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RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar um framework para aplicações 

em PHP e  desenvolver,  sobre  ele,  duas  aplicações  para  os  servidores  do 

Instituto Federal Sul-rio-grandense. A primeira é uma intranet institucional, com 

módulos  de  gerenciamento  de  documentos,  administração  de  controle  de 

frequência, pesquisa de carga patrimonial e abertura de pedidos de serviço. A 

segunda é uma aplicação para atendimento de pedidos de serviço (helpdesk) 

para registro de atividades dos atendentes. Ambos os sistemas são integrados 

tanto entre si como com o sistema administrativo já existente no IFSul, o SIGA-

ADM.

Palavras-chave:  framework.  intranet,  helpdesk,  administração  de 

documentos, administração de ponto



TITLE:  “Institutional  intranet  and  service  request  system:  developing 

applications on original framework and design patterns”

ABSTRACT

The objective of this work is to present a PHP applications framework 

and to develop two applications for the employees of the Instituto Federal Sul-

rio-grandense on it.  The first  one is an institutional  intranet,  with  documents 

management, administration of attendance control, assets search and opening 

of  service  request  modules.  The  second  one  is  a  helpdesk  application  for 

recording of service requests handling. Both systems are integrated between 

themselves  and  with  SIGA-ADM,  the  IFSul  already  existing  administrative 

system.

Keywords:  framework,  intranet,  helpdesk,  document  management, 

timecard management
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INTRODUÇÃO

Em um ambiente de desenvolvimento, é desejável a padronização da 

codificação e a possibilidade do máximo reaproveitamento  de código.  Além 

disso,  a  utilização  de  tecnologias  livres  reduz  os  custos  relacionados  a 

aquisição de licenças de software. Neste trabalho, é proposto a criação de um 

framework de  desenvolvimento  utilizando  tecnologias  livres,  e  também  a 

implementação  de  dois  sistemas  sobre  ele,  de  forma  a  suprir  algumas 

necessidades identificadas na comunidade interna do Instituto Federal Sul-rio-

grandense.

1.1 O IFSul e o impacto de sua criação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 

é uma das maiores instituições de ensino do estado, atuando na educação nos 

níveis  técnico  e  superior,  além  de  oferecer  pós-graduação  e  projetos  de 

pesquisa  e extensão.  Com sede administrativa  na cidade de Pelotas-RS,  a 

instituição  é  formada  pelos  campi Pelotas,  Pelotas-Visconde  da  Graça, 

Sapucaia  do  Sul,  Charqueadas,  Passo  Fundo,  Bagé,  Camaquã,  Venâncio 

Aires,  Santana  do  Livramento  (campus avançado),  Sapiranga,  Lajeado  e 

Gravataí, estando os três últimos em implantação.

O IFSul  foi  criado  em 29  de  dezembro  de  2008,  a  partir  do  Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Pelotas (CEFET-RS), este último formado 

quatro unidades. Em razão disso, ocorreu uma profunda mudança na estrutura 

funcional da instituição. A reitoria, localizada na cidade de Pelotas, foi criada 

para  servir  de  centro  administrativo,  tratando  de  assuntos  sistêmicos  –  de 

interesse  de  toda  a  instituição.  As  quatro  unidades  do  CEFET-RS  foram 

transformadas em campi do Instituto, que continua crescendo com o acréscimo 

e criação de novas escolas.  Esta mudança gerou a necessidade de novos 

mecanismos  para  atender  às  comunidades  interna  e  externa  e,  por 
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consequência, exigiu uma reformulação das soluções de informática existentes 

até então.

Sistemas responsáveis pelas gerências de patrimônio,  almoxarifado e 

recursos  humanos,  bem  como  o  portal  institucional  e  a  intranet,  todos 

originalmente  hospedados  no  campus Pelotas,  ficaram  defasados  com  a 

criação  da  nova  instituição.  Esses  sistemas,  relacionados  a  questões 

sistêmicas,  passam  a  ser  responsabilidade  da  Diretoria  de  Tecnologia  da 

Informação  e  Comunicação  (DTIC),  setor  da  reitoria  responsável  pela 

tecnologia da informação.

A  reconstrução  do  portal  institucional,  principal  meio  de  divulgar 

informações  sobre  a  instituição,  foi  a  primeira  necessidade  a  ser  sanada. 

Implementando um padrão estabelecido pelo MEC,  o novo portal  passou a 

reunir informações sobre a toda a instituição e agrupar links para os sítios dos 

campi.

Para a gerência administrativa, foi escolhido o sistema SIGA-ADM, do 

qual estão implantados os módulos de protocolo e almoxarifado.

Além  desses  sistemas,  restava  a  implantação  de  um  sistema  que 

provesse  fácil  acesso  à  informações  de  interesse  à  comunidade  interna  e 

permitisse a requisição e gerenciamento de pedidos de serviço.

