12/2014, de acordo com os
princípios estabelecidos, têm por objetivos, dentre outros:
I. Promover o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes do IFBA com
vistas à inclusão social e democratização do ensino;
II. Proporcionar aos estudantes equidade nas oportunidades e condições necessárias para o
exercício das atividades acadêmicas.
Estes objetivos encontram-se alicerçados em ações executadas no instituto pelos setores do
CAE e DEPAE mesmo contando com quadro de servidores restrito e algumas vezes com
redução da verba repassada pelo governo para executar essas demandas.
Segundo a vivência do setor multidisciplinar - DEPAE, para atender às demandas que são
apresentadas pela comunidade acadêmica é necessário que haja uma participação direta dos
servidores envolvidos para construção de um estudo que auxilie suas ações e também
contribuam com o desenvolvimento dos mecanismos de monitoramento. Essas questões são
discutidas principalmente durante as reuniões entre os servidores envolvidos nos processos
em todas as fases do programa com intuito de se levantar os problemas e objetivos alcançados
a cada semestre.
A divulgação do programa se faz através de edital elaborado de acordo com o que está
disposto nas Diretrizes da Política Estudantil do IFBA pelo setor do CAE no campus. Os
editais são divulgados durante as palestras informativas sobre a participação no PAAE,
geralmente são fixados nos murais e publicados no site do campus.
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Quanto a participação do discente é preciso que ele esteja matriculado e freqüente as
aulas independente do nível de escolaridade ou modalidade de ensino que esteja cursando na
forma presencial. Segundo o PNAES, somente os estudantes na modalidade presencial serão
atendidos pelo programa. No programa a participação do aluno requer que o mesmo leia
atenciosamente o edital divulgado no semestre corrente para conhecer o funcionamento do
programa, as datas e prazos, as etapas, documentos requeridos, e demais condições
necessárias para participar do programa. As etapas que o discente percorre no programa de
forma simplificada se referem: a assistir as palestras informativas sobre o programa, a
inscrição de seus dados, ao agendamento da entrevista, ser entrevistado com a comprovação
dos documentos requeridos e aguardar a triagem do setor de assistência social. O
cadastramento das informações do estudante é necessário para que nas etapas da seleção seja
possível o acesso às mesmas e para que se analise as informações sócio educacionais, sócio
culturais, socioeconômicas, de saúde, dentre outras que serão validadas durante o período
estimado. Os alunos selecionados, geralmente, são os que mais necessitam de auxílio
financeiro para executar suas atividades acadêmicas com menos dificuldades, mas existem
outros aspectos como: questões de saúde do discente, situação de violência no ambiente
familiar, dentre outros que são levados em conta no programa.
Ao término do prazo de inscrição, as informações cadastradas pelos alunos são validadas
pelas assistentes sociais que checam a fidedignidade das informações em uma entrevista
individual com cada aluno e a documentação solicitada, conforme Anexo B.
Diante da crescente demanda dos estudantes e da complexidade de situações que
vivem, foi necessário remodelar o antigo “PAAE” e ampliar tanto em número quanto em
variedades de modalidades de bolsas e auxílios. Neste sentido, a atual Política de Assistência
Estudantil do IFBA e o Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes se mostra importante
para atender as demandas da comunidade estudantil, apesar de ainda seletivo.
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1.2

MAPAS CONCEITUAIS COMO TÉCNICA DE APRENDIZAGEM
A pesquisa atual ao longo do texto explora a troca de conhecimento entre os servidores

envolvidos no programa do PAAE e através de recursos para analisar essas informações busca
inicialmente sistematizar de forma simplificada as demandas e conceitos adquiridos durante
as trocas de conhecimentos existentes na comunidade acadêmica.
Devido à importância da informação e do conhecimento retido em diferentes áreas
multidisciplinares da instituição, foi necessário recorrer a algum processo de gestão que
pudesse gerir esse conhecimento. As reuniões realizadas semanalmente para troca de
informações e tomada de decisões teve importância fundamental para se perceber que faltava
agilidade na compreensão sobre os conceitos existentes e as fases do programa. Foi unânime
entre os setores participantes a decisão que era preciso recorrer a algum recurso que tratasse
sobre a gestão do conhecimento para auxiliar esse impasse inicial.
A principal fonte do conhecimento, neste caso, está no domínio e compreensão dos
processos que fazem parte das fases do programa do PAAE, e os servidores do CAE detêm
esses conhecimentos e se dispõem a dividir com a servidora da TI para aperfeiçoar os mesmos,
e tentar amenizar a quantidade de demandas existentes na comunidade acadêmica. A
participação dos discentes com suas demandas, argumentos e dúvidas também colabora para
compor o conhecimento do programa.
A documentação existente como as políticas estudantis, cartilhas, formulários do programa e
demais informativos disponíveis também fazem parte do conhecimento dos processos
presentes no PAAE. Mas essa sozinha não gera o conhecimento desejado para compreensão
das fases do programa, pois os sujeitos envolvidos são os principais detentores do
conhecimento do programa.
Os processos essenciais da gestão do conhecimento são a aquisição, a organização e a
distribuição do conhecimento (SCHWARTZ,2006). Estes processos visam na prática
socializar o conhecimento que cada sujeito possui e tem sistematizado internamente devido a
sua vivência na instituição. Quando esse conhecimento é compartilhado e alcança a fase de
poder ser discutido e analisado pelas equipes ocorre que dados novos podem ser
acrescentados, atualizados e até dar um novo significado ao conhecimento existente para
atender as demandas da comunidade.
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Segundo a Stocker Group 2 “ a gestão do conhecimento é um projeto de recursos humanos e
não de tecnologia”.
Compreendendo esse argumento não se faz necessário uma tecnologia de ponta com alto
custo para a instituição para que a comunidade acadêmica viesse usufruir dos benefícios da
gestão do conhecimento. Uma opção encontrada para se utilizar de uma ferramenta acessível
e de comprovada eficiência na área acadêmica foi a aplicação dos mapas conceituais. A
escolha por usar os mapas conceituais foi justamente para representar, graficamente o
conhecimento, através de conceitos e ligações nos diagramas, de tal forma que a sua
compreensão seja a mais simplificada possível sobre o programa como um todo.
A representação na forma de mapas funciona como um guia organizado sobre os principais
conhecimentos adquiridos na comunidade com intuito de facilitar a discursão sobre o
conteúdo dos mesmos, a compreensão dos processos existentes no programa e por fim a
possibilidade de construção de um novo conhecimento.
Para Moreira (2006) o mapa conceitual é uma técnica flexível, assim pode ser usado em
diversas situações para várias finalidades como: instrumento de análise de currículo, técnica
didática, recurso de aprendizagem ou um meio de avaliação.
Nas reuniões no instituto sobre o PAAE essa técnica foi utilizada inicialmente como uma
ferramenta para trocar informações com intuito de compreender os conceitos envolvidos.
Posteriormente os mapas discutidos e compartilhados nas reuniões viabilizaram a analise das
rotinas presentes no programa de forma simplificada e puderam contribuir para agilizar a
compreensão dos processos. Depois dessa fase foi possível utilizar os mapas conceituais para
representar melhorias aos processos presentes e analisar novas demandas propostas pela
comunidade acadêmica.
Para Beluzzo, os mapas têm inúmeras aplicações, a saber:
-

Exploração do que as pessoas sabem, permitindo partir do conhecimento

existente para a construção do novo;
-

Preparação de documentos escritos ou eletrônicos, mostrando relações entre

significados;

2

Empresa especializada em gestão do conhecimento.
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-

Extrair significados de textos de documentos impressos ou eletrônicos e

também das informações existentes na mídia. (BELLUZZO, 2006, p.8)
E nesse contexto foi possível perceber que a metodologia dos mapas conceituais servia de
forma simplificada como apoio para compreender e modelar os processos no programa.
Inicialmente os mapas representados no papel depois de analisados e reformulados eram
digitalizados como forma de documentação e elaboração de um conhecimento sistematizado
em equipe.
Conforme as assistentes sociais foram se adaptando e se acostumando a trocar informações e
acrescentar conhecimentos novos na equipe através do uso dos mapas, foi percebido com o
tempo que os mesmos eram um instrumento eficiente de interação entre as distintas áreas de
TI e serviço social. Os processos do programa são modelados usando os mapas como recurso
de aprendizagem para facilitar a compreensão do conhecimento compartilhado na
comunidade.
No decorrer dessa pesquisa observa-se que é possível sistematizar os conhecimentos entre
áreas diferentes através dessa ferramenta e usa-la como um meio de avaliar os processos
existentes para que possam ser aperfeiçoados ou resignificados no programa PAAE.
A ferramenta CmapTools foi utilizada para elaborar representar graficamente os esquemas
conceituais criados sobre os processos do programa, ou seja, é um aplicativo que auxilia a
desenhar os mapas conceituais.

1.3

CENÁRIO DA SITUAÇÃO ATUAL
Na execução semestral do programa do PAAE sempre foi relevante se discutir e

considerar pontual a constante criação e o aperfeiçoamento de mecanismos que venham a
favorecer a igualdade para acesso dos discentes ao PAAE. A importância de realizar um
programa que disponibilize benefícios na comunidade acadêmica analisando alguns
diferenciais

como:

aspectos

socioeducacionais,

aspecto

socioculturais,

aspecto

socioeconômicos, aspectos de saúde do estudante e da família, dentre outros, são considerados
importantes para se analisar e conferir equidade aos inscritos no programa.
Nos anos anteriores a 2013 o processo seletivo no setor CAE era realizado de forma
totalmente presencial, pois a rotina consistia em preencher com cada aluno os formulários
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impressos em papel e depois de passado o prazo das inscrições que se realizava sempre junto
de uma assistente social - para se reduzir erros, era agendada manualmente a entrevista
individual para entrega da documentação requerida. Essas atividades demandavam o tempo
integral das assistentes sociais existentes no campus Salvador e a data de repasse dos
benefícios aos alunos ficava próxima ao final do semestre.
A carência de recursos tecnológicos que envolvia as rotinas do setor CAE era uma demanda
que o setor de informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia –
IFBA, campus Salvador, não tinha como atender de imediato por conta da pequena equipe de
tecnologia da informação na Instituição. Devido ao crescente número de discentes envolvidos
no processo a cada ano os servidores diretamente ligados às fases de inscrição e entrevista
estavam sem condições de realizar o preenchimento de formulários de mais de dois mil alunos,
de forma manual, e realizar a entrevista dos mesmos no período de tempo previsto.
O setor CAE sinaliza de forma enfática nas reuniões com a direção do campus que o processo
seletivo quando realizado manualmente impedia que muitas tarefas de responsabilidade desse
setor deixassem de ser executadas. O tempo utilizado para se dedicar a execução das etapas da
seleção do PAAE sem o aparato tecnológico restringe que atividades como atendimento
psicológico, visitas residenciais, entrega dos auxílios antes do término do semestre, dentre
outras, sejam realizadas no período de tempo necessário e haja também um número maior de
atendimentos.
Diante desses desafios, mesmo se o setor responsável pelas inscrições pudesse ter o quadro de
funcionários triplicado o tempo para realizar o processo previsto pela instituição,
aproximadamente três meses, seriam inviáveis para atender a quantidade de alunos. Além
disso, nas reuniões realizadas com o setor de Tecnologia da Informação para levantamento de
requisitos, algumas solicitações que não constavam na documentação do setor foram levadas
em consideração para se planejar o sistema. As solicitações advindas, além do que estavam
contempladas nos formulários em sua maioria se referiam a dados levantados nas entrevistas
que surgiam durante o período de levantamento de requisitos nas reuniões com as assistentes
sociais.
Após o período do levantamento de requisitos e modelagem das rotinas que representam a
documentação do sistema foi planejado e desenvolvido um banco de dados com o nome de
PAE. Um sistema de banco de dados de acordo com Date (2004, p.6) "é um sistema
computadorizado cuja finalidade geral é armazenar informações e permitir que os usuários
busquem e atualizem essas informações quando as solicitar".
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Os bancos de dados são desenvolvidos para permitir acesso de forma simplificada aos que são
cadastrados nele. A depender do grau de permissão dada a um usuário, este além de pesquisar
informações pode modificar alguns dados realizando operações de gravação e atualização das
informações existentes na base de dados através das telas do próprio sistema.
Além da base de dados criada para o sistema foi necessário fazer acesso a outra base de dados
para consulta chamada: Intracefet (palavra que se referencia a base de dados acadêmica) que
armazena as informações sobre a matricula de todos os alunos da Instituição. A referida base
de dados possui as informações sobre curso, endereço, semestre dentre outros referentes a
matrícula dos alunos e foi requerida, para que algumas informações sobre o aluno já
existentes nessa base de dados possam ser visualizadas no sistema do PAAE para não ter que
ser digitada pelos alunos que viessem acessar o sistema.
Essas informações serão visualizadas no sistema após o aluno clicar no link
http://www.paae.ifba.edu.br , acessar o link chamado:inscrição e depois digitar sua matrícula
e senha nos campos solicitados e clicar no botão chamado “ACESSAR”. Apesar de algumas
informações como: naturalidade, escolaridade, curso e endereço já existirem na base anterior,
algumas podem estar desatualizadas, e outras informações como endereço e telefone para
contato podem ser atualizadas pelo aluno na primeira tela que será melhor detalhada nos
requisitos e no APÊNDICE C deste trabalho.
Desde a primeira versão em que o sistema entrou em produção, duas semanas antes o setor
multidisciplinar e a TI realizam palestras e treinamentos em auditório para divulgação e
explicação sobre a utilização das funcionalidades do sistema para os alunos e para servidores
que ficariam disponíveis para colaborar com o processo.
A versão piloto do sistema entrou em produção em maio do ano de 2013 para as inscrições e
foi utilizado nos meses de junho e meado de julho para realização das entrevistas,
disponibilizando facilmente as informações cadastradas pelos alunos que passaram não mais a
utilizar formulários impressos.
Dentro do prazo de inscrição previsto os alunos podem acessar o sistema, visualizar e alterar
suas informações em todas as telas.
As entrevistas, em 2013, foram realizadas durante o mês de julho e o primeiro resultado do
processo utilizando o sistema como apoio, foi divulgado no início de agosto. O tempo para
desenvolvimento da versão piloto, dois meses, não foi suficiente para contemplar importantes
demandas como realização de cálculos de renda, pontuação para alguns campos específicos,
utilização de campos visíveis apenas para os usuários responsáveis, agendamento online pelos
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alunos, questionário web sobre satisfação dos alunos sobre o sistema, relatórios como
indicadores de pontuação de cada aluno como: renda, problemas de saúde, questões familiares
dentre outros não foram contemplados nessa versão.
A mudança de rotinas do processo de manual para on-line foi aceita de forma satisfatória pelo
CAE e pela comunidade discente que durante os treinamentos sobre o sistema demonstraram
interesse em participar com sugestões e relataram que a opção on-line é um avanço para o
processo por motivos como: a comodidade de inscrição de qualquer lugar que tenha acesso a
internet e não só na Instituição.
Antes do desenvolvimento do sistema a inscrição acontecia apenas em uma hora marcada no
setor responsável e algumas informações sobre saúde, questões familiares e renda, o aluno
não tinha em mãos ou não lembrava no momento tinham que trazer depois, atrasando as
etapas do processo.
Logo não houve resistência das assistentes sociais na utilização do processo informatizado e
os discentes também acataram muito bem o sistema, principalmente, porque suas informações
podem ser cadastradas e posteriormente pesquisadas e alteradas por ele próprio em qualquer
lugar que tenha acesso à internet durante o período disponibilizado para inscrição.
Alguns procedimentos de avaliação sempre são realizados, no próprio ambiente institucional,
antes do sistema entrar em produção, para restringir as possibilidades de erro junto à
comunidade discente. As assistentes sociais e sua equipe de estagiários são informados para
realizar no ambiente de desenvolvimento do sistema alguns testes para validação das fases de
inscrição no processo que o sistema dispõe. Os possíveis erros encontrados e algumas
solicitações de ajustes no sistema são reportados para serem corrigidos no sistema. Essa fase
geralmente dura dois dias apenas, pois o sistema já é validado semanalmente pelas assistentes
sociais. Após o setor CAE realizar validações no sistema é solicitado que pessoas da
comunidade que utilizam o sistema fossem alunos voluntários para validar o sistema. Na
semana anterior ao sistema entrar em produção, além dos testes realizados por estagiários e
servidoras do CAE, três alunos (da área de TI) que são selecionados pelo setor permaneceram
disponíveis um turno para realizar mais validações no sistema que fica em ambiente de
desenvolvimento. Os alunos passam em média três horas e meia na sala da coordenação de
informática anotando erros relativos a testes simples como campos que aceitavam espaços em
branco, falta de gravação de informações digitadas, etc. Conforme esperado as notificações
encontradas são levadas em consideração e reajustadas no sistema.
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Outro exemplo sobre as validações realizadas no sistema foi a sugestão do setor
multidisciplinar sobre a Tela de Modalidade de Bolsas que necessitava de uma explicação
para os usuários sobre as bolsas disponíveis. Nessa tela agora é possível para o usuário, além
de escolher as bolsas disponíveis através do botão de nome “Adicionar”, a tela exibe uma
mensagem com uma breve explicação sobre a bolsa selecionada e informa se a mesma é
possível ser acumulada ou não pelo aluno. O botão de nome “Limpar” permite que seja
apagada a escolha das bolsas contidas no campo abaixo das listagens das modalidades de
bolsas e uma nova seleção seja realizada.
Após essa escolha o aluno pode gravar as informações no botão chamado “adicionar”.