1.2 Objetivo

O objetivo desse trabalho é apresentar dois sistemas construídos sobre 

um framework próprio, que deve possuir formas de integração com o sistema 

SIGA-ADM. Os sistemas são uma nova intranet institucional e um sistema de 

gerenciamento de pedidos de serviço, substituindo os sistemas equivalentes 

existentes no campus Pelotas até o final de 2011.
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A intranet institucional deve utilizar a base do sistema SIGA-ADM para 

autenticação  e  obtenção  de  informações  de  servidores,  sendo  um sistema 

acessível  por  todos os  servidores  da  instituição.  Quatro  funcionalidades da 

intranet serão abordadas neste trabalho.

A primeira funcionalidade da intranet é o gerenciamento de documentos. 

Há muitos formulários, portarias e memorandos que devem ser disponibilizados 

para  os  servidores,  e  a  intranet  deve  disponibilizar  meios  para  exibição  e 

administração destes arquivos. Nesse módulo, determinados usuários poderão 

realizar  o  envio  de  arquivos  e  criar  documentos  que  farão  referência  aos 

arquivos hospedados no servidor, classificando-os em categorias.

A segunda permite a criação de pedidos de serviço, como manutenção 

em computadores ou na estrutura, por exemplo. Além disso, o usuário poderá 

acompanhar os seus pedidos, sendo notificado sobre atividades de atendentes.

Com  o  SIGA-ADM,  a  carga  patrimonial  passou  a  ser  relacionada  a 

setores. Logo, a intranet deve possibilitar aos responsáveis por setor a consulta 

dos itens de patrimônio que constam em seu setor.

A última funcionalidade da intranet é o processamento do controle de 

frequência dos servidores. Funções como a consulta e edição de ponto, bem 

como o processamento do arquivo texto retirado das coletoras e cálculo de 

adicional noturno, devem ser implementadas na intranet.

Possuindo integração com a intranet,  o sistema de gerenciamento de 

pedidos  de  serviço  será  um  outro  sistema  que  permitirá  que  atendentes 

acompanhem pedidos pendentes, insiram atividades neles e os solucionem. 

Aos  responsáveis  por  equipes  de  trabalho,  será  possível  acompanhar  as 

atividades  de  sua  equipe  e  encaminhar  pedidos  para  outras  equipes,  que 

poderão se localizar até mesmo em outras unidades da instituição.
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O framework que suportará as duas aplicações citadas deve possibilitar 

o reaproveitamento de código e facilitar a inclusão de novas funcionalidades 

nos sistemas. Para isso, ele deve ser desenvolvido seguindo os conceitos de 

programação orientada a objetos, com a implementação de padrões de projeto 

quando necessário.

1.3 Estrutura do documento

No  capítulo  2,  será  apresentado  o  sistema  SIGA-ADM,  base  das 

informações que alimentarão a intranet.

O capítulo 3 apresenta todos os requisitos funcionais e não funcionais 

levantados para o desenvolvimento das aplicações.

O capítulo 4 contém os casos de uso e diagramas para compreensão, 

organização e elaboração dos sistemas.

No capítulo 5 do documento, há informações básicas sobre a estrutura 

básica utilizada nas aplicações,  como as tecnologias  utilizadas,  padrões de 

projeto implementados e a estrutura de diretórios.

O framework criado para o desenvolvimento deste projeto é descrito no 

capítulo 6.

O  capítulo  7  contém  as  telas  principais  do  sistema,  bem  como  a 

descrição de suas funções.

Por fim, o capítulo 8 apresenta as considerações finais.
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2 O SISTEMA SIGA-ADM

O SIGA-ADM é um sistema web de gestão administrativa voltado para 

as escolas da Rede de Educação Profissional,  Científica e Tecnológica que 

possui apoio do MEC. Este sistema, juntamente com o SIGA-EDU, faz parte do 

SIGA-EPTC, um projeto colaborativo apoiado pelo MEC que é desenvolvido 

com  tecnologias  livres.  O  objetivo  desde  projeto  envolve  o  planejamento, 

desenvolvimento  e  implantação  de  sistemas  de  gestão  acadêmica  e 

administrativa, fornecendo às entidades acadêmicas interessadas ferramentas 

para gestão.

O  SIGA-ADM  utiliza  tecnologias  livres:  é  escrito  na  linguagem  de 

programação PHP e utiliza o SGBD PostgreSQL. Isto é desejável em órgãos 

públicos, pois elimina o pagamento de uma licença para uso.

Após avaliação da DTIC, o SIGA-ADM começou a ser implantado no 

IFSul,  sendo  que  dois  de  seus  módulos  estão  em  ambiente  de  produção 

atualmente. O módulo de protocolo registra o trâmite de documentos, enquanto 

o  módulo  de  almoxarifado  contém  informações  sobre  materiais  e  a  carga 

patrimonial em cada setor.

Além dessas informações, o SIGA-ADM mantém o cadastro de todos os 

servidores da instituição, com dados pessoais e funcionais. A obtenção desses 

dados  dá-se  com  a  importação  de  um  arquivo  obtido  do  sistema  SIAPE, 

utilizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) para cadastro de pessoal 

e dados de pagamento. Dessa forma, a base do SIGA-ADM se mantém de 

acordo  com  os  dados  presentes  no  sistema  central  de  administração  de 

pessoal.