Figura 1 - Tela Modalidades de bolsas.
Fonte: setor de TI

No período de treinamento dos usuários o auditório principal da instituição é reservado
para treinamento do sistema com alguns servidores e turmas de alunos dos níveis integrado,
técnico e superior para realização do treinamento geralmente durante o turno da noite das
18:00 (dezoito horas) às 20:00 (vinte horas) durante três dias.
No treinamento é explicado que o sistema foi desenvolvido para ser acessado no ambiente da
internet utilizando de preferência o browser chrome ou o firefox e usando uma máquina ou
dispositivo móvel com acesso à internet. O sistema então é apresentado metodicamente
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página por página para entendimento dos usuários que participaram com perguntas e até
propostas para nova versão.
A apresentação é considerada produtiva à medida que também surgem novas sugestões como:
a que um aluno voluntário possa se cadastrar no sistema digitando seus dados realizando uma
inscrição fictícia, servindo como exemplo no processo interativo de treinamento realizado no
auditório.
Atualmente uma solicitação da direção sobre, por exemplo, um relatório com o quantitativo
de alunos que participaram da seleção e são oriundos das escolas públicas é possível ser
informada de forma rápida desde o ano de 2013 em que o sistema já dispõe desse tipo de
informação através de relatórios informatizados. Em relação aos anos anteriores essas
informações só seriam possíveis ter acesso com a consulta nas pastas e armários antigos em
que os dados pesquisados poderiam demorar dias para serem divulgados com precisão. Nesse
sentido, a automação das informações dos discentes supre lacunas de precisão, integridade
dos dados e agilidade de acesso aos mesmos de forma simplificada e dinâmica para os
servidores responsáveis pelos processos.
O setor CAE responsável junto com as assistentes sociais pelo processo seletivo do PAAE tem
construído junto com a TI uma modelagem elaborada para aplicar a gestão de assistência
estudantil. As rotinas existentes no PAAE estão sendo analisadas para modelar o processo
como um todo com objetivo também de documentar e facilitar a gestão das rotinas do setor.
As demandas que surgem do setor CAE são discutidas e analisadas de forma colaborativa
com o setor de TI, gerando muitas vezes, funcionalidades no sistema que se tornam parte das
rotinas administrativas da Instituição. Um exemplo, disso foi o termo de compromisso que no
final da inscrição pode ser impresso no sistema pelo próprio aluno.
Apesar da contribuição da modelagem e do sistema, podem ocorrer situações inesperadas
como a greve que surgiu durante o ano de 2015, foram 3 meses de greve, o que afetou no
atraso dos recursos do processo seletivo desse ano. O Programa do PAAE, foi concluído em
plena greve da instituição, nos primeiros dias do mês de julho, de forma que, os benefícios
fossem repassados aos estudantes sem muitos dias de atraso.
Em 2015, ocorreu também que a organização das folhas de pagamentos, formulários e avisos
foram elaborados, sem contar com o suporte da desenvolvedora do sistema que passou um
ano e meio afastada por problemas de saúde. A manutenção do sistema desde então ,está sob
a responsabilidade de um profissional terceirizado. Alguns dos alunos antes bolsistas em 2014,
no meio ao momento de greve institucional, por motivos de freqüência no IFBA, não
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renovaram sua inscrição on-line e houve casos que no final do processo que acabaram por ser
indeferidos devido corte dos recursos para a Instituição.
TABELA 1 - SELECIONADOS 2015

SELECIONADOS 2015 (SEM ABERTURA DE PENDÊNCIAS E EXTRAS)

AUXÍLIO TRANSPORTE

887

BOLSA ESTUDO

122

AUXÍLIO MORADIA

31

BOLSA PINA

14

ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO)

508 + 287 (novos/Lista de espera)

ALIMENTAÇÃO (JANTAR)

163 + 112 (novos/Lista de espera)

AUXÍLIO CÓPIA E IMPRESSÃO

166

INDEFERIDOS

19 bolsistas 2014 e 96 novos

SEM MATRÍCULA 2015.1

7 bolsistas 2014 e 1 novo

NÃO RENOVARAM

496

Fonte: Informações dos Relatórios do Serviço Social , 2015

Devido aos imprevistos ocorridos no ano de 2015, alguns discentes que participaram do
processo no ano anterior, não renovaram sua inscrição e deixaram de receber seus benefícios.
A quantidade de estudantes na lista de espera cresceu devido a redução dos recursos
governamentais tornando o programa mais seletivo.
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1.4

PROBLEMÁTICA
No início da intervenção no Programa PAAE existia a incerteza: em que medida a

modelagem de processos e automação de funcionalidades podem ser instrumentos para
auxiliar a suprir as demandas do setor CAE no que se refere ás etapas do PAAE? A pesquisa
em questão visa demonstrar que, na prática, informatizar funcionalidades inerentes às etapas
do processo pode trazer benefícios importantes para toda a comunidade envolvida no
programa.
O setor de TI inicialmente analisou o acervo de documentos como: a Política de Assistência
Estudantil do IFBA, relatórios administrativos do processo, cartilha institucional dos
benefícios estudantis dentre outros, fornecidos pelas assistentes sociais para facilitar a
compreensão do processo como um todo. Apesar disso, percebeu-se que, após as reuniões
entre os setores, a análise das informações pela TI ainda gerava enganos de compreensão
sobre algumas funcionalidades e conceitos sobre o PAAE.
Diante de querer entender a realidade do setor do CAE uma questão considerada intrigante
para o setor de TI era a falta de autonomia dos estudantes no programa. Essa dependência dos
estudantes com o setor de serviço social ocorria devido a algumas questões como:
- A falta de possibilidade dos estudantes realizarem sua própria inscrição e revisar seus dados
durante o período previsto para a inscrição. Isso ocorria pelo fato dos servidores integrados no
processo realizarem a inscrição de cada aluno manualmente para evitar que os mesmos
rasurassem os formulários e gerasse prorrogação do período de inscrição;
- A inexistência de legendas informativas ou manual para que os estudantes tirarem suas
dúvidas a respeito das questões elaboradas nos formulários do programa;
- A distribuição de documentos como a cartilha do programa e demais informativos
geralmente entregues apenas no CAE;
- As etapas do programa como: agendamento de entrevista, comparecimento para entrevista,
tirar dúvidas, dentre outras eram realizadas somente no setor CAE.
Essas situações citadas foram muitas vezes discutidas em reuniões setoriais e compreendidas
através de análises de conceitos e procedimentos existentes na comunidade acadêmica e que
poderiam ser mais bem analisados, caso as demandas do setor CAE fossem mais facilmente
passadas e compreendidas pela TI. Para sistematizar as demandas e informações advindas das
reuniões com o setor CAE, o setor de informática averiguou a possibilidade de utilizar os
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mapas conceituais para auxiliar o processo de conhecimento e troca de informações entre os
setores envolvidos.
A utilização dessa ferramenta surgiu com a intenção de estreitar a compreensão dessas
informações adquiridas de forma mais breve, pois a modelagem dos conceitos e ações poderia
contribuir para agilizar o entendimento dos processos entre as equipes.
As informações trocadas com o setor de TI, por serem muito específicas ás áreas sociais, as
vezes, não eram bem compreendidas. Observou-se, que se perdia tempo com retrabalho,
quando as assistentes sociais após a apresentação do protótipo das telas criadas pela
desenvolvedora, demonstravam que ainda existiam informações que não foram bem
compreendidas ou tinham sido repassadas de forma incompleta. Diante dessas situações, a
desenvolvedora de TI, em 2014, sugeriu a utilização dos mapas conceituais, que na forma de
diagramas, poderiam inicialmente ser desenhado no papel para se validar conceitos e rotinas
que seriam posteriormente desenvolvidas. Depois disso, foi constatado que ajustar um mapa
conceitual no papel era mais rápido do que refazer uma tela inteira, tabelas na base de dados e
as funcionalidades implementadas na tela.
Além disso, observou-se que a modelagem de um mapa conceitual facilitava o entendimento
correto do processo de forma mais precisa do que muitas anotações durante as reuniões entre
os setores envolvidos. Nesse sentido, pôde se observar que na representação de um mapa é
possível, para a desenvolvedora de TI, apresentar ao CAE a maneira em que um novo
processo foi compreendido pela mesma. A forma que foi interpretado um conceito poderá
diferir do que a assistente social, que detém o conhecimento das rotinas, visava passar ,nas
reuniões, se fosse utilizado apenas o método de protótipo para elaboração das telas do
sistema e a linguagem de modelagem de software (que nem sempre facilita para o usuário a
compreensão do que vai ser realizado).
Os primeiros mapas conceituais criados descreviam os conceitos do programa como
um todo e dos sujeitos envolvidos inicialmente antes da atuação do setor de informática. Na
segunda fase de utilização dessa ferramenta os mapas criados, conforme o capítulo 3 que trata
sobre o contexto da intervenção, contemplavam as funcionalidades principais que eram
realizadas manualmente. Após essas fases os mapas estavam representando as novas
demandas da comunidade contribuindo assim com o aperfeiçoamento e melhorias no
programa do PAAE.
O desenvolvimento da modelagem e automatização dos processos do Programa de Apoio e
Assistência Estudantil tem como desafio dinamizar a gestão do setor CAE tanto no processo
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seletivo do PAAE quanto no acompanhamento social dos estudantes com outros profissionais
do DEPAE. O sistema pretende também contribuir para agilizar a prestação de serviços
através da disponibilização das informações via acesso web, tornando menos presencial as
atividades do programa.
A atuação das servidoras do setor CAE em conjunto com a servidora de tecnologia da
informação, é de fundamental importância para analisar a importância das rotinas, planejar a
execução das mesmas em cada etapa e analisar a representação das atividades em uma
modelagem que possa representar as rotinas a serem automatizadas pela aplicação (sistema
PAE) e base de dados.
Um dos primeiros desafios a ser implementados foi a de se executar uma das etapas do
processo: a inscrição online, em um sistema web para analisar a possibilidade desse
procedimento trazer melhorias ao Programa PAAE. Nesse período, as assistentes sociais
temiam que ocorressem algumas situações como:
-

O aluno não gravar as informações requeridas no sistema (nesse caso, criou-se os

campos obrigatórios nas telas do sistema);
-

As informações sobre renda familiar, dados sobre as despesas e outros não serem

contabilizados corretamente através da renda per capta ( após os testes no sistema essa dúvida
foi sanada);
-

A maioria dos alunos não conseguir realizar a inscrição através do sistema e não restar

tempo para realizar a etapa de inscrição de forma manual como ocorria antes da
implementação do sistema(esse fato não ocorreu pois o sistema foi bem aceito pelos
discentes);
Após a aprovação dessa fase inicial, percebeu-se que o sistema foi capaz de gravar
corretamente os dados de inscrição e permitir aos usuários administradores verificar as
informações dessa fase nas telas e nos relatórios disponíveis no sistema de forma precisa. A
partir desse ponto, o sistema foi ganhando credibilidade e incentivo de ser continuado.
A agilidade que as rotinas automatizadas conferem, até hoje, ao processo auxilia a atuação dos
servidores pertencentes ao setor CAE a ampliarem a execução de suas atividades antes
restritas pela falta de tempo. Dentre as atividades que ficam com tempo restrito de serem
realizadas por conta do processo são: acompanhamento pedagógico, visita domiciliar

e

acompanhamento psicológico.
O processo realizado de forma manual impossibilita a execução de novos procedimentos de
rotina administrativa implementados dentro do sistema, o exemplo disso é a utilização do
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recurso chamado barema. Na criação do barema foi determinado que alguns campos de
inscrição tivessem uma pontuação específica determinada pelo grau de dificuldade em que o
aluno se encontra.
Após um discente realizar o preenchimento e gravação de determinados campos, o sistema
estabelece uma pontuação a todos os campos que estão determinados no barema e essa
pontuação é calculada de imediato após a gravação dos dados. Um exemplo de campo com
pontuação é o que trata do assunto sobre custeio de aluguel que caso o aluno marque essa
opção o sistema internamente soma um valor igual a 3 (três) para o cálculo do barema final do
discente. Este recurso foi elaborado pelas assistentes sociais visando levar em consideração
dificuldades econômicas, de saúde, violências domésticas e demais problemas sociais e está
mais bem explicado no Anexo C. Outro procedimento inviabilizado pela inscrição dos alunos
de forma manual é a automatização dos cálculos que requerem cruzamento de informações
específicas para se chegar a uma pontuação no final da inscrição online. Um exemplo disso é
a renda per capta da família que envolve consulta e utilização de dados gravados em telas
anteriores como: socioeconômicos do aluno e renda de todos os parentes que residem com o
discente. Além da possibilidade do sistema contemplar essas demandas, outros procedimentos
que requerem informações que já existem em outra base de dados da instituição como a base
do Intracefet, podem ser acessadas através do sistema PAE.
O processo quando informatizado deixa evidente que não se resume ao que já estava
estabelecido nos formulários e previsto nas entrevistas, pois informações antes não
contempladas nos processos efetuados nos anos anteriores podem, através do sistema, serem
agregados acrescentando mais funcionalidades ao programa.
Em três reuniões que se realizou com o CAE em 2014, a Universidade Federal da Bahia –
UFBA esteve presente e apresentou os procedimentos de rotina que utilizam para o programa
de seleção dos estudantes de forma breve e focada apenas na seleção através da renda dos
estudantes, pois ainda não possuíam nenhuma técnica para organizar seus processos nem um
sistema desenvolvido.
Os procedimentos na UFBA aconteciam de forma manual atendendo os estudantes com
intuito de checar apenas as condições de renda familiar e moradia para depois selecionar os
alunos contemplados com apenas essas informações. Durante o período de avaliação de
documentos dos alunos a UFBA contrata assistentes sociais de forma temporária para auxiliar
as servidoras da instituição a finalizar o programa. A privação de um sistema para se ter
acesso imediato às informações dos alunos on-line e a falta de uma modelagem dos processos
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no programa PAAE, fez com que a UFBA procurasse referências sobre o processo realizado
no IFBA.
Questões como acesso a dados precisos para que se possa realizar uma auditoria no programa
foram abordadas como funcionalidades importantes para qualquer instituição pública. Os
encontros foram considerados interessantes, devido às trocas de informações entre as equipes
multidisciplinares responsáveis pelo PAAE em ambas as instituições.
As metas a serem atingidas na automação do processo são de responsabilidades de toda a
equipe envolvida: servidores do CAE e da servidora do setor de Tecnologia da Informação, de
acordo com o levantamento de requisitos oriundos das reuniões semanais que ocorrem todas
as quintas-feiras na Coordenação de Informática.

1.5

JUSTIFICATIVA

A pesquisa atual possui natureza de construir de forma colaborativa e continuada a
modelagem e automatização de algumas rotinas com base nas demandas sociais existentes no
Instituto Federal da Bahia o IFBA. O processo de avaliação dos estudantes para concorrer às
bolsas oferecidas era realizado sem auxílio tecnológico, gerando atrasos de até três meses para
conclusão do processo, inviabilizando a oferta dos benefícios aos alunos carentes. O
recebimento de uma bolsa estudo, por exemplo, no fechamento do semestre não tem o mesmo
resultado para o discente caso fosse entregue no início do semestre.
Um programa social de apoio estudantil deve contemplar algumas das importantes
demandas dos usuários, ou seja, requisitos que agreguem: ganho de tempo, implementação de
novas rotinas inerentes ao processo, recuperação de informações com precisão, feedback dos
usuários, acesso a relatórios e colaboração na fase de auditoria das informações institucionais.
A análise e levantamento dos dados contidos nos formulários para posterior implantação da
primeira versão do sistema foi realizada em paralelo com reuniões com o setor CAE, que
carecia e requisitava à direção a automatização de rotinas desse processo. A partir dessa
análise de informações presentes nos documentos utilizados pelo setor responsável foram
realizadas algumas reuniões para levantar as necessidades mais importantes para execução do
processo. Através de análises baseadas nos formulários existentes foram gerados alguns
requisitos do sistema. No auditório da instituição se realizou uma palestra informativa, para os
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alunos, sobre o processo e foi acatado sugestões como a remoção de alguns campos
obrigatórios que não eram pertinentes aos que são maiores de idade.
De acordo com Layzell et al (2000, p.214), "muitas vezes a qualidade técnica de um projeto
pode ser comprometida quando são desconsiderados os aspectos não técnicos envolvidos pois
esses aspectos afetam a forma com que os sistemas são desenvolvidos, projetados e na
implantação”. A utilização de metodologias de acompanhamento para a modelagem de
processos e técnicas de desenvolvimento que estão utilizadas no sistema em estudo no IFBA
vai além dos conhecimentos técnicos de software. Dentro desse contexto, também estão
envolvidos, os conhecimentos não técnicos como: contextuais e organizacionais que
abrangem o conhecimento de áreas complementares incluindo os fatores sociais, culturais,
comunicacionais, políticos e mesmo os comportamentais que afetam a forma em que as
rotinas administrativas devem ser acompanhadas e automatizadas nos mapas conceituais e no
sistema.
Quando se efetua a automação de rotinas, alguns benefícios são originados como
aperfeiçoar o tempo de resposta das demandas e tornar possível a implementação de novos
procedimentos antes inviáveis de serem contemplados na realização manual do processo.
Além disso, o ganho de tempo já contribui para que o CAE possa realizar outras atividades
sociais na instituição que eram antes impossíveis devido ao período em que se levava
realizando as atividades manualmente. Logo antes de estar com todos os módulos finalizados,
o sistema já vem demonstrando que questões como a gestão do tempo vêm sendo reduzido de
forma significativa.
A seleção socioeconômica quando lenta prejudica a Instituição, em termos de gestão e de
liberação do orçamento, prejudica também os estudantes, que começam as aulas e ficam tanto
tempo esperando o recurso, e atormenta as profissionais de Serviço Social com o desgaste de
tarefas repetitivas que poderiam estar automatizadas.
No campus Salvador devido ao crescente número de alunos candidatos a bolsistas a
necessidade de se criar um sistema de inscrição era essencial. A automação iniciou-se em
2013 com um módulo contendo os formulários, semelhantes aos que eram preenchidos
manualmente, e algumas telas de cadastro, inicialmente apenas no campus Salvador. Essa
automação inicial foi de grande importância para atender as necessidades básicas do setor
CAE que não conseguia efetuar a inscrição do crescente número de discentes que a cada ano
aumenta devido a crescente expansão dos recursos financeiros destinados a assistência
estudantil.
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A modelagem, criação e gerenciamento dos processos vão corresponder a resultados que serão
analisados e reformulados, se for o caso. Algumas rotinas existentes na seleção do PAAE são
executadas hoje baseadas em uma modelagem que continua em construção, como por
exemplo, a definição em cada semestre de quais os alunos que realizarão a entrevista segundo
a modalidade a qual pertence - subseqüente, superior, integrado ou EJA. Em 2013 todos
inscritos no sistema passavam pela entrevista, em 2014 apenas os novos alunos foram
entrevistados. Em reuniões com outras instituições esse procedimento já foi descartado e
novas possibilidades estão sendo discutidas devido ao crescimento da quantidade de alunos e
disponibilidade de assistentes sociais para entrevista.
Conforme o sistema é utilizado a cada semestre o setor tem alterado as formas de tratar alguns
procedimentos e surgem novas funcionalidades que vão sendo criados e consolidados
aperfeiçoando algumas formas de se executar o trabalho.
A análise e definição das rotinas administrativas do setor CAE é uma das inovações que
precedem o desenvolvimento do sistema e está documentada em mapas conceituais,
diagramas na linguagem Unified Modeling Language (UML) - para documentação do sistema
no setor de TI e nos documentos de gestão e planejamento levantados nas reuniões existentes
todas as semanas entre os setores envolvidos. Após a documentação essas rotinas são
analisadas e desenvolvidas novas funcionalidades no sistema. Através do desenvolvimento da
aplicação, observou-se uma melhoria de alguns procedimentos que estavam morosos e sem
possibilidade de oferecer uma pesquisa rápida e segura como, por exemplo, o acesso ao
relatório que lista os alunos bolsistas em um semestre.
O acesso às informações dos alunos, dessa forma, permitiu um ganho de eficiência nas rotinas
administrativas porque se tornou mais ágil, sem ter que procurar esses dados em muitos
armários que contém guardados pastas com os formulários contendo informações muitas
vezes desatualizadas de um semestre para outro. A interface do sistema facilita a pesquisa dos
alunos para a assistente social com perfil de administradora apenas através do número de
matrícula do aluno, um procedimento que facilita o acesso ao histórico dos discentes no
sistema.
O histórico dos alunos em cada semestre letivo, hoje pode ser acessado de forma ágil e precisa,
pois todas as inscrições realizadas estão gravadas na base de dados. A utilização de uma
auditoria nessa base de dados hoje é possível devido à integridade das informações gravadas e
o fácil acesso às mesmas através do sistema e da possibilidade de visualizar e analisar os
relatórios disponíveis para os usuários com perfil de administrador.
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A automação, dentre outros benefícios, diminui o tempo de resolução de algumas atividades
do setor em estudo, reduz a mão de obra para atividades repetitivas de cadastrar manualmente
as informações dos discentes e informa a documentação necessária com antecedência (no
período de inscrição no sistema, além de outras explicações nas telas como as modalidades de
bolsas).
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Em relação a 2010, o IFBA está atendendo cinco vezes mais estudantes e quase o dobro em relação à 2012.