A existência de informações de pessoal, material e protocolar justifica a 

utilização do banco de dados do SIGA-ADM como base de informações para 
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os sistemas apresentados nesse projeto. Há também o benefício da utilização 

do mesmo método de autenticação entre SIGA-ADM e intranet – servidores 

não precisam memorizar nomes de usuários e senhas em sistemas diferentes.
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3 REQUISITOS DO SISTEMA

Os  requisitos  do  sistema  foram  levantados  em  discussões  entre  os 

funcionários da DTIC, sugestões da comunidade interna e análise de antigas 

demandas.

Para melhor compreensão, os requisitos foram divididos entre os dois 

sistemas propostos, intranet e sistema de pedidos.

3.1 Intranet institucional

3.1.1 Requisitos funcionais

3.1.1.1 Autenticação de usuários

O sistema deverá realizar a autenticação de usuários contra a base de 

dados do sistema SIGA-ADM.

3.1.1.2 Cadastro de usuários

O cadastro de usuários será feito pelos próprios usuários, diretamente 

na base de dados do SIGA-ADM. Pessoas com usuário já cadastrado no SIGA-

ADM poderão acessar a intranet normalmente. 

3.1.1.3 Cadastro de grupos de usuários

O  sistema  deve  permitir  a  definição  de  grupos  de  usuários  e  a 

vinculação de usuários a esses grupos.

3.1.1.4 Controle de acesso a recursos

O sistema deve permitir a atribuição de permissão de acesso a recursos 

da aplicação para determinados grupos.

3.1.1.5 Cadastro de documentos

O sistema deverá permitir o upload de arquivos e criação de documentos 
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a usuários com autorização para fazê-los. Um documento é um registro que faz 

referência a um arquivo localizado no disco rígido do servidor web e contém 

informações como título, data de emissão e descrição.

3.1.1.6 Publicação/despublicação de documentos

Um documento poderá ser marcado como publicado ou despublicado, o 

que definirá se ele será exibido ou não nas listagens disponíveis aos usuários.

3.1.1.7 Marcação de documentos

Deverá ser possível relacionar um documento a um ou mais funcionários 

da instituição.

3.1.1.8 Busca de documentos

O sistema deverá possuir uma ferramenta de busca por título, descrição, 

data, categoria e funcionários relacionados.

3.1.1.9 Abertura de pedidos de serviço

O  sistema  deve  possuir  uma  interface  para  abertura  de  pedidos  de 

serviço, na qual o usuário informará a causa raiz (mais genérica) e o problema 

(mais preciso) relacionados ao pedido, assim como uma descrição do pedido 

em si.

3.1.1.10 Acompanhamento de pedidos de serviço

Deverá ser possível ao usuário o acompanhamento dos seus pedidos 

através de uma listagem ou de uma ferramenta de busca.

3.1.1.11 Visualização detalhada do pedido

O usuário poderá visualizar seu pedido de forma mais detalhada, com 

todas as atividades da equipe de atendimento e arquivos anexados.

3.1.1.12 Pesquisa de carga patrimonial

Deverá ser disponibilizada aos responsáveis por setor uma consulta aos 

itens de patrimônio relacionados ao setor.
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3.1.1.13 Importação dos arquivos de ponto

O sistema deve possibilitar  o  envio  dos arquivos  texto  extraídos das 

coletoras  de  ponto  existentes  nas  diversas  unidades  da  instituição.  Cada 

arquivo deve ser processado e seus registros inseridos na base de dados.

3.1.1.14 Edição de ponto

Aos servidores que possuem cargo de direção (CD), deverá ser possível 

alterar o registro de ponto de todos os seus subordinados.

3.1.1.15 Administração de ponto

Para determinado grupo de usuários, será possível consultar e editar o 

ponto de todos os servidores da instituição.

3.1.1.16 Adicional noturno

Servidores possuem direito a um adicional relativo a horas trabalhadas 

após as 21h. O sistema deve emitir um relatório mensal com servidores e a 

quantidade de horas trabalhadas após as 21h, quando houver.

3.1.1.17 Consulta de ponto

O sistema deverá disponibilizar a todos os usuários uma interface para 

consulta do ponto,  com somatório semanal  e mensal  de horas trabalhadas, 

ocorrências  de  adicional  noturno  e  datas  em que  ocorreram alterações  de 

ponto.  Responsáveis  por  setor  poderão  consultar  o  ponto  de  seus 

subordinados.

3.1.2 Requisitos não funcionais

3.1.2.1 Links relativos para arquivos

O  usuário  não  deverá  visualizar  o  caminho  real  para  o  arquivo  no 

servidor, mas um link relativo que proverá acesso ao mesmo.
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3.1.2.2 Documentos mais recentes

Os documentos mais recentes deverão ser exibidos na página inicial.

3.1.2.3 Lista de carga patrimonial

Os itens de patrimônio serão agrupados pela sua descrição, mas será 

possível visualizar os números de patrimônio de cada unidade.

3.1.2.4 Lista de servidores na consulta e edição de ponto

Só serão exibidas, na consulta e edição de ponto, matrículas ativas.

3.1.2.5 Confirmação de dados na criação de usuário

Para se cadastrar no sistema, o novo usuário deve informar seu RG, 

CPF e matrícula SIAPE. Esses dados serão confirmados mediante consulta na 

base do SIGA. O usuário deverá possuir, também, um e-mail válido.

3.1.2.6 Tipo de e-mail do usuário

E-mail  institucionais  são  disponibilizados  somente  a  servidores  e  a 

setores do IFSul. Ao se cadastrar na intranet, um servidor deve possuir um e-

mails institucional, enquanto um estagiário pode inserir um e-mail externo.

3.1.2.7 Relatórios de adicional noturno

A consulta de adicional noturno deve emitir um arquivo para servidores 

permanentes  e  outro  para  servidores  substitutos/temporários.  Para  os 

permanentes, todos as ocorrências devem ser inseridas em um arquivo texto, 

formatadas segundo um layout pré-definido que permite a importação desses 

dados no sistema SIAPEnet. Para os substitutos/temporários, deve ser gerada 

uma planilha no formato XLS com o somatório de horas trabalhadas no mês.
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3.2 Sistema de atendimento de pedidos

3.2.1 Requisitos funcionais

3.2.1.1 Autenticação de usuários

O sistema deverá realizar a autenticação de usuários de forma diferente 

a da intranet. A intranet só será acessível por servidores, enquanto o sistema 

de atendimento de pedidos poderá ser acessível por outros, como funcionários 

terceirizados, por exemplo.

3.2.1.2 Cadastro de usuários

O cadastro de  usuários será feito  por  algum usuário  cadastrado que 

possua permissão para criar e editar usuários.

3.2.1.3 Grupos de usuários

O  sistema  deve  permitir  a  definição  de  grupos  de  usuários  e  a 

vinculação de usuários a esses grupos.

3.2.1.4 Controle de acesso a recursos

O sistema deve permitir a atribuição de permissão de acesso a recursos 

da aplicação para determinados grupos.

3.2.1.5 Tipos de pedido

O  sistema  deverá  classificar  os  pedidos  em  tipos  genéricos 

(denominados  “problema”),  agrupando-os  em  áreas  comuns  (denominadas 

“causa raíz”).  Deverá  haver  possibilidade de administração de problemas e 

causas por usuários com permissão para tal.

3.2.1.6 Estados de pedidos

Os pedidos deverão possuir um estado, que indicará qual sua situação 

no momento. O sistema deve fornecer interface para administração de estados.
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3.2.1.7 Equipes de trabalho

O sistema deve permitir  o gerenciamento de equipes de trabalho,  às 

quais os usuários poderão ser vinculados. Um usuário poderá ser incluído em 

mais de uma equipe. Deverá ser possível definir um ou mais usuários como 

responsáveis por uma equipe.

3.2.1.8 Definição da equipe de atendimento

Os novos pedidos serão encaminhados para uma equipe de acordo com 

o problema escolhido e com a unidade do requisitante. 

3.2.1.9 Liberação de pedidos para atendimento

Todo  novo  pedido  deve,  antes  de  ser  encaminhado  para  a  fila  de 

atendimento, passar pela aprovação de um responsável por equipe.

3.2.1.10 Fila de pedidos abertos

Deve ser acessível a um usuário visualizar os pedidos já liberados pelo 

responsável  pela  equipe  e  que  ainda  não  foram encerrados.  O  usuário  só 

poderá ver pedidos de equipes às quais faz parte, podendo filtrar os pedidos 

por equipe.

3.2.1.11 Atividades em pedidos

O sistema deverá  permitir  que  um usuário  adicione  atividades  a  um 

pedido, podendo incluir anexos e realizar a alteração de estado.

3.2.1.12 Notificação de atividades

O requisitante do pedido deverá ser notificado sobre qualquer inclusão 

de atividade ou alteração de estado. A notificação deverá ser feita por e-mail.
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3.2.2 Requisitos não funcionais

3.2.2.1 Links relativos para arquivos

Nenhum  usuário  deverá  visualizar  o  caminho  real  para  os  arquivos 

anexados no servidor. Um link relativo proverá acesso ao mesmo.

3.2.2.2 Informações na página inicial

Informações essenciais, como a fila de pedidos, devem ser acessíveis 

pela da página inicial.
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4 MODELAGEM

A intranet institucional, o sistema de atendimento de pedidos e o SIGA-

ADM estão relacionados. O SIGA-ADM deverá ser utilizado pela intranet para 

autenticação e coleta de dados e pelo sistema de atendimento de pedidos para 

organizar os pedidos de acordo com a estrutura organizacional. Além disso, os 

pedidos gerados por servidores na intranet devem ser visualizados no sistema 

de  atendimento,  e  as  atividades  neste  segundo  sistema  devem  gerar 

notificações aos usuários do primeiro.

Neste capítulo,  são apresentados os casos de uso relativos aos dois 

sistemas deste projeto e diagramas que representam as classes geradas e a 

estrutura do banco de dados.

4.1 Casos de uso

Aqui serão expostos os principais casos de uso, de forma a exemplificar 

o funcionamento dos sistemas.