Tabela2: NÚMERO DE ATENDIDOS

Fonte: Informações dos Relatórios do Serviço Social e folhas de pagamento: 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;
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1.6

OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo Geral

Essa pesquisa tem como objetivo geral criar uma modelagem sistêmica através de
mapas conceituais de forma colaborativa no Programa de Apoio e Assistência estudantil, o
PAAE tendo como produto a automatização dos processos com vistas a dinamizar a gestão do
setor CAE na Instituição.

1.6.2. Objetivos Específicos



Compreender e analisar as informações e as demandas discentes e administrativas no
lócus do programa de forma colaborativa na gestão de assistência estudantil através de
reuniões, treinamentos, palestras e questionários on-line;



Analisar as informações adquiridas para desenvolver uma modelagem sistêmica
usando os mapas conceituais;



Implementar as rotinas processuais de forma incremental, a cada semestre, no sistema
PAE utilizando uma metodologia de gestão;



Colaborar na fase de auditoria institucional transmitindo as informações requeridas
através dos relatórios do sistema;



Cooperar com a distribuição do projeto automatizado em todos os campi do IFBA;
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2.0.

REFERENCIAL TEÓRICO

Durante as fases de planejamento do sistema é relevante para auxiliar no
desenvolvimento dessa pesquisa uma compreensão de áreas distintas da área de tecnologia da
informação como: serviço social, pedagogia e cultura institucional para entender as atividades
existentes e demandas requeridas. Diante desse contexto, a técnica aplicada foi a construção e
análise de mapas conceituais com intuito de facilitar o entendimento do processo e estreitar os
conhecimentos entre a desenvolvedora de TI e o setor multidisciplinar.

Figura 2. Mapas Conceituais como Ferramenta de Aprendizagem do curso de Especialização em Informática na
Educação.
Fonte: Introdução aos mapas conceituais, CEAD/IFES ,2013.

Os mapas conceituais são conhecidos por possibilitar sua utilização em muitas áreas do
conhecimento, no caso da modelagem de um sistema, além da linguagem UML que é usada
antes da codificação do software nessa pesquisa. Como uma ferramenta didática, no contexto
atual, esse tipo de recurso poderá auxiliar a apresentação e entendimento de algumas partes
das rotinas já implementadas ou em análise para esquematizar e organizar os conceitos através
de figuras - diagramas, linhas e setas para representação e compreensão acerca do Programa
do PAAE.
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A categoria do mapa escolhido no trabalho atual é o chamado Mapa de Estudo que
segundo Okada, (2008), demonstra que no estudo teórico, o esclarecimento de conceitos é
essencial á pesquisa e que buscar o significado dos elementos e o sentido das suas relações
favorece uma compreensão maior do assunto. Inicialmente o primeiro mapa conceitual
pretende esquematizar os atores envolvidos nesse cenário.

Figura 3: Cenário com os atores que participam do processo.
Fonte: própria autora

O cenário institucional é constituído dos sujeitos que interagem entre si e que causam
modificações no próprio cenário, como os elementos externos: os recursos públicos advindos
do governo ou através da auditoria do Ministério da Educação – MEC que são demandas
sobre o acompanhamento acadêmico e distribuição dos recursos e benefícios governamentais
na Instituição. O sistema do PAE colabora com essa auditoria na medida em que emite
relatórios com solicitações sobre determinadas informações sobre os alunos inscritos no
processo e que interessam ao MEC como: relatórios sobre alunos bolsistas em um
determinado ano ou semestre.
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A comunidade acadêmica do mapa está representada apenas com os sujeitos envolvidos no
processo do PAAE: todos estudantes da instituição que buscam participar do processo e dos
servidores que fazem parte do DEPAE e da TI.
Os servidores pertencentes a esses setores são responsáveis por gerir e auxiliar no caso da TI
as rotinas e demandas da comunidade que participa do processo.
Um dos primeiros mapas conceituais implementados foi sobre a representação das
modalidades de bolsas demonstrando que elas possuem características próprias, seja por poder
se acumular com outros auxílios ofertados na Instituição, ou por ter condições mais
específicas de contrapartida para o discente continuar recebendo além das condições básicas
de não repetência e freqüência escolar. Um exemplo disso é a bolsa-estudo que requer que o
aluno tenha notas acima da média para não perder o beneficio.

Figura 4: Apresentação das modalidades dos benefícios segundo os critérios do programa.
Fonte: própria autora

Todas as modalidades de benefícios oferecidas na Instituição possuem uma
contrapartida conforme o Anexo A desta pesquisa, mas as bolsas não cumulativas possuem
condições específicas que vão além da contrapartida de freqüência e do período letivo
acadêmico sem repetências.

44

Desde o início da solicitação do desenvolvimento do sistema, por parte da direção o setor de
tecnologia da informação, se preocupou em definir com a equipe do CAE, as funcionalidades
principais que o sistema poderia realizar para atender as demandas da comunidade acadêmica.
O processo de definir e documentar as funções e funcionalidades do projeto
e do produto necessárias para atender às necessidades e expectativas das partes
interessadas. O sucesso do projeto é diretamente influenciado pela atenção na
captura e gerenciamento dos requisitos do projeto e do produto. (PMBOK, 2009,
p.93).

No começo das atividades de desenvolvimento da modelagem do sistema, os requisitos
funcionais e os requisitos não funcionais foram identificados e discutidos com a equipe.
Quando aos requisitos funcionais, nesse caso, poderia conceituar como os requisitos que estão
diretamente ligados à funcionalidade do software, o que o sistema deve e pode prover. Um
exemplo é permitir que apenas um aluno, devidamente, matriculado e freqüentando a
Instituição possa acessar o sistema, é um requisito de identificação do usuário que o sistema
avalia.
Outro importante requisito solicitado é que o sistema possa funcionar em outros campi do
estado da Bahia e pensando nesse requisito que foi implementado na primeira tela do sistema
uma opção chamada campus, onde o aluno irá selecionar o campus ao qual o mesmo faz parte.

Figura 5 - Tela de identificação acadêmica.
Fonte: Setor TI

Em relação aos requisitos não funcionais se pode classificar como aqueles que
expressam restrições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software
deve ter, como uma qualidade que o sistema possui. No sistema do PAAE a integridade das
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informações gravadas pelos usuários deve ser mantida pelo sistema e pode ser averiguada
através de consultas no sistema.
Sommervile (2009) define disponibilidade como a capacidade do sistema fornecer
serviços quando solicitado. A disponibilidade que o sistema oferece, no caso do PAAE,
contempla para o usuário com perfil de aluno a possibilidade se efetuar o login e pesquisar ou
alterar suas informações, quantas vezes achar necessário, durante o prazo das inscrições ou até
que sua entrevista seja realizada. Para as assistentes sociais a disponibilidade ao acesso às
informações dos alunos no momento da entrevista agendada é um serviço essencial para
analisar a veracidade das informações cadastradas no sistema com a documentação que o
discente traz ao ser entrevistado. Além disso, durante todo o ano o sistema deverá permitir ao
usuário com status de administrador visualizar as informações disponíveis no sistema.

Sommervile (Engenharia de software, 2007 p. 241),
conceitua que o princípio da familiaridade do usuário sugere que os usuários não
devem ser forçados a se adaptar a uma interface porque a implementação desta é
conveniente. A interface deve usar termos familiares ao usuário, e os objetos
manipulados pelo sistema devem estar diretamente relacionados ao ambiente de
trabalho do usuário.

As telas do período de inscrição do sistema, foram implementadas tomando como base as
seqüências das informações existentes nos formulários utilizados, pelos alunos, quando o
processo ocorre de forma manual. A interface do sistema por ser familiar aos usuários trouxe
benefícios como: facilidade de aprendizado, simplificou o treinamento, minimizou a
quantidade de erros e auxilia os usuários com pouco domínio de informática a ter segurança
em navegar pelas telas do sistema.
O desenvolvimento deverá ser organizado em ciclos, e cada parte do sistema entregue
corresponderá a um ciclo. Em cada liberação de um ciclo novas funcionalidades podem ser
acrescentadas, assim como melhorias nas funcionalidades já existentes.
As informações que estão nos formulários são divididas por categorias como: informações da
matricula, informações sobre o responsável, seleção das bolsas disponíveis, dados
socioeducacionais, dados socioculturais, socioeconômicos, aspectos de saúde, dentre outros.
De acordo com Sommervile (2009), você deve desenvolver sistemas de protótipo e
expô-lo aos usuários, que poderão, então, guiar a evolução da interface. No sistema atual os
módulos do sistema são desenvolvidos de modo incremental tornando cada módulo uma parte
do sistema.
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Uma das vantagens é fazer com que os usuários revejam os requisitos solicitados ao
desenvolvedor, diminuindo a margem de erros no desenvolvimento do sistema. A rotina
acordada com o CAE, é que após cada levantamento de requisitos avaliados em reuniões seja
criado uma tela simulando uma tela do sistema para que as assistentes sociais aprovem e se
necessário contribuam para que a interface seja simples, como os formulários em papel, e
também familiar para os usuários. Uma tela utilizando apenas a linguagem HTML é criada
para que os usuários administradores possam validar e assegurar que os requisitos do sistema
foram bem entendidos pelo setor de informática.
No novo módulo chamado de “Módulo Cadastro” o sistema apresentará telas com
funcionalidades de: inclusão, alteração e exclusão para algumas tabelas do sistema, e os
usuários com perfil de administrador terão permissão de acesso para modificar as informações
desse módulo. Uma vantagem é que informações como tipo de modalidade de bolsa, por
exemplo, podem ser editadas pelo usuário responsável sem necessidade de solicitar a
desenvolvedora do sistema algum tipo de alteração nessas informações, como inserir um novo
tipo de modalidade de bolsa na base de dados. Alguns cadastros de informações como tipo de
imóvel, tipos de transporte utilizado, escolaridade serão planejados de forma que o usuário
aproveite a mesma interface de cadastro para editar essas informações.
Pressman (2009) cita a reusabilidade como: a criação e reuso dos blocos de construção de
software. Tais blocos de construção devem ser catalogados para que possam ser facilmente
consultados, padronizados para facilitar a aplicação e validados para que sua integração seja
fácil.
A criação de telas que deixem os usuários administradores com autonomia para cadastrar
informações no sistema atual será uma forma de agilizar atividades e aumentar a
produtividade utilizando reuso de código. O reuso de solução no sistema atual está descrito no
tópico – Padrão de Projeto, e trata-se de como utilizar algumas instruções de padrão de
projetos para implementar uma solução para um problema existente.
Conforme Sommervile (2009, p.279), o padrão é uma descrição do problema e a essência da
sua solução, dessa forma a solução pode ser reusada em aplicações diferentes.
O grande número de acessos ao sistema de forma simultânea faz com que o acesso às
informações existentes no banco de dados, através da aplicação, torne o sistema mais lento.
Depois que foi utilizado um padrão de projeto pelos usuários: as servidoras do CAE e
discentes perceberem uma melhora no desempenho do sistema. No caso atual a falta de um
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padrão aumentava o tempo de resposta do acesso às informações e isto foi solucionado com a
utilização de um padrão de projeto discutido no item 5.2.
Uma modelagem genérica sobre os processos que fazem parte do Programa de Assistência e
Apoio Estudantil está representada nessa pesquisa, através dos diagramas utilizados para se
construir os mapas conceituais baseado nos estudos de Moreira (2006). Esse método utilizado
como recurso de análise de conceitos e cenários junto ao CAE demonstrou melhor aceitação
por parte das assistentes sociais para entender e discutir as funcionalidades desenvolvidas no
sistema.
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3.0.

CONTEXTO DA INTERVENÇÃO
No plano de trabalho da gestão do diretor atual que corresponde até o ano de 2018

uma das ações imediatas trata-se de ampliar a política de assistência estudantil, pois esta tem
demonstrado após sua execução que é possível auxiliar a redução da repetência e evasão dos
estudantes que fizeram parte do programa do PAAE.
Os setores responsáveis pelo acesso ao sistema do PAAE solicitam diferentes demandas a
tecnologia da informação e o mapa dos processos do sistema apresenta algumas demandas.

Figura 6: Demonstração dos processos do sistema - alguns ainda em planejamento.
Fonte: própria autora

49

Sobre os processos apresentados, o Portfólio Estudantil é o único que não segue uma
seqüência de atividades para realização do PAAE, pois se refere a uma demanda do DEPAE
em obter informações abrangentes sobre cada discente através do número de matrícula.

Figura 7: Mapa sobre o Portfólio Estudantil do sistema - as informações a serem apresentadas ainda estão em
discussão pelo DEPAE. Fonte: própria autora

O portfólio trata-se de uma demanda ainda em definição, pois necessita trazer informações de
alguns sistemas além do PAAE e a Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao estudante DEPAE está analisando o que deve ser apresentado nesse formulário. No geral as informações
que devem ser visualizadas tratam sobre: vida acadêmica do aluno e ainda algumas
informações socioculturais e educacionais oriundas do sistema PAAE.
Os mapas conceituais que seguem no texto, iniciando pelo Processo de Inscrição do discente
visam apresentar uma modelagem genérica para o processo de gestão de assistência estudantil
buscando melhorar o entendimento do funcionamento da gestão do PAAE na pesquisa atual.
No caso do acesso realizado pelos setores de TI e CAE, esse depende da autenticação de um
login e senha para permissão de acesso.
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Mas para a comunidade discente existem algumas condições sobre o acesso ao Processo de
Inscrição que estão apresentados no mapa que representa as condições de acesso.

Figura 8: Apresentação das condições de acesso ao sistema para o processo de inscrição apenas para os alunos.
Fonte: própria autora

O acesso dos discentes ocorre apenas dentro do período divulgado no portal do aluno, mas
algumas condições como: o processo da entrevista concluído e matrícula inativa são
impeditivas para o discente acessar esse processo novamente. Quando as condições de acesso
não estão impeditivas o discente poderá preencher e alterar suas informações em alguns
formulários sobre: quais modalidades de bolsas pretende obter, informar dados socioculturais,
sócio educacionais, socioeconômicos, saúde do discente, saúde de familiares, dentre outros.
Exemplificado de forma resumida: ao final dos formulários um número de inscrição é gerado
automaticamente e o discente poderá em seguida agendar a data de sua entrevista no próprio
sistema. As próximas etapas do PAAE serão apresentadas seqüencialmente representados nos
mapas conceituais seguindo a ordem em que ocorrem os processos envolvidos.
O processo do agendamento realizado no sistema pelos próprios alunos após finalizar
a inscrição no sistema tem beneficiado o setor CAE, pois não é mais necessário que os
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discentes venham à Instituição para agendar a data de sua entrevista. Além disso, esse módulo
permite que através do sistema, dentro do prazo de inscrição,

possa se realizar um

reagendamento em uma data que considere mais conveniente. As assistentes sociais através do
módulo de indicadores - referente aos relatórios no sistema, podem agora imprimir as datas e
horário de todos os alunos que agendaram uma entrevista no sistema e não mais realizar
manualmente o processo.

Figura 9: Representação das condições de acesso ao processo de agendamento e das funcionalidades desse
módulo.
Fonte: própria autora
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O processo de agendamento da entrevista no sistema ocorre sob algumas condições
particulares como:
-

Após o aluno preencher todos os formulários obrigatórios o sistema permite acesso a

esse módulo;
-

Estar dentro do prazo de inscrições e não ter realizado a entrevista;

-

No módulo inscrição, ter selecionado apenas uma modalidade de bolsa e a mesmas

ser do tipo complementar que pode ser acumulada com outras e são: auxílio alimentação,
auxílio cópia ou impressão ou auxílio aquisição;
-

Alunos matriculados no curso de Educação de Jovens e Adultos - EJA já fazem a

entrevista no ato da matrícula, logo não precisam realizar entrevista.
O módulo agendamento que oferece as datas disponíveis para o aluno agendar uma entrevista,
foi uma das etapas que mais geraram dúvidas para as assistentes sociais.
A incerteza surgiu sobre o fato das datas gravadas no sistema estarem relacionadas com a
planilha de agendamento elaborada no serviço social. Ao perceber essa situação, a
desenvolvedora de TI desenvolveu um relatório que listava as datas selecionadas para o
agendamento com: nome do aluno, data e assistente social responsável conforme os períodos
disponíveis para agendar a entrevista repassados em planilhas pelo setor CAE.
Outro processo chamado de: entrevista social é uma atividade realizada no setor CAE por
uma assistente social responsável e o discente na data e horário em que o aluno programou no
módulo agendamento do sistema.
O procedimento é realizado com o acompanhamento de todos os formulários preenchidos
pelo discente para que a assistente social possa corrigir informações que não condizem com a
documentação que o aluno traz nessa data e ajude o mesmo a preencher os campos, não
obrigatórios, que ficaram vazios. Além disso, apenas no processo da entrevista vão ser
visualizados em alguns formulários campos a serem preenchidos pela assistente social
responsável que tratam de informações subjetivas como: se o aluno corre risco de violência,
se possui doença sob controle ou fora de controle, se a família encontra-se em situação
financeira precária, visualização do cálculo da renda per capta - calculado pelo próprio
sistema, dentre outros que apenas a assistente social poderá analisar e alimentar o sistema com
esses dados.
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Figura 10: Representação do processo de entrevista no CAE.
Fonte: própria autora

Ao encerrar a entrevista a pontuação atrelada a certos campos de algumas telas fica gravada
no sistema e esses campos poderão ser visualizados em relatórios indicando uma pontuação
total para cada aluno. Um exemplo desse cálculo acontece quando a assistente social descreve
em um campo subjetivo sobre uma doença do aluno que está fora de controle, isso representa
uma pontuação igual a 6 no cálculo do barema, se está sobre controle vai representar uma

54

pontuação igual a 3, e caso não haja doença a pontuação fica igual a zero e isso ocorrerá para
todos os campos que são atribuídos uma pontuação conforme o Anexo C.