4.1.1 Intranet institucional

4.1.1.1 Cadastrar usuário

Atores: Usuário

Objetivo: Cadastrar novos usuários para acesso ao sistema

Descrição:  Usuário  informa  dados  e  obtém  um  nome  de  usuário  e 

senha para acesso.

Referência: RF 3.1.1.1, RF 3.1.1.2, RF 3.1.1.3

Ação do ator Resposta do sistema
1. Ator informa RG, CPF e matrícula 
SIAPE

2.  Sistema  verifica  se  existe  a 
matrícula informada  [FE001] e valida 
os dados informados  [FE002] na base 
do SIGA-ADM [FE003]

3. Ator atualiza sua lotação (unidade e 
setor) e dados para contato (telefone e 
e-mail)

4. Sistema gera um nome de usuário 
baseado  no  nome  da  pessoa,  cria 
uma  senha  aleatória  e  atualiza  os 



26

dados  no  sistema  SIGA-ADM.  Após 
isso,  envia  um e-mail  com o login  e 
senha para o usuário.

FE001 – Matrícula inexistente
Sistema  informa  ao  ator  que  não  foi  encontrado  resultado  com  a 

matrícula informada.

FE002 – Dados incorretos
Sistema informa ao ator que os dados de RG e CPF não correspondem 

aos da pessoa com a matrícula informada.

FE003 – Usuário já cadastrado
Sistema informa ao ator que já existe um usuário cadastrado para os 

dados informados.

4.1.1.2 Cadastrar grupos de usuários

Atores: Administrador de grupos de usuários

Objetivo: Cadastrar novos grupos de usuários do sistema

Descrição:  O  administrador  insere  dados  sobre  o  grupo,  seleciona 

recursos da aplicação que devem ser acessíveis e usuários que farão parte do 

mesmo.

Referência: RF 3.1.1.3, RF 3.1.1.4

Ação do ator Resposta do sistema
1.  Ator  insere  o  nome  do  grupo, 
seleciona os recursos a que o grupo 
deve  possuir  acesso  e  seleciona 
usuários  que  devem  fazer  parte  do 
mesmo

2. Sistema insere o grupo na base de 
dados  da  intranet,  insere  permissão 
aos recursos para o grupo e vincula os 
usuários ao grupo [FE001]

FE001 – Grupo existente
Sistema informa ao ator que já existe um grupo com o nome informado.
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4.1.1.3 Cadastrar recursos da aplicação

Atores: Administrador de recursos da aplicação

Objetivo: Cadastrar novos recursos da aplicação no sistema

Descrição: O administrador insere o nome do recurso e os grupos que 

poderão acessá-los.

Referência: RF 3.1.1.3, RF 3.1.1.4

Ação do ator Resposta do sistema
1.  Ator  seleciona  o  controlador  e  a 
ação  do  recurso,  assim  como  os 
grupos que devem possuir acesso ao 
mesmo

2. Sistema insere o recurso na base 
de  dados  da  intranet  e  insere 
permissão  de  acesso  aos  grupos 
[FE001]

FE001 – Recurso já cadastrado
Sistema informa ao ator que o recurso já foi cadastrado.

4.1.1.4 Cadastrar documentos

Atores: Administrador de documentos

Objetivo: Cadastrar novos documentos no sistema

Descrição: O administrador envia um arquivo e cria uma referência para 

ele, incluindo-o em uma categoria e definindo um título.

Referência: RF 3.1.1.5, RF 3.1.1.6, RF 3.1.1.7

Ação do ator Resposta do sistema
1. Ator escolhe entre enviar um novo 
arquivo ou criar um documento a partir 
de um arquivo já existente

2.  O  sistema  exibe  o  formulário  de 
criação de documento.  Se o  método 
escolhido  pelo  ator  foi  upload,  o 
arquivo  enviado  vem selecionado  no 
formulário.

3.  O  ator  digita  um  título,  uma 
descrição,  uma  data  de  emissão  do 
arquivo  (útil  para  portarias  e 
memorandos)  e  seleciona  uma 
categoria.  Também  pode  vincular 
servidores ao arquivo

4. O sistema cadastra o documento e 
cria o vínculo entre o documento e os 
servidores.
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4.1.1.5 Criar pedidos de serviço

Atores: Usuário padrão do sistema

Objetivo: Fazer um pedido de serviço

Descrição: O usuário seleciona o tipo de serviço desejado, insere uma 

descrição do problema e envia o pedido.

Referência: RF 3.1.1.9

Ação do ator Resposta do sistema
1.  Ator  escolhe  uma  causa  raiz 
(descrição ampla do problema)

2.  O  sistema  verifica  os  problemas 
mais específicos relacionados a causa 
raiz selecionada e exibe um formulário 
de  criação  de  pedidos,  com  os 
problemas disponíveis para seleção

3. O ator seleciona o problema, insere 
uma descrição do pedido e anexa um 
arquivo, se desejado

4.  O  sistema  cadastra  o  pedido  na 
base de dados, destinando-o à equipe 
responsável  por  aquele  tipo  de 
problema na unidade onde o usuário 
está lotado

4.1.1.6 Importar arquivo das coletoras de ponto

Atores: Administrador de ponto

Objetivo: Inserir os dados das coletoras na base da intranet

Descrição: O administrador envia um arquivo extraído das coletoras e o 

sistema alimenta o banco com os horários obtidos.

Referência: RF 3.1.1.13

Ação do ator Resposta do sistema
1. Ator seleciona o arquivo texto e o 
envia

2.  O  sistema  lê  o  arquivo  e  insere 
cada  linha  na  base  de  dados 
utilizando  uma  função  escrita  no 
SGBD para ordenar os resultados.

4.1.1.7 Editar ponto

Atores: Administrador de ponto ou servidor com CD

Objetivo: Editar ponto de servidores

Descrição: O ator acessa o registro de ponto de um usuário e realiza 
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alterações.

Referência: RF 3.1.1.14,  RF 3.1.1.15

Ação do ator Resposta do sistema
1. Ator seleciona a tela de edição 2.  O  sistema  exibe  uma  lista  de 

servidores: se for um administrador de 
ponto, a lista contém todos; se for um 
servidor com CD, a lista contém todos 
os servidores de sua diretoria

3.  Ator  seleciona  um  servidor  e  um 
período para edição

4. O sistema exibe uma tabela com o 
ponto  do período,  com campos para 
edição dos valores

5. Ator modifica os valores e submete 
o formulário

O sistema insere os valores em uma 
tabela  de  ponto  alterado,  grava  a 
matrícula do responsável pela edição 
e recalcula o ponto do servidor

4.1.1.8 Gerar relatório de adicional noturno

Atores: Administrador de ponto

Objetivo: Gerar relatórios de adicional noturno

Descrição: O administrador seleciona um período e obtém arquivos de 

adicionais para servidores permanentes e para substitutos

Referência: RF 3.1.1.16

Ação do ator Resposta do sistema
1. Ator seleciona o período desejado 2.  O  sistema  obtém  todas  as 

ocorrências  de  adicional  noturno  no 
período,  em  todo  Instituto.  A  partir 
desses dados,  gera  uma planilha  no 
formato  XLS  com  o  total  dos 
adicionais  para  cada  servidor 
substituto e um arquivo texto com as 
ocorrências  detalhadas  dos 
permanentes,  em  um  formato  aceito 
pelo sistema SIAPE.



30

4.1.2 Sistema de atendimento de pedidos

O cadastro de grupos de usuários e recursos ocorre da mesma forma 

que da intranet.

4.1.2.1 Cadastrar usuário

Atores: Administrador de usuários

Objetivo: Cadastrar novos usuários para acesso ao sistema

Descrição:  Usuário  informa  dados  e  obtém  um  nome  de  usuário  e 

senha para acesso.

Referência: RF 3.2.1.1, RF 3.2.1.2

Ação do ator Resposta do sistema
1.  Ator  informa  nome  de  usuário, 
senha  (pode  ser  gerada 
automaticamente),  nome  e  e-mail  (o 
usuário  pode  ser  vinculado  a  uma 
pessoa  do  SIGA).  O  ator  também 
seleciona  os  grupos  aos  quais  o 
usuário fará parte.

2.  Sistema  cadastra  o  usuário 
[FE001],  o  insere  nos  grupos 
selecionados e envia um e-mail  para 
ele com a senha gerada.

FE001 – Usuário já cadastrado
Sistema informa ao ator  que já  existe  um usuário  cadastrado com o 

nome de usuário informado.

4.1.2.2 Cadastrar equipe de atendimento

Atores: Administrador 

Objetivo: Cadastrar equipes de atendimento

Descrição: Usuário informa dados da equipe e a cadastra.

Referência: RF 3.2.1.7

Ação do ator Resposta do sistema
1.  Ator  informa  o  nome  do  equipe, 
seleciona  usuários  que  serão 
responsáveis por ela e seus membros.

2. Sistema cadastra a equipe [FE001]

FE001 – Equipe já cadastrada
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Sistema informa ao ator que já existe um equipe cadastrada com o nome 

informado.

4.1.2.3 Cadastrar destino para pedido

Atores: Administrador 

Objetivo: Cadastrar destinos para tipos de pedido

Descrição:  Usuário vincula um problema e uma unidade de origem a 

uma equipe responsável.

Referência: RF 3.2.1.8

Ação do ator Resposta do sistema
1.  Ator  seleciona  o  problema  e  a 
unidade  de  origem,  escolhendo  a 
equipe  que  atenderá  esse  tipo  de 
pedido.

2. Sistema cadastra o destino.

4.1.2.4 Liberar pedido para atendimento

Atores: Responsável por equipe

Objetivo: Liberar pedidos para atendimento ou reenviar o pedido para a 

equipe correta.

Descrição:  Ator  libera  o  pedido para  atendimento  ou o  reenvia  para 

outra equipe.

Referência: RF 3.2.1.9

Ação do ator Resposta do sistema
1. Ator seleciona um pedido na lista de 
pedidos que aguardam liberação.