Figura 11: Representação do processo do barema.
Fonte: própria autora

O processo do barema é realizado automaticamente pelo sistema e tem como objetivo
principal auxiliar as assistentes sociais no processo do PAAE. No relatório geral do barema os
alunos com baixa pontuação já apresentam poucas chances de serem selecionados devido a
grande demanda da comunidade discente.
Logo após a entrevista a assistente social responsável pelo processo dispensa o aluno e realiza
uma análise das informações sociais e familiares, bem como as modalidades de bolsa que
convêm para o aluno, descreve observações sobre o discente e seleciona os prováveis
encaminhamentos como: visita domiciliar, acompanhamento de saúde, acompanhamento
psicológico, nutricional dentre outros.
O processo de acompanhamento do discente ocorre quando sua inscrição foi deferida, após
entrevista, e representa a análise do perfil de cada discente.
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Figura 12: Representação do processo Análise do perfil do discente.
Fonte: própria autora

Quando a assistente social finaliza a entrevista descreve no sistema na tela de
acompanhamento se o discente possui ou não perfil para ser selecionado. A partir dessa
decisão, o estudante poderá estar selecionado, ficar em uma lista de espera ou estar fora do
processo do programa.
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A equipe interdisciplinar do DEPAE participa desse processo de forma conjunta dando
prosseguimento ao processo de assistência e apoio ao estudante.

Figura 13: Representação do processo de Acompanhamento do discente.
Fonte: própria autora

Apesar das assistentes sociais encaminharem os alunos aos psicólogos, nutricionistas e
pedagogos pode acontecer do discente ser encaminhado á Coordenação de Apoio a Pessoas
com necessidades específicas (CAPNE) que tem a função de articular setores da instituição
nas atividades inclusivas, voltadas para as pessoas com necessidades educativas específicas
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como: deficientes, superdotados/Altas Habilidades e com Transtornos Globais do
Desenvolvimento que requerem acompanhamento para que o discente enquadrado nessa
condição possa ter suas atividades acadêmicas realizadas de forma mais peculiar.
Alguns alunos já estão inseridos em programas como bolsa família ou precisam ser
encaminhados aos conselhos como: O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Essas são duas unidades
públicas que pertencem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O CRAS busca
prevenir a ocorrência de situações de riscos sociais através do desenvolvimento e
monitoramento das famílias com atividades que promovam o fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais, aumentando o acesso aos direitos da cidadania.
O CREAS oferece apoio e orientação especializados a pessoas que já têm suas situações de
risco comprovadas, ou seja, que são vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência,
abandono, ameaça, maus tratos e discriminações sociais. Ambos os centros atuam com foco
em pessoas em situações vulneráveis e de risco social.
Além das atividades dos pedagogos, psicólogos, assistentes sociais dentre outros também
existe o processo de requisição de material. A requisição trata da solicitação por parte do
discente de itens relacionados ao fardamento, material de desenho e material de apoio caderno, fardamento, calculadora, etc. A requisição do almoxarifado social serve para controle
do que foi solicitado, do que foi entregue ao discente seguindo das datas de entrega e
requisição de cada item, hoje isso é feito manualmente no DEPAE. Na representação do mapa
em reunião com a TI essa fase será realizada pelo próprio estudante que irá preencher o
formulário online e o CAE ficará responsável por apreciar a necessidade do material que o
aluno necessita adquirir.
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O processo de requisição no sistema ainda será implementado conforme as atividades e
condições que o mesmo é concedido aos discentes.

Figura 14: Representação do processo de Requisição do Almoxarifado social.
Fonte: própria autora

O controle sobre o almoxarifado social hoje é realizado em um formulário de papel pelas
assistentes sociais que avaliam a necessidade de cada aluno conforme os relatórios e
entrevista gravados no sistema e preenchem o formulário para depois ter acesso aos recursos e
distribuí-los aos alunos solicitantes. Mas enquanto o módulo de almoxarifado não for
automatizado este procedimento ainda gera um acúmulo de papel no setor e perda de tempo
para preenchimento e controle do material entregue nas datas especificadas no edital.
O mapa sobre o processo de requisição do almoxarifado social demonstra como poderão ser
controladas essas informações de forma automatizada.
O módulo chamado de relatórios trata de dois tipos de acesso, o primeiro sobre as
informações referentes a um discente específico como acesso aos formulários do sistema e
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barema sobre a pontuação de um aluno através do número de sua matricula. E de outro
acesso que trata de visualizar as informações sobre: alunos entrevistados, folha de pagamento,
relatório com toda pontuação calculado no barema dos discentes, dentre outros.

Figura 15: Representação do módulo de Relatórios.
Fonte: própria autora

O módulo dos relatórios representa uma parte importante para que as assistentes sociais
analisem as informações gravadas pelos alunos e por elas durante a entrevista.
Através desses relatórios é possível identificar os alunos: com menos recursos, os com mais
problemas de saúde, moradias precárias, dentre outras questões sociais que venham repercutir
no recebimento dos auxílios do programa.
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Os mapas conceituais apresentados foram implementados com intuito de representar uma
modelagem genérica sobre os processos que fazem parte do PAAE. No setor multidisciplinar
o DEPAE essa técnica foi uma boa opção por ser capaz, através de diagramas, de demonstrar
relações significativas entre os sujeitos e relações entre as atividades que envolvem o processo
de forma simplificada para auxiliar a compreensão de rotinas e demandas institucionais que
envolvem setores multidisciplinares. E para a TI esse recurso colaborou para que a
compreensão das demandas e conceitos existentes nas rotinas do CAE fossem mais bem
assimilados.
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3.1 CRONOGRAMA

Metas Alcançadas

Coordenaçã
o
Responsável

CRONOGRAMA Inicial - 2012
1

2

3

4

5

6

7

8

9

# 11

1
2

X

Solicitação da Direção para a COINF conhecer o programa do PAEE junto ao setor responsável DEPAE

TI , DEPAE

Inicio das reuniões da COINF junto ao setor DEPAE.

TI , DEPAE

X

TI

X

Levantamentos de requisitos para elaboração da modelagem de dados inicial do PAAE

CRONOGRAMA 2013

Coordenação
Responsável

1

Modelagem da base de dados e protótipos do sistema

TI

X

Inicio da modelagem dos mapas conceituais do sistema

TI

X

Metas Alcançadas

Desenvolvimento do modulo inscrição e material de divulgação tanto físico on-line na internet

TI , DEPAE

Manutenção do módulo Inscrição do sistema, acompanhamento dos testes e utilizar o plano de comunicação de
divulgação do sistema e sensibilização da comunidade acadêmica

TI , DEPAE

Treinamento dos usuários finais e lançamento da versão I via web

TI , DEPAE

Avaliação das etapas anteriores e elaboração de Relatórios de acompanhamento;

TI , DEPAE

Reuniões sobre novas demandas , levantamento de requisitos

TI , DEPAE

Modelagem e desenvolvimento de novas demandas de alguns cálculos automáticos e relatórios
Acompanhamento da equipe de testes, Lançamento da versão 1.1 e treinamento de usuários
Desenvolvimento de relatórios solicitados pelo DEPAE e avaliação das etapas anteriores.

TI
TI , DEPAE
TI

2

3

4

5

6

7

8

9

# 11

1
2

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
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Ação Operacional
Levantamento de requisitos, modelagem usando mapas conceituais para entender demandas

CRONOGRAMA FÍSICO - 2014

Coordenaçã
o
Responsável

1

2

TI , DEPAE

x

x
x x

Desenvolvimento do sistema das funcionalidades do Barema no sistema

TI

Acompanhamento da equipe de testes, Lançamento da versão 2.0 e treinamento de usuários

TI

Avaliação das etapas anteriores e elaboração de Relatórios de acompanhamento;

TI , DEPAE

Reuniões sobre novas demandas , levantamento de requisitos

TI , DEPAE

3

4

5

6

7

8

9

x

x
x x

TI

x

Modelagem da base de dados,mapas e protótipos de telas do sistema com base nos mapas conceituais

TI

x x

Desenvolvimento do Modulo Agendamento do sistema e funcionalidades do Barema

TI

x

Acompanhamento da equipe de testes, Lançamento da versão 3.0 e treinamento de usuários

TI

Ação Operacional
Reuniões sobre novas demandas, levantamento de requisitos

1
2

x x

Implementação de mapas conceituais sobre o Modulo Agendamento e do Barema no sistema

Avaliação das etapas anteriores e reelaboração dos Relatórios de acompanhamento;

# 11

x
x x
x x

TI , DEPAE

CRONOGRAMA FÍSICO - 2015
Coordenação
Responsável 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TI , DEPAE

Modelagem dos mapas e protótipo do formulário Final de Renovação pra alunos já cadastrados e encaminhamento
social no sistema

TI

Modelagem e criação de novas tabelas na base de dados

TI

Desenvolvimento do Encaminhamento Social no sistema e formulário final de renovação

TI

Acompanhamento da equipe de testes e treinamento de usuários

TI , DEPAE

Avaliação das etapas anteriores e demandas sobre novos relatórios quantitativos no sistema;

TI, DEPAE

Implementação de novos relatórios quantitativos no sistema ;

TI

Padronização do design das telas do sistema de acordo com os padrões da TI da Instituição.

TI

x x
x x
x x
x
x x
x x
x x

x
x

x
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Metas Alcançadas
Reunião para analisar as demandas para o ano de 2016 inclusive mudança na base de dados;

1

2

TI , DEPAE

x

x

Modelagem das novas demandas institucionais no sistema usando os mapas conceituais;

TI

Manutenção e acompanhamento da equipe de testes no sistema.

TI

Fonte: própria autora

CRONOGRAMA Inicial - 2016

Coordenaçã
o
Responsável

3

4

5

6

7

8

x x x x
x x x x

9

# 11

1
2

64

4.0.

DELINEAR METODOLÓGICO

4.1

AMBIENTE

O Processo seletivo do PAAE tem como público-alvo definido, a rede de vinte e quatro campi
que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA contempla além
de , um polo de inovação e um campus avançado. O campus precursor foi o campus Salvador,
o qual detém a maior parte de discentes, em média cinco mil, e também o maior número de
bolsas a serem distribuídas. Os demais campi não possuem sistema, realizam todo o processo
de forma manual, mas alguns localizados em Simões Filho, Santo Amaro e Jacobina, que
possuem uma quantidade relativa de discentes, estão muito interessados em adquirir o sistema
PAE. Em reuniões com a TI dos campi motivados, foi informado que devido a falta de
profissionais na área de informática no campus Salvador, para dar suporte inicial ao processo,
esses terão de aguardar um certo tempo.

4.2

TIPO DE ESTUDO

A Pesquisa Aplicada, foi a metodologia escolhida para levantamento e coleta de informações
na comunidade buscando soluções para compreender os conceitos das áreas sociais existentes
no programa do PAAE. A exploração de conceitos na pesquisa, desde o conhecimento do
objeto, que é a comunidade do IFBA campus Salvador, vai além do que se pode pesquisar nos
documentos e formulários elaborados pelo setor CAE. Os sujeitos responsáveis pelo
surgimento do projeto tiveram sua participação através do envolvimento deles em
treinamentos, testes do sistema, questionários e entrevistas.

65

A participação dos sujeitos pode ser dividida, para efeitos didáticos, em duas partes:
1) A participação interna, inerente à participação e apreciação da pesquisadora e seus
participantes do setor CAE.
2) A colaboração externa, relacionada com os sujeitos público-alvo do sistema que é a
comunidade discente interessada.
A pretensão é utilizar métodos empíricos para envolver os discentes no processo para
aperfeiçoar os procedimentos realizados visando um resultado que possa tornar o processo
seletivo sempre participativo. O processo pode ser tratado também como colaborativo por ser
realizado em uma comunidade de discentes que se implica em participar das fases do processo
opinando durante os testes (nesse caso é formada uma equipe de testes com alunos
voluntários), preenchimento de questionário de pesquisa e treinamentos sobre o sistema no
auditório.
A coleta de dados é a fase da pesquisa que tem por objetivo interagir com os alunos e
servidoras do DEPAE, e a partir disso, obter informações sobre a realidade em estudo, no caso
a comunidade da instituição.
Um instrumento empírico utilizado foi o questionário on-line, que serviu como um recurso
para coleta de informações, no intuito de avaliar o módulo do sistema utilizado pelos alunos e
esse questionário fica disponível após o término do período das inscrições. O acesso ao
formulário se faz através do portal do aluno no endereço: http://portal.ifba.edu.br/portalaluno/portal-do-aluno. A tela com o login que é a matricula do aluno e a senha pode ser feita
através do portal clicando no Link de nome PAAE. Ao acessar o portal o aluno poderá
verificar diversas informações sobre sua vida acadêmica como: comprovante de matrícula,
histórico escolar, editais do processo seletivo do vestibular e do PAAE dentre outros como o
acesso ao questionário de avaliação do Programa de Assistência e Apoio Estudantil. Ao clicar
no botão de nome "Questionário do PAAE" o estudante terá acesso a um formulário com
objetivo de saber sua opinião sobre o programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.
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Figura 16: Questionário Avaliação do Sistema.
Fonte: própria autora

A avaliação, sobre o sistema, através do questionário é opcional e garante ao aluno sigilo das
informações cadastradas sem gerar interferências, sobre sua opinião, no processo do PAAE.
Dentro desse contexto, percebeu-se que a pesquisa-ação pode ser utilizada como uma
estratégia de condução para a pesquisa, pois esse método facilita a compreensão da interação
dos aspectos da tecnologia da informação com os aspectos sociais envolvidos.

67

Na teoria, a pesquisa-ação é um tipo de investigação-ação, que é um termo geral para
determinado processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação
sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito da mesma.

Figura 17: Fases da pesquisa investigação- ação.
Fonte: Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005

Na pesquisa atual, os recursos tecnológicos somados ao planejamento das metas de ação, tem
como finalidade alcançar melhorias para o grupo social que é a comunidade do IFBA a cada
semestre, com finalidade de aperfeiçoar o programa.
"A pesquisa ação é uma concepção de pesquisa e intervenção em determinados setores de
atuação social...junto aos atores significativos em processos de mudança" (THIOLLENT,
1997, p. 140). A inserção da pesquisadora no interior do grupo observado, tornando-se parte
dele, interagindo com os sujeitos, nesse caso a comunidade discente do IFBA e assistentes
sociais, buscou assim, fazer parte do cotidiano para perceber como funcionam as rotinas e
conceitos que envolvem o programa PAAE.
O ciclo básico da investigação-ação na pesquisa colaborou para se adotar parcialmente como
metodologia de controle e melhoria de cada versão do sistema, o PDCA, por ser um método
de gestão para o controle de melhoria contínua dos processos de planejar, executar, validar e
analisar os resultados do software chamado "PAE".
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O PDCA trata-se de uma metodologia gerencial que pode ser utilizada para controle do
processo ou para pequenas e constantes melhorias (conhecidas como kaizen).
As letras que formam o nome do método, PDCA, significam em seu idioma de origem: PLAN,
DO, CHECK, ACT, que significa PLANEJAR, EXECUTAR, VERIFICAR e ATUAR.

Figura 18: Ciclo PDCA.
Fonte: PETERS, 1998.

Para o processo de desenvolvimento do sistema, o PDCA por ser interativo se adapta a
implementação das novas versões do sistema porque inicialmente foi sendo utilizado para
controle dos processos e problemas. Nas demais versões também está sendo utilizado para
constantes aperfeiçoamentos. Nas fases de planejamento, execução, verificação e ação do
PDCA ocorrem melhorias no processo a cada ciclo finalizado.
Ao iniciar no PDCA - a etapa PLAN, no caso da pesquisa atual foi evidente a necessidade de
identificar alguns problemas e reconhecer a importância para ganho de tempo e análise de
cada etapa. Além da importância de reduzir o tempo gasto nos períodos de inscrição e
entrevista outros fatores como: segurança dos dados, pontuação para campos específicos barema e auditoria de informações foram levantadas na etapa de planejamento do sistema.
Quando identificamos um problema ou uma nova solicitação no processo é feito uma análise
da importância e prioridade, são discutidas as causas de um aparente problema e as possíveis
soluções que podem ser analisadas junto com a equipe do CAE. O planejamento é realizado
através de tabelas, detalhando os problemas as causas e conseqüências.
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TABELA 3: ADAPTADO DO MODELO PDCA
MÉTODO PDCA ADAPTADO
FASE

PDCA ETAPA

OBJETIVO
Definir claramente os problemas levantados em
reuniões semanais e especificar a importância.

P

1

Identificar os problemas

P

2

Priorizar

Hierarquizar as demandas e os problemas em ordem
de importância.

P

3

Analisar

Descobrir causas fundamentais.

P

4

Gerar alternativas

P

5

P

6

Elaborar plano de ação

Elaborar um Plano de Ação para bloquear as causas
fundamentais.

P

7

Fazer Benchmarking

Estabelecer um processo de aprendizagem com um
parceiro (Criação de reuniões semanais no CAE).

D

8

Treinar e implementar

Capacitar envolvidos e bloquear as causas
fundamentais.

C

9

Controlar

C

10

Bloqueio Efetivo?

A

11

Padronização

A

12

Reflexão e conclusão

Refinar selecionar

Buscar o maior número possível de sugestões de
solução.
Analisar a cada alternativa e decidir por consenso
qual é a mais viável.

Descobrir as causas fundamentais.
Sim. Passar para a etapa 11; Não retornar a etapa 3.
Prevenir contra o aparecimento do problema.
Recapitular todo o processo e buscar melhorias
incrementais.

Fonte: própria autora;

Após reuniões com usuários responsáveis e analisadas as ações e causas para cada problema é
elaborado um plano de ação. A metodologia utilizada, dentro desse contexto, é um modelo de
gestão organizado utilizando planilhas para organizar ações integradas de forma a desenvolver
um plano de ação para cada problema encontrado nas fases. As atividades citadas como sendo
de maior relevância em cada versão do PAAE tem prioridade de nesse processo.
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Segue um pequeno exemplo de questões levantadas sobre o sistema na fase de planejamento,
alguns já solucionados:
TABELA 4: PLANO DE AÇÃO ADAPTADO DO MODELO PDCA

Tabela 4: Plano de Ação adaptado do PDCA no sistema PAAE.
Fonte: própria autora

Na fase de execução - DO, conforme o PDCA: seguir o plano de metas é importante para que
as tarefas prioritárias não fiquem em atraso. As etapas planejadas vão além da modelagem das
rotinas e conceitos e das atividades no sistema, pois compreendem: organizar a equipe de
testes , realizar palestras sobre conceitos e realizar treinamento sobre a nova versão do sistema.
Essa fase se finda com o término do período de agendamento das entrevistas no sistema que
ocorre com os discentes e as assistentes sociais e a triagem dos relatórios que contribuem para
a divulgação do resultado final.
Na fase de checagem, no caso do programa PAAE, essa fase ocorre em boa parte em paralelo
com a execução do programa. A atividade de entrevista social, por exemplo, depende do
relatório de agendamento dessa entrevista, que traz informações sobre a data e horário em que
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cada aluno agendou sua entrevista. Esse relatório tem que estar coerente com a agenda das
assistentes sociais repassadas para a desenvolvedora da aplicação e com os horários
escolhidos pelos alunos no sistema para que esse processo tenha êxito.
Na etapa final do ciclo PDCA, os resultados são analisados segundo as questões que
envolvem o processo como um todo:
- Resolver questões não esperadas como: aluno não compareceu a entrevista e não conseguiu
mais data disponível no sistema.
- Definir quantas vezes o aluno poderá desmarcar um agendamento de entrevista no sistema e
remarcar nova data.
- Ter que definir se no próximo semestre serão entrevistados apenas alunos novos (por falta de
servidor no setor CAE) ou todos discentes.
- Analisar as novas demandas sobre as funcionalidades que faltam no sistema, por critério de
prioridade.
- Verificar os problemas na rede da instituição antes do período de inscrição, para não ter
sobrecarga de informações na rede e travamento de algumas aplicações.
Com base nas características do software desenvolvido em módulos, para viabilizar o acesso
às inscrições de forma mais ágil, decidiu-se optar pela construção de sistemas via web. E
devido a quantidade de demandas, que eram classificadas por prioridade, surgiu a necessidade
de aperfeiçoar, a cada semestre, alguns módulos do software. Esse foi um dos principais
motivos que se fez necessário buscar uma metodologia de controle e melhoria como o PDCA,
para realizar o acompanhamento de cada versão do sistema de forma planejada para facilitar e
organizar as atividades da desenvolvedora do sistema.
No capítulo seguinte demonstramos como foi planejado o sistema, utilizando as técnicas
usualmente aplicáveis aos softwares como forma de documentar o sistema e torná-lo
compreensível aos mais leigos em informática.
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5

DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO

5.1

PLANEJAMENTO DO SISTEMA
Desde o início da elaboração desta pesquisa, buscou-se planejar um sistema de

interface simplificada, contendo módulos com telas separadas por assuntos, a fim de permitir
que a utilização do mesmo seja feita por usuários sem a necessidade de maiores
conhecimentos prévios de informática. Um sistema para utilização via internet apresenta
como principal vantagem: a possibilidade de acesso a partir de várias máquinas
simultaneamente em lugares diversos. Para atender essa característica necessita de um
processo de desenvolvimento viável para atender as expectativas de um software iterativo,
esse tema será esclarecido no capítulo cinco que trata do desenvolvimento da aplicação.
Inicialmente, um sistema que seria um grande cadastro composto de formulários sobre
questões de saúde, habitacional, acadêmicas, informações socioculturais, socioeducacionais,
receitas, despesas e relações sócio familiares seriam suficiente para atender as demandas do
setor CAE. Mas na prática, outras demandas ainda surgem, pois como todo processo
automatizado, o sistema PAAE inclui procedimentos de segurança, controle de duplicidade,
prazos de acesso às informações, restrições de acesso, averiguação de senha e demais
informações.
Quando um processo é realizado de forma manual, através do preenchimento de um
formulário, a escolha por algumas informações pode ficar restrita ao preenchimento de
campos estáticos permitindo pouca alteração e sem possibilidades de operações automáticas
de soma, cálculos automáticos de despesas, receitas, renda per capta dentre outros.
Como exemplo no sistema, temos a tela chamada de Composição Familiar que era preenchido
apenas por funcionários responsáveis.
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Figura 19 : Documento Setor CAE.
Fonte: Setor CAE, 2013

Quando se trata de preenchimento online, novas funcionalidades surgem para aperfeiçoar o
processo na fase chamada de planejamento do modelo de gestão que foi escolhido - PDCA.
Um exemplo disso, seria a tela de Composição familiar que tem como objetivo informar sobre
a situação económica e social de cada membro familiar que reside com o estudante como: o
nível de escolaridade, a renda mensal, a situação ocupacional, grau de parentesco e idade.
Esses dados serão examinados pelas assistentes sociais para análise financeira e social em que
se encontra a família do estudante e vão ser contabilizados e pontuados no barema que foi
planejado para ser contabilizado pelo sistema.
A utilização do sistema possibilitou que os dados pudessem ser adicionados pelo próprio
aluno, na fase de inscrição do programa, nesta tela chamada: Composicao Familiar do Aluno
possui campos a serem preenchidos como: nome, parentesco, atividade e renda de seus
familiares. Após a gravação dos dados ainda nessa tela, o discente através do botão adicionar,
que tem como função gravar e listar abaixo do nome do aluno os dados sobre seus familiares,
grava suas informações na base de dados do PAE.
Caso o usuário sinta necessidade de alterar ou excluir alguma informação, nessa tela, poderá
clicar no campo “nome do parente” e o sistema abrirá outra tela que possibilita essas
operações.
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Figura 20: Tela de Informações sobre a composição familiar de um aluno fictício
Fonte: Setor TI

Alguns campos nessa tela são visíveis apenas no instante da entrevista que a assistente
social irá visualizar as informações, como por exemplo, a renda per capta da família
calculada através da renda do aluno, já gravada no sistema na tela de Aspectos
Socioeconómicos, e calculada também com base na quantidade de membros da família que
moram com o aluno.
Dessa forma, é possível realizar cálculos de forma simples e rápida para auxiliar os usuários
responsáveis pelo processo e também prosseguir a gravação dessas informações no barema.
Outras informações ocultas ao aluno são selecionadas pela assistente social de acordo com a
análise que a mesma faz da composição familiar do aluno como: as Relações Familiares e o
Tipo de Trabalho familiar. As relações familiares dependerão da situação em que se encontra
o aluno dentro do contexto da família que reside com ele. O campo de nome: Tipo de
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Trabalho, vai ser selecionado pela assistente social, de acordo com a situação em que se
encontra a família no aspecto trabalhista. Caso a maioria dos familiares se encontrem
desempregados a situação escolhida pode ser a de Grande Risco. Se a minoria das pessoas
está trabalhando ou com uma renda pecapta muito baixa a escolha poderia ser por Médio
Risco, e assim por diante.

Figura 21: Tela Informações visualizadas apenas pelo administrador.
Fonte: equipe TI

Logo, o sistema tornou-se um projeto com muitas demandas, algumas ainda para ser
contempladas através de novos módulos. A necessidade hoje é de se ampliar o programa que
já está evoluindo em novos módulos que são incrementados ao sistema, e de se unificar as
ações do projeto em todos os campi do IFBA.
As funcionárias do setor não tinham rotinas informatizadas e pouco contato com ferramentas
de informática tornando o processo inicial de levantamento de dados pouco objetivo sobre as
demandas iniciais sobre o sistema. O levantamento das demandas iniciou-se junto ás
assistentes sociais que colaboravam com a explicação de conceitos e análise documental das
atividades do CAE seguida de reuniões semanais. A estratégia de solicitação de demandas
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desse setor também acontece de forma seqüencial, à medida que um ciclo de: levantamento de
informações, realizar a modelagem dos mapas conceituais sobre os processos, fazer telas de
protótipos do sistema, desenvolvimento de software, testes e lançar nova versão. Essa etapas,
terminam em um semestre, e depois surgem novas solicitações que vão sendo analisadas junto
ao setor de Tecnologia da Informação para serem implementadas de acordo com as
prioridades.

5.2

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO

A metodologia de desenvolvimento de software inclui um conjunto de técnicas de modelagem
e uma sequência de passos para gerar o processo de desenvolvimento. Na pesquisa atual a
metodologia utilizada é a orientada a objetos.
Segundo Pablo Dall Ogli, em vez de construir um sistema formado por um conjunto
de procedimentos e variáveis nem sempre agrupadas de acordo com o contexto,
como se fazia em linguagens estruturadas (Cobol, Clipper, Pascal), na orientação a
objetos utilizamos uma ótica mais próxima do mundo real. Lidamos com objetos,
estruturas que já conhecemos do nosso dia a dia e sobre as quais possuímos maior
compreensão(DALL ,2008, p.6).

A Orientação a Objetos é uma metodologia conhecida por ter uma abordagem para
desenvolvimento de software que trata os problemas do mundo real como um conjunto de
objetos distintos. Na comunidade em estudo alguns dos objetos poderiam ser representados
pelos: alunos, campus, modalidades de bolsa, entrevista dentre outros.
Segundo Rumbaugh (2006), Orientação a Objetos significa que o software é organizado como
uma coleção de objetos distintos incorporando estrutura de dados e comportamento. O
Modelo de Objetos, na pesquisa em questão, é representado em diagramas UML para
entendimento e análise do projeto, e posterior acesso a documentação do mesmo. O
desenvolvimento desses diagramas é feito em ferramentas específicas chamadas de workflow.
Nesses diagramas os objetos são criados como instâncias de classes - uma abstração do objeto
para representá-lo. Esses objetos têm atributos que correspondem às características do objeto
e comportamentos que são as funções chamadas também de procedimentos da aplicação.
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Para o objeto aluno, por exemplo, alguns dos atributos são: matrícula, idade, etnia, campus de
origem dentre outras características. Esse objeto tem métodos que podem ser: gravar aluno,
consultar aluno, atualizar matricula que mudam o comportamento do objeto no sistema. Uma
amostra sobre o comportamento é que se a matrícula não for realizada no semestre corrente o
aluno não tem acesso ao sistema e esse objeto ficará com status inativo e métodos como
pesquisar aluno apenas trarão informações de cadastros de antigos no sistema relativos aos
semestres e anos anteriores.

5.3

MODELO DE DESENVOLVIMENTO

A primeira iniciativa de se utilizar um modelo de desenvolvimento de sistemas para o
PAAE veio da necessidade de uniformizar o desenvolvimento e entendimento do código de
forma mais simplificada e entendível. Mesmo possuindo, atualmente no IFBA campus
Salvador, apenas uma desenvolvedora na equipe do projeto, a utilização de padrões facilita a
manutenção do software, tornando-a menos onerosa para ser entendida depois de determinado
tempo de existência do sistema em produção.Como o projeto PAAE é multicampi deverá
permitir que caso outro analista venha utilizar ou dar manutenção no código de seu campus
possa entender o código, já em produção no campus Salvador, e se for preciso fazer alguma
modificação para adequá-lo ao seu campus.
A organização e o desenvolvimento do projeto como um todo é realizado através do
Processo de Desenvolvimento de Software Iterativo e Incremental. Essa metodologia é uma
estratégia de planejamento realizado onde várias partes do sistema são desenvolvidas em
paralelo, e integradas quando completas. O Modelo Iterativo e Incremental apresenta diversas
vantagens para o desenvolvimento de um software, especialmente se todos os requisitos não
estão claros inicialmente como no caso do PAAE.
O modelo de desenvolvimento Incremental foi escolhido para o sistema em estudo, porque
oferece uma proposta adequada para sistemas que possuam ciclos de desenvolvimento que
acontecem com ações de planejamento inicial e termina com novas partes integradas. De
acordo com Eduardo Bezerra (2006, p. 37), um processo de desenvolvimento segundo essa
abordagem – Iterativo e Incremental, divide o desenvolvimento de um produto de software
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em ciclos. Em cada ciclo de desenvolvimento, podem ser identificadas as fases de análise,
projeto, implementação e testes.
Em reuniões com os usuários do CAE, é selecionado um grupo dos requisitos mais
relevantes para serem desenvolvidos no sistema. Uma versão inicial é normalmente
constituída do núcleo do sistema, ou seja, o primeiro incremento, isto é, os requisitos básicos
são desenvolvidos. No exemplo do PAAE as telas de cadastro inicial foram desenvolvidas
para que as informações básicas de matricula e renda fossem gravadas no sistema chamado de
versão piloto, substituindo apenas os formulários que eram preenchidos à mão.
No segundo semestre, em outubro de 2013, a versão em produção possuía outras
funcionalidades agregadas ao sistema como novas telas de cadastro. As próximas versões irão
contemplar outros módulos com mais funcionalidades e regras de negócio, que não
impactarão de modo que venha comprometer as versões anteriores.
Um ciclo quando finalizado, é entregue para uma avaliação, que poderá detectar, inicialmente,
problemas que poderiam ser de dimensões muito maiores se detectados somente na entrega de
um produto final nunca avaliado. Uma das vantagens para o desenvolvedor é que, em contato
com o sistema, os usuários se tornam mais familiarizados e podem esclarecer seus requisitos e
suas prioridades para os próximos incrementos, além de contar com as funcionalidades da
versão já produzida. Outro benefício é a possibilidade de entregar um produto mais próximo
das requisições feitas pelas assistentes sociais. No sistema em questão, os prazos para
utilização dos recursos governamentais destinados ao PAAE têm curto tempo para ser
repassado para os discentes e o tempo para desenvolver as demandas e lançar uma nova
versão é curto para apenas uma desenvolvedora suprir.
Logo o modelo incremental aplicado na construção do sistema que está sendo
planejado por etapas, desenvolvendo o sistema de forma modularizada, foi escolhido através
de um acordo com a equipe responsável e tem colaborado para realizar seleção do PAAE
dentro do prazo estabelecido. Essas etapas como estão sendo desenvolvidas de forma
incremental, permitem que se possa aprender e corrigir as versões anteriormente entregues,
melhorando a desempenho do sistema apesar de não poder contemplar a cada versão todas as
demandas requeridas pelo setor CAE.
A utilização de um processo de desenvolvimento de software para o projeto atual pode ser
visto como um guia de desenvolvimento para: organizar as atividades a serem realizadas
durante o desenvolvimento de software, definir um modelo de ciclo de vida do projeto, os
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procedimentos - métodos, técnicas e normas a serem adotados na realização das atividades,
dentre outros aspectos auxiliares para o desenvolvimento de um sistema.
Um processo de desenvolvimento de um software descreve uma abordagem para a
construção, implantação e, possivelmente, a manutenção do software. O processo
Unificado - PU, surgiu como processo iterativo popular para desenvolvimento de
software visando à construção de sistemas orientados a objetos. O Processo
Unificado da Rational ou RUP , é um refinamento detalhado do processo unificado
para desenvolvimento de software muito adotado. (CRAIG LARGMAN, 2008, p.46)

O desenvolvimento do sistema em estudo se adequou ao ciclo de vida proposto pelo
desenvolvimento iterativo de software o Rational Unified Process - RUP que é tipicamente
evolutivo. A organização de forma integrável - em módulos, com o desenvolvimento em fases
é um dos motivos para a utilização do RUP para o desenvolvimento do sistema PAAE.
Segue a organização das fases do RUP:
Fase de Concepção / Iniciação: Esta fase do RUP abrange as tarefas de comunicação com o
usuário e planejamento. Nessa análise se estabelecem as prioridades e levantamento dos
requisitos do sistema.
Fase de Elaboração: tem como o objetivo examinar, de forma mais detalhada, a análise do
domínio do problema, revisando os riscos que o projeto pode sofrer.
Fase de Construção: aqui ocorre a construção do sistema de software, com foco no
desenvolvimento de codificação.
Fase de Transição: as atividades desta fase incluem o treinamento dos usuários finais e
também a realização de testes da versão do sistema, e finalmente a disponibilização do
sistema para a comunidade.
O Rational Unified Process - RUP que traduzido para o português significa Processo
Unificado da Rational, é um processo de engenharia de software.
Um dos conceitos do RUP é best practices – melhores práticas que são regras práticas que
visam reduzir riscos em softwares e tornar o desenvolvimento mais eficiente. As seis das
melhores práticas do RUP são descritas abaixo:
1)

Desenvolvimento iterativo - essa prática se encaixa desde o início da criação do sistema

atual porque esse conceito trata o desenvolvimento de software de uma maneira iterativa e
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incremental - PDSII, ou seja, usa uma abordagem dividida em iterações. A verificação de
riscos ocorre mais cedo utilizando a prática incremental dos módulos do sistema e foi um dos
benefícios resultantes desse tipo de desenvolvimento no sistema.
2)

Gerenciamento de requisitos - a partir dos requisitos obtidos em análises é possível um

melhor entendimento das funcionalidades que o sistema deve oferecer. No item 5.4 sobre
levantamento de requisitos foram descritos alguns dos requisitos levantados no sistema.
3)

Arquitetura baseada em componentes - de forma simplificada componentes são grupos

de códigos do sistema, ou seja, pedaços de software como módulos e subsistemas com
funções bem definidas.
Segundo Judith Hurwitz (2009), Presidente da CEO de Hurwitz Group , um componente é um
pacote de software que contém uma coleção de serviços relacionados e atributos que
abrangem a funcionalidade completa de algum problema do negócio.
O desenvolvimento de um componente de negócio no PAAE é uma tarefa prevista no novo
módulo chamado de “Módulo Cadastro” em que um componente poderá realizar as mesmas
operações de inserção, alteração, exclusão e pesquisa em tabelas diferentes aproveitando a
mesma interface.
4)

Modelo visual de software - o RUP utiliza a linguagem UML para manter o projeto e a

implementação consistentes. No caso em estudo essa linguagem é também utilizada para
facilitar o entendimento das assistentes sociais que acompanham o desenvolvimento das
funcionalidades do sistema.
5)

Verificação da qualidade de software - a verificação contínua da qualidade é requerida

em processos de engenharia de software. Dentre outros procedimentos utilizados o uso de
guias como o SWEBOK no sistema está servindo como um instrumento de consulta para
desenvolver o sistema em estudo com melhor qualidade.
6)

Gerenciamento de software - o gerenciamento das mudanças do software iniciam na

análise dos novos requisitos até a manutenção do software em produção. Nas fases de
evolução dos módulos do sistema atual e na disponibilização do sistema para outros campi o
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gerenciamento de software deverá ter um controle disciplinado das atividades executadas para
que o sistema continue a atender as demandas dos usuários.
No caso em estudo, o processo de desenvolvimento é utilizado de forma não aprofundada do
processo RUP, pois este é muito extenso. Além disso, como o desenvolvimento do sistema
atual é evolutivo as fases desse processo se repetem a cada versão do sistema que é lançada e
as práticas do RUP são aperfeiçoadas.