2. Sistema  exibe pedido completo e 
opções de reenvio ou liberação.

3.  Ator  libera  ou  reenvia  para  outra 
equipe,  selecionando-a  e  informando 
justificativa no segundo caso.

4.  Sistema  muda  a  equipe  de 
atendimento para a selecionada pelo 
ator.

4.1.2.5 Adicionar atividade em pedido

Atores: Atendente

Objetivo: Registrar atividades de atendimento em determinado pedido.
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Descrição: Ator insere descrição de sua atividade no pedido.

Referência: RF 3.2.1.11

Ação do ator Resposta do sistema
1. Ator seleciona um pedido na lista de 
pedidos  em  aberto  na  fila  de 
atendimento

2.  Sistema  exibe  pedido  completo  e 
caixa para inserção de atividade.

3.  Ator  insere uma descrição de sua 
atividade, podendo anexar arquivos se 
desejado.

4.  Sistema  registra  a  atividade  e 
atualiza a tela do pedido.

 

4.2 Diagrama de casos de uso

No diagrama  de  casos  de  uso  da  FIGURA 1,  são  demonstradas  as 

relações dos atores existentes na intranet com os casos de uso apresentados 

anteriormente.

FIGURA 1- Diagrama de casos de uso - intranet  

institucional
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Os atores representados neste diagrama são: Usuário, que representa o 

usuário comum do sistema;  Administrador de usuários, que  é um usuário 

com  perfil  para  criação,  edição  de  usuários  e  grupos  de  usuários; 

Administrador  de  documentos,  que possui  permissão  para  criar,  editar  e 

excluir  documentos;  Administrador  de  recursos é  um  usuário  que  pode 

gerenciar  recursos da aplicação;  e,  finalmente,  o  Administrador  de ponto, 

usuário com permissão para importar os arquivos retirados das coletoras de 

ponto, gerar arquivos de adicionais noturnos, consultar e editar os registros de 

frequências  dos  demais  servidores.  Ainda  há  o  Servidor  com  cargo  de 
direção, que pode consultar e editar o ponto de seus subordinados.

Já o diagrama exposto na FIGURA 2 apresenta as relações entre os 

atores do sistema de atendimento de pedidos e os casos de uso apresentados 

para esse sistema.

FIGURA 2- Diagrama de casos de uso - sistema de pedidos
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O ator  Atendente é  equivalente  ao usuário  do  diagrama anterior,  ou 

seja, pode acessar aos recursos comuns da aplicação (nesse caso, funções 

relacionadas  ao  atendimento  de  pedidos).  O  Administrador,  que  possui 

acesso a todos os recursos, pode também cadastrar equipes e destinos para 

pedidos.  Ao ator  Administrador de usuários é possível criar, editar e excluir 

usuários e grupos do sistema. Os pedidos enviados para uma determinada 

equipe são analisados pelo Responsável por equipe.

4.3 Diagrama de classes

Os diagramas de classe a seguir mostram o relacionamento entre as 

classes que serão criadas em cada aplicativo. Além dos diagramas relativos 

aos aplicativos, é mostrado também um diagrama com as principais entidades 

do  SIGA-ADM,  cujo  conhecimento  é  importante  para  a  compreensão  das 

entidades relacionadas aos servidores.

Os métodos de obtenção e definição de valores de propriedades (getters 

e  setters) foram omitidos nos diagramas, assim como métodos de adição de 

objetos em outros nos casos onde ocorre agregação. Apesar da omissão, os 

métodos  foram  criados  seguindo  alguns  princípios  de  mapeamento  objeto-

relacional descritos por DALL'OGLIO (2009).

4.3.1 SIGA-ADM

O  diagrama  de  classes  da  FIGURA 3  apresenta  a  relação  entre  as 

classes relativas ao sistema SIGA-ADM, definidas após a análise das tabelas 

da  base  de  dados  do  SIGA-ADM.  Existem  várias  outras  entidades  neste 

sistema,  mas criamos classes apenas para os que são necessários para o 

funcionamento dos sistemas desenvolvidos nesse projeto.

As  classes  abaixo  representam  as  entidades  relacionadas  as 
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informações pessoais e funcionais básicas de uma pessoa, como seus dados 

pessoais, lotação e cargo.

FIGURA 3- Diagrama de classes - SIGA-ADM
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4.3.2 Intranet institucional

O diagrama de classes da intranet, na FIGURA 4, apresenta a relação 

das classes entre si e entre classes criadas para o SIGA-ADM. 

FIGURA 4- Diagrama de classes - intranet institucional
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4.3.3 Sistema de atendimento de pedidos

A  FIGURA  5  apresenta  o  diagrama  de  classes  do  sistema  de 

atendimento  de  pedidos.  As  classes  de  autenticação  desses  sistema  são 

diferentes das que pertencem à intranet, bem como as classes de recursos e 

grupos de usuários.

FIGURA 5- Diagrama de classes - sistema de pedidos
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4.4 Modelo lógico da base de dados

A intranet e o sistema de pedidos de serviço compartilham a mesma 

base  de  dados.  A  FIGURA 6  mostra  a  representação  das  tabelas,  seus 

relacionamentos e as cardinalidades existentes.