5.4

PADRÃO DE PROJETO

O padrão de projeto utilizado no sistema foi o singleton – padrão de projeto significa: uma
solução para determinado problema. Um exemplo dessa situação pode ocorrer devido ao alto
indicie de acesso ás informações da base de dados através do sistema podendo causar
dificuldades como: lentidão ou até mesmo travamento da aplicação. O padrão singleton visa
garantir que durante o acesso ao banco de dados exista apenas uma unidade de uma
determinada classe de conexão com o banco. Uma classe de conexão se refere ao componente
utilizado para se comunicar com o banco de dados. Esse acesso ocorre sempre que a aplicação
precisa realizar uma consulta, alteração ou inserção de informações na base de dados.
Segundo Pressman (2006), o uso de um padrão de projeto se dá quando o desenvolvedor
verifica que a descrição de um problema se enquadra na descrição de um padrão de projeto
comum a ele, sendo assim, o desenvolvedor aplica esse padrão.
Em aplicações web, nesse exemplo do PAAE, esse padrão previne problemas de acesso que
podem ocorrer devido a criação de muitas classes para realizar uma conexão com o banco
toda vez que o sistema requisita acesso a base de dados. Logo, a não utilização desse padrão
no código do sistema significa utilizar mais memória do servidor e diminuir o desempenho do
sistema. Segundo Erich Gamma (1995, pág18) os padrões de projeto ajudam a escolher
alternativas de projeto que tornam um sistema reutilizável e a evitar alternativas que
comprometem a reutilização.
No sistema em estudo criamos uma classe de nome conexão com a intenção de não precisar
criar diversas vezes uma nova conexão com o banco de dados em um código na mesma
execução do sistema. Ou seja, se no código o desenvolvedor criar uma nova conexão toda vez
que se conectar com o banco, haveria grande perda de desempenho devido ao aumento do
tempo de resposta do sistema.
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5.5

DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

5.5.1

ENGENHARIA DE SOFTWARE

A utilização de engenharia de software para implementação do sistema teve como principais
motivos melhorar o método de desenvolvimento, facilitar alterações e novas implementações
dos módulos, reduzir problemas na utilização do software e melhorar a qualidade do mesmo.
A engenharia de software, nesse contexto, visa que o desenvolvimento aconteça de forma
planejada e padronizada melhorando o desempenho visando atender melhor ás demandas dos
usuários. Sommervile (2007), define que Engenharia de Software é uma das grandes áreas da
computação, onde envolve criação, construção, análise, desenvolvimento e manutenção do
software. Este tipo de tratamento pode proporcionar ao desenvolvedor a produção de um
sistema com qualidade e resultado desejado.
O software implementado nesta pesquisa consiste de uma série de módulos integrados, que
permite desde o acesso para os alunos realizado através do portal do aluno até o acesso
específico para as servidoras do CAE. Um módulo é uma parte de uma aplicação
desenvolvida que pode ter algumas funcionalidades como: cadastro de informações, consultas,
cruzamento de informações entre as bases de dados, alteração dos dados gravados no sistema
e informações sobre cálculos de acordo com a especificidade de cada página.
O sistema do PAAE pode ser considerado como um software de sistemas de informação
administrativo que possui acesso principalmente a duas bases de dados institucionais: a base
de dados de nome "PAE" e a base de dados chamada de "Intracefet". As aplicações desse tipo
de sistema processam os dados de uma forma que facilita a execução de algumas rotinas do
setor CAE como consultar relatórios, pesquisar informações sobre determinado docente,
verificar a pontuação gerada no sistema para cada aluno após entrevista, consultar a renda per
capta dos discentes, dentre outras funcionalidades.
O desenvolvimento de ferramentas de software não trata apenas do processo técnico de
codificação para um sistema entrar em produção e diante disso a consulta a documentos como
o Guide to the Software Engineering Body of Knowledge - SWEBOK, se faz útil para melhorar
a qualidade do sistema. Esse documento criado pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e
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Eletrônicos - IEEE tem a finalidade de servir como referência para a área de engenharia de
software. No caso do sistema do PAAE, por estarem em processo de implementação crescente
dos módulos específicos, as dez áreas de engenharia de software ainda não estão aplicadas de
forma aprofundada.
Para a engenharia de software as subáreas chaves a serem consideradas para a elaboração de
projetos de software conforme o Swebok são descritas como áreas de conhecimento – Kas.

Figura 21: Áreas de conhecimento segundo Swebok
Fonte: http://www.computer.org/portal/web/swebok/html/ch1

A aplicabilidade de guias para desenvolvimento de software segue o padrão de
administrar a solução de demandas dos usuários, na pesquisa atual, seriam as necessidades da
comunidade de servidores e docentes da Instituição.
As demandas levantadas em reuniões semanais no setor de TI acabam por gerar os requisitos
que são criados, analisados e validados e vão gerar os diagramas de modelagem com as
funcionalidades do sistema para melhor entendimento dos usuários sobre os recursos que o
sistema oferece. O design do sistema é criado inicialmente, através de telas que simulam uma
interface do sistema, chamadas de telas de protótipo e são apresentadas em reuniões. O uso de
modelos de qualidade de software para apoiar o desenvolvimento serve como referência na
produção técnica do sistema do PAAE e algumas áreas de conhecimento desse guia serão
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citadas no decorrer da metodologia como a construção do sistema e testes de software. Além
disso, o uso de metodologias de desenvolvimento e implantação de sistemas como o PDCA,
vem auxiliar o desenvolvimento iterativo e incremental dos módulos do PAAE no que tange
também a fase de execução ( chamada: "DO", nessa metodologia).
Sommervile (2007), define que a Engenharia de requisitos é um processo que envolve
todas as atividades exigidas para criar e manter o documento de requisitos de sistema.
Realizar o levantamento de requisitos com usuários no IFBA foi uma tarefa inicialmente,
focada em entender as rotinas e demandas que o setor CAE possuía, e assim, analisar a
importância de cada tarefa para que os requisitos fossem definidos de acordo com o que é
relevante para o sistema. Segundo o Swebok a fase chamada de Elicitação - consiste na fase de
captura, descoberta, aquisição de requisitos, no sistema em estudo essa fase se iniciou através
de reuniões para levantamento de dados e posterior documentação para análise.
A fase de análise dos requisitos realizada pelo setor de TI para validação e verificação desses
para o desenvolvimento do sistema divide os requisitos em:
Os requisitos do usuário – refere-se às demandas do usuário para o sistema realizar e são
validadas pela desenvolvedora do sistema atual para análise e possível implementação.
Os requisitos do sistema – trata do comportamento do sistema segundo o levantamento feito
pela analista responsável e inclui além de requisitos de software os de hardware para o
sistema.
As funcionalidades e restrições levantadas durante as reuniões foram validadas junto com a
desenvolvedora de TI para que reduzir o índicie de erros na escolha de requisitos que possam
gerar retrabalho.
Na fase de especificação dos requisitos do sistema atual, eles se classificam em:
Requisitos funcionais – funcionalidade a ser desenvolvida no software para atender a uma
necessidade de automação. Como exemplo: campos com validação automática para reduzir
erros, informações de cadastro do aluno trazidas de outra base de dados para diminuir a
quantidade de campos a serem preenchidos no sistema, dentre outros.
Requisitos operacionais – especificação de características relacionadas com o processamento
do software, tais como: volume, frequência, disponibilidade, performance. O tempo de
resposta do sistema para conectar com a base de dados do PAE foi um requisito relevante para
que o sistema não se torne lento.
Requisitos de Contingência – Tarefas alternativas para o caso de não funcionamento ou
indisponibilidade eventual do software. A disponibilidade de o sistema iniciar seu período de
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inscrição após o período de matrícula da instituição foi uma alternativa utilizada para reduzir
sobrecarga no servidor de banco de dados e evitar a possível indisponibilidade do sistema cair
nesse período.
Requisitos Técnicos – são as premissas e restrições quanto a arquitetura tecnológica, padrões,
comunicação, ferramentas, linguagens. As características técnicas do PAAE foram pensadas
com intuito de dar preferência ao uso do software livre.
Na fase de validação de requisitos para verificação de conflitos e ambigüidades no sistema,
os requisitos documentados foram analisados junto ao coordenador de desenvolvimento para
obter uma segunda opinião, além da analista responsável.
E segundo a última fase de gestão de requisitos segundo o Swebok deve se atentar para a
analise dos requisitos, levando em conta a ocorrência de mudanças nas próximas fases do
software e manutenção da consistência desses requisitos com as fases posteriores do sistema.
Na tarefa de gestão de requisitos, que se trata no sistema em desenvolvimento, é percebida a
evolução do conhecimento dos usuários do CAE quanto à identificação e análise de cada
requisito junto à equipe de TI de uma forma cada vez mais madura para avaliação e
manutenção dos requisitos.
Antes de listar a documentação dos requisitos do sistema é válido explicar as regras de
negócio, ou regras de domínio do sistema. Essas transcendem um projeto de sistema, porque
nem sempre o sistema pode implementar. As regras de negócio descrevem os requisitos e
políticas da Instituição e não somente dos recursos de software.

TABELA 5: REGRAS DE NEGÓCIO
RN01 - Garantir que alunos com informações socioeconômicas e verdadeiras possam
participar do processo;
RN02 - Permitir que o sistema receba de forma digitalizada documentos referentes às
despesas e receitas que os alunos trazem do dia da entrevista. Na realidade a situação
financeira dos alunos impossibilita essa atividade para digitalizar toda documentação.
RN03 - Selecionar todos os alunos pontuados com alto índicie no barema socioeconômico para que possam receber algum tipo bolsa - mas na realidade os recursos
governamentais são limitados;
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RN04 - Ajustar o templo de planejamento, desenvolvimento e testes ao calendário letivo
e feriados para melhor proveito dos recursos governamentais;
RN05 - Oferecer, atualmente, livre acesso a internet da instituição para que o acesso ao
sistema fique mais acessível;
Tabela 5: Regras de negócio do sistema PAAE.
Fonte: própria autora

TABELA 6: REQUISITOS FUNCIONAIS JÁ IMPLEMENTADOS NO SISTEMA
RF01 - Permitir apenas que o aluno devidamente matriculado na Instituição tenha
acesso ao sistema alunos com matrícula trancada ou inativa não poderão ter acesso;
RF02 - Averiguar a duplicidade de matrícula para determinado aluno, pois a regra
é que apenas a matricula do curso que está sendo freqüentado seja uma matricula válida;
RF03 - Permitir que se o aluno não afirmar que tem conta bancária no sistema
os campos referentes as informações bancárias sejam de preenchimento opcional,
se o aluno informar que sim ter preencher todos os dados bancários;
RF04 - Evitar digitação de informações já existentes em outra base de dados,
trazendo para o sistema PAAE as informações já cadastradas na instituição no
ato da matricula na base de dados do Intracefet;
RF05 - Permitir que o aluno grave suas informações no sistema e possa consultar e alterar até a realização de sua entrevista no CAE;
RF06 - Manter o histórico de ano e semestre de cada aluno para auditoria das
informações, a cada inscrição o sistema deverá guardar as informações
seguidas do ano e semestre que se inscreveu;
RF08 - Inserir explicação sobre cada uma das bolsas e auxílios no instante em
que o aluno selecionar a listagem de bolsas e dizer o que não podem acumular
na hora que o usuário tentar escolher alguma;
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RF09 - Emitir mensagem de validação quando um aluno selecionar uma bolsa
que ele já tenha escolhido ou se ele já escolheu uma modalidade de bolsa
que não pode ser acumulada;
RF010 - Utilizar um botão único que valida os campos preenchidos, grava
as informações e prossegue (em caso de preenchimento satisfatório dos
campos) em cada página, salvo exceção para as telas: que adicionam
modalidades e que adiciona parentes em que as informações têm que ser
visualizadas pelo usuário no instante da seleção dos dados;
RF011 - Permitir que o aluno com idade superior a 18 anos o sistema possa
direcionar para uma tela de preenchimento de uma pessoa para contato, senão
para tela de responsável, ambas com campos de preenchimento obrigatório;
RF012 - Permitir o sistema gerar um número de inscrição no final do preenchimento online para os alunos que preencheram os formulários obrigatórios;
RF013 - Permitir que os campos preenchidos na entrevista sejam visualizados
apenas para os usuários com permissão para realizar a entrevista;
RF014 - Contabilizar uma pontuação ao final do sistema baseada em um barema que o sistema contabiliza no decorrer do preenchimento dos formulários online;
RF015 - Permitir que nos formulários de cadastro de situação de saúde as
doenças que pertencem ao aluno e no formulário dos parentes ter contabilizado
um peso maior que doenças com seus familiares para situação de saúde sem
controle e situação de saúde sob controle;
RF016 - Criar módulo para acesso apenas de usuários responsáveis pelo
processo de entrevistas;
RF017 - O sistema permitir que o usuário do CAE possa criar um login e senha
de acesso aos módulos de acesso do CAE no próprio sistema;
RF018 - Validar os campos de preenchimento obrigatório e informar aos usuários
a obrigatoriedade dos mesmos;
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RF019 - Criar módulo de Indicadores para gerar relatórios solicitados como de
contatos, folha de pagamentos, entrevistados, pontuação no barema, rendimentos e despesas do aluno, dentre outros;
RF020 - Criar o módulo questionário no portal do aluno para avaliar o sistema
através de perguntas, nesse módulo o estudante é identificado através da matricula
que ele mesmo faz quando realiza login no portal;
RF021 - Criar o módulo Agendamento de entrevistas onde o próprio do aluno
realiza seu agendamento nas datas disponíveis e poderá ter acesso ao módulo
para reagendar sua entrevista até o final do prazo de inscrição ou até
realizar sua entrevista;
RF022 - Criar o módulo Acompanhamento social do aluno como: seleção do(s)
auxílio(s) contemplado(s), acompanhamentos: pedagógicos, psicológico e demais
atividades de acompanhamento;
Tabela 6: Requisitos funcionais, já implementados no sistema PAAE.
Fonte: própria autora

– REQUISITOS NÃO- FUNCIONAIS DO SISTEMA
RFN01- o sistema deve emitir mensagens de êxito e de erro;
RFN02- o acesso ao sistema deve ser feito através de usuário e senha;
RFN03- o sistema deve utilizar a base de dados do SQL Server.

– REQUISITOS INVERSOS DO SISTEMA
RFN01- o sistema não deve permitir a exclusão das informações cadastrais do aluno;

TABELA 7: SÍNTESE DOS REQUISITOS DO SISTEMA A SEREM IMPLEMENTADOS
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RF01 – Realizar a modelagem dos novos requisitos do sistema;
RF02 – Criar o módulo de portfólio para o DEPAE;
RF03 – Criar no módulo de agendamento das entrevistas campos de visualização
apenas para os responsáveis pela entrevista;
RF04 – Criar o campo de informação se o estudante já era bolsista no anosemestre anterior;
RF05 – Implementar os formulários utilizando a tecnologia do BI para que os
usuários possam selecionar os campos para seus relatórios e facilitar a auditoria
No sistema;
RF06 – O sistema deve permitir que o usuário do CAE possa trocar sua senha
De acesso no próprio sistema;
RF07 – O sistema deve permitir a gravação da hora e data de acesso ao sistema
por usuários do CAE;
RF08 – O sistema deverá ter customizado algumas telas que possuem muitas
informações;
RF09 – Desenvolver módulo de Cadastro para os usuários administradores
utilizando reuso de código;
RF10 – Criar um manual de uso / fluxograma do passo a passo do sistema;
RF11 – Implementar a modelagem e codificação do módulo Auditoria;
Tabela 7: Requisitos funcionais, ainda não implementados no sistema PAAE.
Fonte: própria autora

TABELA 8: REQUISITO DE SISTEMA NÃO VIAVEL
RNV01 – Permitir que o sistema seja implantado em outros campi fora da
Bahia, pois hoje, não está projetado para essa amplitude;
Tabela 8: Requisitos não viáveis no sistema PAAE.Fonte: própria autora

5.5.2

ARMAZENAMENTO DE DADOS
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No sistema em estudo os estudantes poderão: pesquisar, gravar e atualizar apenas as
informações que o sistema permite que eles tenham acesso.
Alguns dados, como informações adicionais na entrevista e relatórios apenas os funcionários
responsáveis poderão ter acesso. De acordo com Date (2004, p.8), esse software, banco de
dados, é um conjunto de programas denominado Sistema Gerenciador de Banco de dados –
SGBD.
A criação da base de dados para o sistema levou o nome do sistema “PAE” e possui tabelas e
procedures, que são funções específicas realizadas no banco de dados com as tabelas do
sistema. Essa base de dados se comunica com a base de dados da instituição o Intracefet, que
possui informações que são cadastradas a cada semestre no momento da matrícula no sistema
de controle acadêmico - SICAD, e serve para consultar informações de tabelas que não
precisariam ser criadas novamente na base do PAAE.
Outro motivo de se utilizar a base de dados foi que se percebeu que as informações que o
sistema precisa acessar na base de dados do SQL Server, como por exemplo, os cursos
disponíveis na instituição e informações sobre os dados como endereço, curso, turno, nível
dentre outros também estavam disponíveis na base de dados do Prosel. A base do Prosel e
Intracefet possuem informações relacionadas aos aspectos socioculturais como etnia, com
aspectos educacionais como último nível de escolaridade e histórico escolar de curso em
escolas particulares ou públicas que são importantes para fases de auditoria na instituição.
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5.5.3 MODELAGEM UML
O sistema tem como base metodológica a construção de módulos via Web, utilizando a
linguagem para especificação, documentação, visualização e desenvolvimento de modelo de
dados a Unified Modeling Language - UML , uma linguagem de modelagem de dados. De
acordo com Largman (2008, p.39), “a UML é a notação diagramática padrão, de fato, para
desenhar ou apresentar figuras - com algum texto - relacionadas a software, principalmente
software orientado a objetos”.
A UML é utilizada para construir um modelo de dados e permite: especificação de tarefas e
funções antes do desenvolvimento do sistema, documentação e maior visualização lógica do
desenvolvimento completo de um sistema.
No sistema PAE a linguagem UML foi utilizada na versão 2.0, pois essa atende as
necessidades de desenvolvimento da modelagem do sistema. Inicialmente foi utilizada para
ilustrar em forma de diagramas os chamados de casos de uso que servem para documentar o
sistema e apresentar aos usuários as principais funcionalidades do sistema.
De acordo com Largman (2008, p.39), casos de uso são narrativas em texto, amplamente
utilizadas para descobrir e registrar requisitos. Essa citação explica que a simples diagramação
dos desenhos nos casos de uso possui valor secundário, pois os textos que estão citados nesses
é que narram a interação de um ator usando o sistema e interagindo com o mesmo.
Na fase de concepção do processo de desenvolvimento de software adotada - RUP foi
determinada os principais casos de uso do sistema. O planejamento nessa fase requer o
levantamento e análise dos requisitos levantados sobre o sistema e a elaboração dos casos de
uso. A criação de casos de uso para a documentação do sistema também serve para identificar
requisitos funcionais no sistema, descrevendo como se comportam as ações dos sujeitos, que
fazem parte da comunidade acadêmica, com o sistema.
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Essa interação pode ser compreendida através do diagrama para agendar entrevista.

Figura 22: Caso de uso agendar entrevista.
Fonte: própria autora

A modelagem de dados tende a tornar a aplicação mais padronizada e mais fácil de
manter porque através dela se pode:


Representar a comunidade observada de forma mais explicativa: no caso do PAAE a
comunidade é composta dos discentes, funcionários envolvidos no processo e recursos
disponibilizados para o processo - como as bolsas–auxílio;



Documentar a aplicação e utilizar regras de banco de dados como: normalização;



Observar eventos e processos dos relacionamentos que ocorrem entre objetos;
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O diagrama de classe, de forma simplificada, pode ser definido como uma representação
de tipos de objetos no sistema e os relacionamentos existentes entre eles.

Figura 23: Diagrama de Classes.
Fonte: própria autora;

A ferramenta Astah, - Computer-Aided Software Engineering foi utilizada na criação dos
diagramas na versão gratuita para estudantes. Esse aplicativo anteriormente denominado
JUDE, é um software para modelagem UML. Esse software foi utilizado para fazer os casos
de uso e os diagramas para modelagem de dados que estão no Apêndice B.
Esses diagramas servem para representar um procedimento de rotina ou funcionalidade que
será implementada na codificação do sistema. Apesar desse diagramas servirem, geralmente
para análise da desenvolvedora, sobre os processos envolvidos no Programa PAAE, depois de
documentados os diagramas podem também ser vistos pelas servidoras do CAE. Após isso o
diagrama poderá ser remodelado ou fazer parte da documentação do sistema junto com os
mapas conceituais.
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Para

realizar

o

protótipo

das

telas

foi

utilizada

a

ferramenta:

Pencil

(http://pencil.evolus.vn/Default.html) - Pencil é uma ferramenta livre, que permite
desenvolver a prototipagem de telas.

5.5.4

IMPLEMENTAÇÃO E TESTES

No desenvolvimento do código do sistema iterativo e incremental foi usada parte da segunda
fase do PDCA, o “executar” – fazer o produto. Como exemplo, o desenvolvimento do código
do sistema referente ao que foi definido nos requisitos descritos e representados nos
diagramas.
Segundo Pressman (2009), as representações do projeto devem ser convertidas numa
linguagem artificial (a linguagem pode ser uma linguagem de programação convencional ou
uma linguagem não-procedimental) que resulte em instruções que possam ser executadas pelo
computador.
As linguagens de programação utilizadas para codificar as funcionalidades do sistema foram:
PHP, na versão 5.0, com Html, Java script e Jquery que são específicas para o
desenvolvimento web e que são consideradas software livre.
Um dos motivos de escolher a linguagem de programação PHP, foi pelo fato de possibilitar o
desenvolvimento de páginas no ambiente da internet de forma simples, sem custo e que
permite a utilização de outras linguagens em paralelo, como: Html, Javascrip e Jquery, A
linguagem PHP é considerada robusta pois suporta a metodologia estruturada, em que o
código não usa o conceito de objetos, e pode ser utilizada também usando Orientação à
Objetos. É uma linguagem escalável porque possui rotinas de atualização fáceis de elaborar e
realizar. Um exemplo disso é quando se faz necessário uma transferência de arquivos entre os
servidores de desenvolvimento e produção.
A cópia dos arquivos é feita como uma simples atualização de arquivos sem a necessidade de
parar o servidor Web para realizar a atualização do seu site ou sistema.
A linguagem HTML é o código usado para criar páginas para a Internet, é conhecida como
uma linguagem de marcação, pois o código HTML marca as informações disponíveis em uma
página de modo que um navegador - o google crome, por exemplo, possa assimilá-las e exibilas para um usuário.
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“Teste de software é uma atividade executada para avaliar a qualidade do produto,
buscando identificar os defeitos e problemas existentes (SWEBOK, 2004, página 97)”.
A verificação do comportamento do sistema através de testes nas telas desenvolvidas foi um
procedimento que contribuiu para melhoria no desenvolvimento do sistema, tanto para
correção de erros, avaliação das funcionalidades requisitadas e para aperfeiçoamento da
aplicação. Um exemplo disso foi à utilização da linguagem Jquery que foi sugerida por um
aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema - ADS que testou o sistema e
percebeu que para validação de alguns campos das telas de forma mais rápida a linguagem
Jquery é mais eficiente, em casos de se validar uma menor quantidade de informações, do que
a utilização da linguagem Javascript, na medida em que se valida o conteúdo dos campos do
sistema antes da gravação das informações na base de dados.
Algumas das técnicas de validação utilizadas foram:
Testes baseados na especificação foram realizados no sistema atual com a utilização da
abordagem da metodologia de desenvolvimento orientado a objetos utilizando os diagramas
implementados na linguagem UML antes da implementação do código. A validação de
diagramas como o de DA - Diagrama de Atividades pelos usuários contribuíram para melhor
entendimento das funcionalidades do sistema.
Testes baseados em falhas foram aplicados por alunos voluntários e servidores do CAE para
correção de erros e verificação e testes de funcionalidades. Um exemplo importante foi a
validação da funcionalidade do barema no sistema junto às funcionárias do CAE, pois as
tabelas que guardam as informações da pontuação são preenchidas a partir de campos
disponíveis para o usuário discente editar/visualizar e por campos que são editados e
visualizados apenas pelas assistentes sociais e foi preciso realizar testes para validar se esse
procedimento estava de acordo com o que estava especificado nos requisitos levantados.
A primeira situação do teste foi realizada com a apresentação de cada tela, preenchimento dos
campos referentes ao barema e imediata verificação da gravação na base de dados através de
relatórios de testes criados para validação das tabelas do barema. Assim os usuários puderam
checar a veracidade das informações emitidas nos relatórios com diversas validações
utilizando nessa fase usando dados de alunos fictícios no ambiente de testes.
Testes de desempenho foram realizados medindo o tempo de resposta do sistema, inicialmente
quando não havia aplicado nenhum padrão de projeto o sistema apresentava um desempenho
menor quando era necessário acessar a base de dados.
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6.0

CONSIDERAÇÕES
O conteúdo dessa pesquisa, desenvolvido em parceria com a Coordenação de

Assistência Estudantil – CAE/ Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao estudante –
DEPAE, proporcionou um aprendizado enriquecedor para todos os profissionais envolvidos,
para além dos objetivos planejados e alcançados no Programa de Assistência e Apoio aos
Estudantes – PAAE. Pode se afirmar isso devido aos desafios expostos nesse texto da
articulação de diferentes áreas (sociais, pedagógicas e informática) que se juntam para atender
uma demanda institucional.
Inicialmente, a demanda posta pelos profissionais de Serviço Social parecia ser a de
efetivar um cadastro de inscrição no âmbito do processo seletivo do PAAE. No entanto, se
tratava de uma necessidade muito maior. O objetivo desse trabalho, no programa de seleção
do PAAE, via modelagem através de mapas conceituais e desenvolvimento posterior de um
sistema, é o resultado das necessidades do processo de trabalho amplo e complexo da
CAE/DEPAE no acompanhamento estudantil. Criar um questionário de inscrição foi o
primeiro passo para a construção do sistema PAE, que efetiva a inscrição dos estudantes em
situação de vulnerabilidade social em busca de bolsas e auxílios da assistência estudantil,
contribui na análise socioeconômica (via barema), resultados, emissões de folhas de
pagamento e relatórios, além dos encaminhamentos interprofissionais e interinstitucionais dos
estudantes. Para realizar a modelagem dos processos, foi necessário compreender e analisar as
informações e as demandas tantos dos estudantes e servidores envolvidos quanto
administrativas do programa. Desta forma, foram realizadas reuniões de acompanhamento em
todos os passos do PAAE, especialmente com as profissionais de Serviço Social. Além disso,
houve a participação nas palestras informativas e atendimentos diretos aos estudantes que
tinham dificuldades em utilizar o sistema.
A gestão atual 2014/2018 tem como uma das ações imediatas ampliar a política de
assistência estudantil, pois a mesma tem demonstrado durante sua execução que através do
acompanhamento dos discentes, programas de bolsas e auxílios ofertados é possível auxiliar a
redução da repetência e evasão dos discentes na instituição. Este processo de ampliação foi o
desencadeador e a grande justificativa da relevância do trabalho desenvolvido na
automatização dos processos PAAE. O número limitado de profissionais de Serviço Social, o
maior contingente de estudantes que acessam o IFBA e têm perfil para o PAAE e o aumento
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dos recursos provoca um esgotamento dos servidores envolvidos quando realizado
manualmente.
O objetivo de analisar as informações adquiridas para implementar uma modelagem
sistêmica usando os mapas conceituais foi concretizado, conforme exposto de forma mais
detalhada no item 3 deste texto. O marco temporal também está sistematizado a partir da
explicação de como as rotinas processuais foram incrementadas ao sistema PAE de forma
processual, após avaliações e testes.
Desde que os recursos tecnológicos foram incorporados às rotinas acadêmicas do Setor
CAE, os mesmos têm sido aprovado positivamente e se engajado como um importante
recurso ao programa de Apoio e Assistência Estudantil – PAAE. Através da modelagem e
automação de rotinas administrativas, a intervenção na comunidade visa colaborar para
atender melhor às demandas requeridas no ambiente acadêmico. As novas funcionalidades
que o sistema contempla, repercutem em um considerável ganho de tempo e em novos
módulos incrementados para aperfeiçoar o processo.
O desenvolvimento de um sistema foi de importância fundamental para que as demais
atividades previstas nos Programas da Política de Assistência Estudantil do IFBA, pudessem
ser realizadas, ou melhor, desenvolvidas, pois em todos os campi do IFBA os servidores
responsáveis por essas atividades são insuficientes para atender a grande quantidade de alunos.
Nos anos anteriores, na maioria das vezes, no campus Salvador, as três assistentes sociais se
dedicavam quase todo o semestre letivo apenas na realização das etapas do programa do
PAAE. Isso era um prejuízo imensurável tanto para a realização dos demais importantes
programas quanto para o acompanhamento e encaminhamentos dos estudantes à outros
profissionais. No momento da seleção do PAAE as assistentes sociais possuem muitas
informações sociofamiliares que precisam de posterior acompanhamento. Se o tempo de
trabalho fica restrito as rotinas administrativas e manuais da seleção, a crucial intervenção
social fica prejudicada e pode provocar igualmente a falta de recursos financeiros e possível
evasão dos cursos.
Um outro objetivo importante colocado a esse trabalho foi o de colaborar na fase de
auditoria institucional, transmitindo as informações requeridas através dos relatórios do
sistema. O setor de Auditoria, localizado na Reitoria do IFBA, tem um importante papel de
acompanhar processos, especialmente os que envolvem recursos institucionais. A
CAE/DEPAE sempre teve dificuldades em responder as solicitações da Auditoria no que
tange ao prazo e a precisão de informações. Essa limitação não se dava por não entender a
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relevância e obrigatoriedade, mas em ter tempo de organizar as informações, tendo em vista
que precisava rever dados nas pastas manuais dos estudantes, onde constavam informações de
sua vida socioeconômica e parecer técnicos. Não apenas as respostas às solicitações da
Auditoria, o sistema possibilita relatórios sociais de gestão mais completos e ricos em
informações. Importante ressaltar que o sigilo das informações pessoais e familiares dos
estudantes continua garantido e os gestores podem ter acesso apenas ao que realmente
precisam e de forma sistematizada e sucinta. Sendo assim, todas as informações podem ser
facilmente e rapidamente acessadas, gerando relatórios com dados dos estudantes e
analisando-os.
O objetivo específico de cooperar com a distribuição do projeto automatizado em todos
os campi do IFBA é o único parcialmente desenvolvido os demais foram comtemplados. Essa
limitação se deu por um conjunto de motivos técnicos e políticos.
Conforme dito, o sistema vem sendo desenvolvido no Campus de Salvador com novos
incrementos e aperfeiçoamentos a cada semestre letivo, o que conferia um caráter
inconclusivo para passar aos demais campi. Do ponto de vista ainda técnico estrutural, muitos
campi não possuiam ainda condições de implantar, pois não havia acesso a internet
compatível e/ou profissionais para executar. No aspecto político, destacamos a ausência de
articulação central da gestão da Reitoria para que as informações fossem repassadas, pois não
cabe ao campus esta tarefa.
A quantidade de alunos participantes no processo do PAAE atualmente cresce mais do que a
oferta das modalidades das bolsas que a instituição pode oferecer. Isso tem sido um desafio
constante para os setores envolvidos no programa tentar amenizar essa situação de forma que
apenas os menos favorecidos possam ser beneficiados. Ou seja, o programa se torna muito
requisitado pela comunidade, mas ainda muito seletivo. Devido a essa conjuntura, o
tratamento das informações prestadas no sistema torna-se cada vez mais rica em critérios que
partem das reuniões entre a TI e o setor CAE. A articulação entre os profissionais mais do que
nunca é primordial e necessária para alinhar os passos e buscar de forma continua aprimorar o
programa.
Assim, pode-se afirmar que os benefícios da modelagem e automação dos processos
institucionais contribuem de forma imprescindível para atender muitas demandas da
comunidade acadêmica. O ciclo de planejar, executar, verificar e analisar, a cada semestre,
tem se tornado mais importante para atingir a meta principal que é favorecer o maior número
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possível de estudantes em situação de vulnerabilidade social e auxiliar, de alguma forma,
para que os discentes possam permanecer e concluir os cursos.
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APÊNDICE A – PROPÓSITOS DO SISTEMA IMPLEMENTADOS NO ANO DE 2014
As propostas que foram contempladas pelo sistema através do estudo de viabilidade do
sistema efetuaram algumas operações:
1) Evitar acesso de aluno sem matricula ativa no sistema;
O sistema deve aceitar apenas uma matricula ativa por aluno. A matricula do aluno é ativada
todos os semestres em que ele realiza sua matricula na instituição e a mesma numeração
permanece até o final do curso. O acesso ao sistema vem do portal do aluno que solicita uma
senha e o login como matricula do aluno para acesso ao portal. Ao entrar no portal do aluno o
usuário visualiza um botão chamado " Acesso ao PAAE". Ao clicar nesse botão o aluno terá
acesso a primeira página do sistema do PAAE que vai lhe requerer novamente sua matricula e
senha. O portal do aluno apenas possui informações sobre avisos e informações pessoais do
aluno. Foi verificado que seria necessário uma tela de login no sistema do PAAE pelo fato do
portal do aluno não validar uma matricula não ativa (que abandonou o semestre, ou trancou)
ou duplicidade de matricula para um aluno que poderá acontecer em alguns casos. Ao se logar
no sistema do PAAE o sistema deve validar a matricula do aluno que poderá desativada ou o
aluno com duas matriculas se o mesmo cursou anteriormente outro curso na instituição. Nesse
caso o sistema verifica qual matricula está ativa e seleciona as informações referentes ao
aluno através dessa matricula que está ativa. Essa situação não é relevante para o portal do
aluno, mas para o sistema do PAAE a validação da matricula única por aluno e ter essa
matricula ativa em cada semestre é essencial.
2) Evitar digitação de informações já existentes em outra base de dados, trazendo para o
sistema PAAE as informações já cadastradas na instituição no ato da matricula ;
Inicialmente a base de dados chamada "Intracefet" que possui as informações sobre curso,
endereço, semestre dentre outros referentes a matricula dos alunos e foi requerida, para que
algumas informações básicas sobre o aluno já existentes nessa base de dados já fossem
visualizadas na base do PAAE para não ter que ser digitada pelos alunos que viessem acessar
o sistema. Essas informações serão visualizadas no sistema após o aluno efetuar login na
primeira tela do sistema com sua matricula e senha. Apesar das informações de
matricula ,curso e endereço já existirem na base de dados do Intracefet as mesmas podem
estar desatualizadas pois são preenchidas apenas no ato da matricula, e algumas informações
como endereço, telefone pra contato podem estar desatualizadas e podem ser atualizadas na
inscrição do programa PAAE.
3) Disponibilidade do acesso as informações no sistema, com restrições por usuário;
As telas com todas as informações do sistema nem sempre são preenchidas na primeira vez
que o aluno acessa o sistema, logo o mesmo deve oferecer a possibilidade do aluno até a data
de sua entrevista preencher e alterar as informações de forma online. Nem sempre os alunos
possuem em mãos documentos referentes a saúde, despesas, receitas familiares dentre outras
necessárias para finalizar sua inscrição. No sistema do PAAE, é possível para o usuário
efetuar o login e pesquisar ou alterar suas informações, quantas vezes achar necessário,
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durante o prazo das inscrições até a realização de sua entrevista. Após esse prazo apenas os
usuários responsáveis pelo processo têm acesso as informações.

4) Seguridade das informações através da restrição ao acesso as informações no sistema
após entrevista realizada;
No ato da entrevista agendada o aluno deve comparecer ao DEPAAE com os documentos que
validem as informações cadastradas no sistema e não mais possam ser modificadas pelos
alunos. Para as assistentes sociais a disponibilidade ao acesso às informações dos alunos no
momento da entrevista é um serviço essencial para analisar a veracidade das informações
cadastradas no sistema com a documentação que o discente traz ao ser entrevistado. A
assistente social acessa as informações que foram cadastradas pelo aluno em todas as telas do
sistema e analisa a documentação sobre receitas, despesas, situação de saúde, moradia etc..
Após a finalização dessas informações a assistentes social confirma na tela de entrevistas
realizadas que o aluno finalizou a entrevista. Esse tipo de procedimento inviabiliza o acesso
do aluno ao sistema para alterar suas informações e manter a seguridade das informações
apresentadas na entrevista;
5) Seguir os prazos do calendário acadêmico ;
O sistema existe para disponibilizar recursos públicos do governo federal, o prazo de uso
desse recurso é restrito no calendário acadêmico. A seleção para o PAAE ocorre geralmente
durante a matrícula semestral seguindo o calendário acadêmico institucional para que os
alunos possam usufruir ao longo do semestre das bolsas disponibilizadas pela instituição;

6) Manter o histórico de ano e semestre de cada aluno para auditoria das informações ;
Através da renovação da matricula que ocorre de forma semestral, todos os alunos que
voluntariamente estejam cadastrados no sistema independente de serem selecionados ou não
no processo terão suas informações guardadas na base de dados. Essa base de dados gerada
através das informações cadastradas em cada ano e em cada semestre estão guardadas e
podem ser pesquisadas através do número de matricula que é único para o aluno. Essas
informações são de extrema importância para analisar a situação de cada aluno no decorrer do
tempo no que se refere ás informações socioculturais, socio- econômicas, de saúde, dentre
outras que podem se modificar com o tempo e o sistema guarda separadamente por ano e
semestre todas as informações referentes a inscrição. Além disso, muitas informações
relevantes para uma auditoria do histórico dos discentes do IFBA só existem na base de dados
do sistema PAAE como, por exemplo, se o aluno é cotista, se possui necessidades especiais de
saúde e adaptação, dificuldade de aprendizagem, renda per capta familiar, se recebe bolsas
governamentais não disponibilizadas pela instituição (e quais são elas ), dentre outras.
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7) Possibilitar a visualização de determinadas informações apenas pelo usuário
responsável pela entrevista.
O sistema deve possibilitar ao usuário responsável pela entrevista visualizar campos, em
algumas telas do sistema, que apenas serão visualizados no momento da entrevista pelo
usuário responsável. A existência desses campos se deve a informações subjetivas como, por
exemplo, se o aluno pertence ao campus Salvador e mora em outro município, logo no
momento da entrevista vai aparecer campos como dificuldade de acesso em Salvador, se ele
mora muito longe da Instituição, ou dificuldade de acesso fora do município. Esse tipo de
campo surgiu com intuito de melhorar a analise de dificuldade que cada aluno possui para
frequentar seu curso. Outros campos referentes à saúde de aluno, saúde familiar, situação
socioeconômicas dentre outras também serão visualizados apenas pelo usuário responsável no
momento da entrevista e não cabe ao aluno cadastrar por serem informações subjetivas
criadas pelo CAE.
8) Realizar cálculos referentes as despesas , receitas da família e do aluno além de gerar
uma renda per capta familiar;
9) Informar através do número de inscrição a finalização da inscrição;
Apenas ao final de todas as telas do sistema é emitido o número de inscrição no processo para
cada aluno. Essa informação é relevante para emissão de relatórios de inscritos e selecionados
no processo. O sistema possui muitas informações a serem cadastradas para a análise do
processo de seleção do PAAE, as vezes, o aluno não preenche até o ultimo formulário e o
sistema não emite o documento final e o numero da inscrição do aluno na ultima tela. Mas
essa atitude não inviabiliza ao aluno participar da entrevista se o mesmo puder comparecer a
entrevista e preencher todas as telas e ter em mãos a comprovação dos documentos
necessários para validar as informações para a assistente social responsável. Esse tipo de
situação atrasa bastante o processo das entrevistas e o aluno recebe advertência quando isso
ocorre pois acaba gerando hora extra de trabalho para os servidores do CAE.
10) Contabilizar uma pontuação ao final do sistema baseada em um barema
institucional;
Esse recurso determina que alguns campos de inscrição possuam uma pontuação especifica
determinada pelo grau de dificuldade em que o aluno se encontra. Após finalização da
inscrição no momento da entrevista alguns campos possuem uma pontuação. A todos os
campos que estão determinados no barema possuem uma pontuação e essa pontuação é
calculada de imediato após a gravação dos dados. Este recurso foi elaborado pelas assistentes
sociais visando dinamizar o processo da seleção.
Se um aluno possui um cálculo maior que 60 pontos nos campos estabelecidos pelo barema o
mesmo está fora do processo. Os alunos com menor pontuação do barema são os alunos
selecionados no processo seletivo do PAAE.
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11) Criar módulo para acesso apenas de usuários responsáveis pelo processo de
entrevistas;
A tela de acesso para registrar os alunos que finalizaram a entrevista possui acesso apenas
para os usuários responsáveis. Ao final da realização da entrevista individual de cada aluno o
usuário responsável grava a matricula do aluno e observações, se necessário, referentes a
inscrição do aluno. O sistema após esse procedimento lista o nome do aluno e seu número de
inscrição, e dessa forma apenas os servidores do CAE têm acesso às informações do aluno no
sistema. O aluno não possui mais acesso ao sistema PAAE após a entrevista.
12) Gerar relatórios solicitados pelas assistentes sociais;
Os relatórios disponibilizados pelo sistema geralmente referem-se a modalidades
socioeconômicas, socioculturais, informações bancárias do aluno dentre outras que são
solicitadas pelo CAE.
13) Levantar a existência dos campos de preenchimento obrigatório e validar os mesmos.

106

APÊNDICE B – DESCRIÇÃO DE ALGUNS DIAGRAMAS DO SISTEMA

1. CDU01- Acessar sistema, aluno calouro;

Fonte: própria autora
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2) CDU02 - Acessar sistema, aluno veterano;

Fonte: própria autora

108

3) CDU03- Acessar sistema, para alunos que esqueceram a senha;

Fonte: própria autora
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4) CDU04- Iniciar inscrição do PAAE;

Fonte: própria autora
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5) CDU05 - Realizar acompanhamento de rotinas do PAAE;

Fonte: própria autora
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6) CDU06 - Agendar entrevistas no PAAE;

Fonte: própria autora
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7) CDU07 - Acompanhar entrevista no sistema;

Fonte: própria autora
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8) Diagrama de classes inicial do PAAE;

Fonte: própria autora
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9) Diagrama de classes: Seleção do PAAE

Fonte: própria autora
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10) Diagrama de estados

Fonte: própria autora
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11) Diagrama de Estados – Controle de disponibilidade de Inscrição;

Fonte: própria autora
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12) Diagrama de entidades e relacionamentos / DER

Fonte: própria autora
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13) Diagrama de sequência – Login no Sistema;

Fonte: própria autora
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14) Diagrama de sequência – Acompanhar Entrevista no Sistema;

Fonte: própria autora
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15) Diagrama de Atividades – Realizar Entrevista

Fonte: própria autora
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APÊNDICE C – SEQUENCIA DE ALGUMAS DAS TELAS DO SISTEMA
VERSÃO – 2016.1

Apresentação dos link’s referentes ao Programa do PAAE
Fonte: Portal do aluno

122

Após clicar no link’s referentes a inscrição do PAAE na tela anterior
– Fonte: Setor de TI;

Após clicar no botão referente a inscrição/ renovação do aluno na tela anterior
– Fonte: Setor de TI;
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Após clicar no botão referente ao Acesso ao Serviço Social na tela anterior
– Esse acesso permite que os campos restritos que são preenchidos no momento da entrevista
sejam visualizados e preenchidos apenas pelos servidores responsáveis na fase de entrevista
– Fonte: Setor de TI;

Após o sistema validar a matricula e a senha do aluno essa tela será apresentada
Fonte: Setor de TI;
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Parte inicial da tela de cadastro após o aluno clicar no botão “ACEITAR” na tela anterior, essa tela
será apresentada.
Fonte: Setor de TI;

Parte intermediária da tela de cadastro do aluno Fonte: Setor de TI;
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Parte final da tela de cadastro caso o aluno informe que possui conta bancaria,
essa tela será apresentada
– Fonte: Setor de TI;

Final da primeira tela apresenta os campos que apenas são visualizados e alterados pela
assistente social que fará a entrevista do aluno.
Fonte – Setor de TI
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Após o sistema validar as informações da tela anterior e atualizar a base de dados, a tela de escolha
das modalidades acima será apresentada
Fonte: Setor de TI;

A assistente social no período da entrevista poderá preencher o campo subjetivo sobre dados adicionais,
ainda na tela de escolha das modalidades.
Fonte: Setor de TI;
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Após o sistema validação das informações da tela anterior a tela que o aluno
informa um contato para referência será apresentada.
Fonte: Setor de TI;
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Os aspectos socioculturais do estudante estão apresentados nessa primeira parte da tela.
Fonte: Setor de TI;

O restante dos campos estão apresentados nessa segunda parte da mesma tela que trata dos aspectos
socioculturais do estudante.
Fonte: Setor de TI;
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Ao clicar no botão prosseguir virá outra tela com mais campos referentes aos aspectos socio
culturais do estudante , alguns campos estão apresentados nessa primeira parte da tela.
Fonte: Setor de TI;

Ainda na segunda tela que trata os aspectos socioculturais do estudante,
alguns campos estão apresentados nessa segunda parte da tela .
Fonte: Setor de TI;
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Nos campos subjetivos a assistente social administradora ainda na segunda tela que trata os aspectos
socioculturais do estudante preenche os campos com dados a serem tratados no barema.
Fonte: Setor de TI;

Tela que trata os aspectos socioeducacionais do estudante, alguns campos estão apresentados nessa
primeira parte da tela – Fonte: Setor de TI;
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Tela que trata os aspectos socioeducacionais do estudante, alguns campos estão apresentados
nessa segunda parte da tela – Fonte: Setor de TI;

Parte da tela que trata os campos subjetivos dos aspectos socioeducacionais do estudante
– Fonte: Setor de TI;
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Tela que trata os aspectos socioeconômicos do estudante , alguns campos estão apresentados nessa primeira
parte da tela . Fonte: Setor de TI;

Segunda parte da tela que trata os aspectos socioeconômicos do estudante, os campos alfanuméricos são
contabilizados automaticamente no campo de nome: valor total.
Fonte: Setor de TI;

133

Parte da tela que trata os campos subjetivos da tela de aspectos socioeconômicos do estudante.
Fonte: Setor de TI;

Parte da tela que grava as informações adicionais sobre renda e situação de saúde das pessoas que moram
com o estudante. Fonte: Setor de TI;
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Parte da tela que apresenta as informações adicionas sobre as pessoas que moram com o estudante e já
contabiliza automaticamente as informações de renda inclusive da tela anterior que tem as fontes de
renda apenas do aluno.Fonte: Setor de TI.

Parte da tela que trata os campos subjetivos da tela de informações adicionais de renda dos familiares do
estudante.
– Fonte: Setor de TI;
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Primeira parte da tela que trata os campos de despesas residencial do estudante .
– Fonte: Setor de TI;

Segunda parte da tela que trata os campos de despesas residencial do estudante.
– Fonte: Setor de TI;
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Parte da tela sobre as despesas residencial do estudante que o administrador preenche com informações
subjetivas. – Fonte: Setor de TI

Primeira parte da tela que trata os campos de saúde apenas do estudante.
Fonte: Setor de TI;
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Segunda parte da tela que trata os campos de saúde apenas do estudante.
Fonte: Setor de TI;

Campos visíveis apenas ao administrador sobre a saúde do estudante.
– Fonte: Setor de TI;
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Após o aluno finalizar a tela referente a situação de saúde o sistema apresenta uma tela em
que informações adicionais que o mesmo possa preencher sejam gravadas em sua inscrição,
como segue:

Tela de cadastro das informações adicionais – Fonte: Setor de TI

No caso do aluno já possuir cadastro no sistema a tela seguinte permite que se faça
atualizações de algumas informações do discente, caso sejam necessário atualizar:
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Primeira parte da Tela de atualização dos dados do estudante – Fonte: Setor de TI;

Segunda parte da tela de atualização dos dados do estudante .
Fonte: Setor de TI;
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Tela final de atualização dos dados do estudante .
Fonte: Setor de TI;

Logo que o aluno finalizar sua inscrição poderá agendar sua entrevista nas datas
disponibilizadas pelo sistema:

Tela de agendamento do estudante .
Fonte: Setor de TI;
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Tela de administração do agendamento preenchida pela assistente social, cadastrando as datas e horários
no sistema para seu usuário.
Fonte: Setor de TI;

Segue a tela de encaminhamento do aluno visualizada apenas pela assistente social com perfil
de administrador após a realização da entrevista.

Primeira parte da tela que ao final da entrevista poderá ser visualizada apenas para assistente social .
Fonte: Setor de TI;
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Segunda parte da tela que ao final da entrevista poderá ser visualizada apenas para assistente social – Fonte:
Setor de TI;

Última parte da tela que ao final da entrevista poderá ser visualizada apenas para assistente social
Fonte: Setor de TI;
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Figura com os links do sistema PAE;
Fonte: Setor de TI
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ANEXO A - AS BOLSAS AUXÍLIO DO PAAE

 Bolsa de Estudo: Disponibiliza auxílio financeiro mensal com vistas a contribuir para um
melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas do estudante que deverá participar do
acompanhamento pedagógico, das atividades de monitoria, atendimentos do professor, dentre
outras. Serão priorizados nesta bolsa os estudantes que estejam cursando o primeiro ano ou
primeiro semestre. Valor: meio salário mínimo vigente.
 Bolsas vinculadas a Projetos de Incentivo a Aprendizagem-PINA: Disponibiliza auxílio
financeiro e inseri o estudante em projetos de servidores a serem desenvolvidos no IFBA. O
estudante deve ter condições acadêmicas de cumprir uma carga horária de atividades de até
12h semanais, não estando, preferencialmente, no primeiro ano ou semestre letivo. Valor:
meio salário mínimo vigente.
 Auxílio Transporte: Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir com custeio do
deslocamento do estudante no trajeto domicílio – IFBA - domicílio. Valor: 20% do salário
mínimo vigente para estudantes que residem em Salvador e 30% do salário mínimo vigente
para os que residem em outro município.
 Auxílio Moradia: Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir com despesas
mensais referentes à moradia do estudante. Terão direito a esse auxílio, prioritariamente, os
estudantes oriundos de outros municípios ou estudantes que morem em Salvador e não
residam com familiares. Será exigido mensalmente o recibo do aluguel. Valor: Até meio
salário mínimo vigente, não devendo, portanto, cobrir todas as despesas com a moradia.
Sobre as bolsas complementares seguem as informações abaixo( essas podem ser
acumuladas com uma das bolsas citadas acima):
 Aquisições (Almoxarifado Social): disponibiliza material de Desenho Técnico e itens do
fardamento escolar com o objetivo de contribuir para melhor desenvolvimento das
atividades escolares do estudante. Os itens são autorizados pelo Serviço Social,
condicionados a entrevista social, e entregues pelo Almoxarifado social em um único
atendimento. Apenas um item pode ser liberado por estudante por ano letivo.
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 Auxílio Alimentação: oferece uma refeição diária ao estudante, completa e balanceada,
com acompanhamento nutricional. Serviço disponível de segunda-feira a sexta-feira,
almoço e jantar, no refeitório do IFBA. Será feito controle semanal da frequência dos
bolsistas. Tendo mais de três faltas na mesma semana sem justificativa o estudante
bolsista será desligado do auxílio e vaga disponibilizada a outro estudante.
 Auxílio Cópia e Impressão: disponibiliza cópias e impressões para os estudantes
bolsistas com o objetivo de contribuir com os materiais didáticos específicos do seu
curso e seus estudos. Serviço disponível na gráfica do campus, sendo a cota mensal de
70 (setenta) cópias e 50 (cinqüenta) impressões. Os estudantes não selecionados para
bolsas e auxílios poderão ser incluídos apenas neste. O horário e critérios de
atendimento são de responsabilidade exclusiva da gráfica do campus.

146

ANEXO B - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO PAAE

A inscrição e a seleção para o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante conforme:
Documento referente às “Atribuições do assistente social no IFBA. Salvador: IFBA, 2009.”
serão efetivadas mediante os seguintes critérios:
I – o estudante estar matriculado e freqüentando regularmente um dos cursos da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, Ensino Superior ou da Educação de Jovens e Adultos no
IFBA;
II – o estudante estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, considerando os
seguintes aspectos pessoais e familiares:
a. renda mensal per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio vigente, conforme
disposto no decreto nº 7.234, de 19.07.2010;
b. contexto das relações familiares, no que tange ao arranjo familiar, número de membros,
situação de violência, conflitos familiares e processos judiciais, dentre outros;
c. situação habitacional, referente à estrutura, localização, financiamento, dentre outros;
d. participação em Programas Sociais do Governo e serviços socioassistenciais;
e. situação de saúde do estudante ou membro(s) da família, comprovada por meio de atestados
médicos, bem como comprovantes de despesas com medicamentos, exames e consultas;
f. histórico acadêmico, considerando defasagem idade-série, interrupção do processo de
escolarização, nível de escolaridade, natureza da escola de origem, recebimento de bolsas de
estudo.
Parágrafo Primeiro - Para fins de comprovação do disposto no inciso II, alínea “a”, será
solicitado comprovante de renda de todos os membros da família, suas despesas e receitas.
Parágrafo Segundo – Os critérios dispostos no inciso II serão analisados globalmente, a fim
de verificar se há situação de vulnerabilidade, a qual é percebida pelos estados de falta,
ausência ou privação de um ou mais dos fatores elencados, que podem prejudicar a
permanência e o êxito acadêmico do estudante no IFBA.
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Parágrafo Terceiro - Ainda que o estudante esteja em situação de vulnerabilidade, este poderá
não ser inserido no programa, caso a demanda seja excedente ao número de vagas ofertadas e
aos recursos disponíveis. Nesse caso serão consideradas além das legislações vigentes sobre a
matéria específica (avaliação socioeconômica) da rotina do Serviço Social, outros aspectos
referentes ao desenvolvimento do programa.
______.FONTE : Diretrizes para a Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Salvador: IFBA, 2010.
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ANEXO C- BAREMA DE ANÁLISE SOCIOECONÔMICA

1.
·
·
·
·
·
·

SITUAÇÃO ACADÊMICA ( 08 PONTOS)
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM – PESO 1
DIFICULDADES DE ADAPTAÇÃO – PESO 1
MUITOS ANOS SEM ESTUDAR – PESO 2
HISTÓRICO DE REPETÊNCIA – PESO 2
ORIUNDO DE ESCOLA PÚBLICA / COTISTA – PESO 2
NENHUMA QUESTÃO APRESENTADA – PESO 0

2.
·
·
·
·

RELAÇÕES FAMILIARES (10 PONTOS)
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA (PSICOLÓGICA, FÍSICA, SEXUAL) – PESO 5
CONFLITOS FAMILIARES ou SITUAÇÕES DE RISCO) – PESO 3
CONFLITOS COM RESPONSÁVEIS – PESO 2
NÃO APRESENTOU CONFLITOS – PESO 0

3.
·
·
·
·
·
·
·

SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO ( 13 PONTOS)
CUSTEIA ALUGUEL – PESO 3
FINANCIAMENTO (separado do aluguel e peso menor) – PESO 1
ESTRUTURA PRECÁRIA – PESO 3
ACESSO DIFICULTADO (em Salvador) – PESO 2
ACESSO DIFICULTADO (outro município) – PESO 3
DOMICÍLIO CEDIDO – PESO 1
NENHUMA QUESTÃO APRESENTADA – PESO 0

4. SAÚDE FAMILIAR (10 PONTOS)
·
COM O ESTUDANTE – PESO 6
·
COM ALGUM MEMBRO FAMILIAR – PESO 4
·
NENHUMA QUESTÃO APRESENTADA – PESO 0
OBS: PONTUAR A METADE CASO A DOENÇA ESTEJA EM CONTROLE

5. RENDA FAMILIAR (10 PONTOS)
·
RENDA PER CAPTA ATÉ MEIO SALÁRIO MÍNIMO – PESO 5
·
RENDA PER CAPTA ENTRE MEIO E 1 SALÁRIO MÍNIMO – PESO 4
·
RENDA PER CAPTA ENTRE 1 SALÁRIO E 1 SALÁRIO E MEIO – PESO 2
·
RENDA PER CAPTA SUPERIOR A 1 SALÁRIO E MEIO – PESO 0 (NÃO PODE
PARTICIPAR DO PAAE)
·
BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS – PESO 2
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6. TIPOS DE TRABALHO
·
TRABALHO INFORMAL – PESO 5
·
DEMAIS SITUAÇÕES - PESO 0

TOTAL GERAL (MÁXIMO DE 60 PONTOS )
Observação: alguns campos do sistema visualizados pelos alunos ou visualizados apenas
pelas assistentes sociais com perfil de administrador estão atrelados a essa pontuação
fornecida pelo setor CAE.