FIGURA 6- Modelo lógico da base de dados
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5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

5.1 PHP: Hypertext Preprocessor

A  codificação  server-side da  estrutura  foi  desenvolvida  usando  a 

linguagem PHP em sua versão 5.3, que oferece grande suporte à programação 

orientada  a  objetos  e  diversas  melhorias  em  relação  às  suas  versões 

anteriores.  Além disso,  o PHP é conhecido pelos autores deste trabalho e 

pelos  funcionários  da  área  de  desenvolvimento  da  instituição,  o  que  torna 

dispensável uma possível capacitação do grupo de trabalho que irá manter o 

sistema em funcionamento. O PHP foi instalado em um servidor web Apache, 

versão 2.2.16.

5.2 PostgreSQL

O sistema gerenciador de banco de dados é o PostgreSQL, que é livre,  

possui  farta  documentação  disponível  na  internet  e  ainda  possibilita  o 

desenvolvimento  de  funções  através  da  linguagem  PL/PgSQL.  A  versão 

utilizada no projeto é a 8.4, última versão suportada pela versão estável mais 

recente do SIGA.

5.3 XHTML, CSS e JavaScript

Para  a  codificação  server-side,  foram  utilizadas  a  linguagem  de 

marcação XHTML versão 1.0 Strict e a linguagem de estilo CSS versão 2.1. O 

comportamento  dinâmico  das  páginas  foi  feito  com  JavaScript  através  da 

biblioteca livre cross-browser jQuery versão 1.7.2.

5.3 Framework de desenvolvimento

Foi utilizado, como estrutura para o desenvolvimento das aplicações, um 

framework próprio chamado P13 Framework. As características do framework 

são descritas no capítulo a seguir.
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6 P13 FRAMEWORK

Um framework é um conjunto de classes cooperantes que constroem um 

projeto  reutilizável  para  uma  específica  classe  de  software,  definindo  a 

arquitetura da aplicação (GAMMA et  al.,  2000).  Um  framework disponibiliza 

classes  abstratas,  permitindo  que  ele  seja  customizado  através  da 

implementação dessas classes pela aplicação.

Para  este  projeto,  foi  definido  que  criaríamos  um  framework próprio, 

escrito  com  os  recursos  da  mais  nova  versão  da  linguagem  server-side 

utilizada e utilizando conceitos de POO e padrões de projeto.  O  framework 

produzido foi batizado de P13 Framework.

6.1 Requisitos do framework

Foram  identificados  os  seguintes  requisitos  para  a  estrutura  de 

desenvolvimento:

• desenvolvimento utilizando linguagem e sistema gerenciador de banco 

de dados livres;

• utilização de programação orientada a objetos;

• separação do código em diferentes camadas baseado no conceito MVC;

• facilidade na inclusão de novas funcionalidades

• integração com o SIGA-ADM;

• possibilidade  de  reutilização  da  estrutura  em  outros  sistemas  que 

necessitem integração com o SIGA.

6.2 Justificativa para a criação

Assim que o escopo do projeto foi definido, uma decisão precisou ser 

tomada com relação ao método que seria usado para o desenvolvimento. Uma 

alternativa seria apenas escrever scripts que atendessem aos requisitos; outra 

seria utilizar um dentre os vários frameworks em PHP disponíveis na internet; a 

última seria construir um framework próprio que suprisse as necessidades do 
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projeto.

Embora seja natural pensar que desenvolver algo é mais difícil do que 

estudar algo pronto, foi  considerado por nós que seria mais proveitoso criar 

uma estrutura com tecnologias que já conhecíamos do que estudar frameworks 

com mais recursos do que precisaríamos. Um exemplo disso é a utilização da 

biblioteca Smarty.

O  Smarty,  biblioteca  escrita  em  PHP  para  manipular  templates de 

HTML,  é utilizada em projetos do IFSul  desde 2009, sendo, portanto, bem 

familiar  aos  desenvolvedores  da  DTIC.  Adotar  um  framework implicaria  em 

estudar como funciona a sintaxe da camada de visão do mesmo. O mesmo 

acontece com as classes de interface com o banco de dados.

Disponível desde a versão 5.1.0 do PHP, a biblioteca PDO disponibiliza 

um  conjunto  de  classes  e  métodos  que  unifica  chamadas  a  uma  grande 

variedade  de  bancos  de  dados,  fornecendo  suporte  à  exceções  e  sendo 

totalmente orientada a objetos. Existem outras bibliotecas que fazem o mesmo, 

como a popular ADOdb, mas foi escolhido utilizar algo embutido no núcleo da 

linguagem, o que dispensa o carregamento e interpretação de scripts. O PDO 

ainda  possibilita  que,  no  processamento  dos  retornos  de  consultas,  sejam 

criados objetos da aplicação (o selecionar pedidos, por exemplo, basta indicar 

que queremos uma coleção de objetos do tipo Pedido que o PDO a retorna, 

com todos os objetos criados e populados com os dados obtidos do SGBD, de 

maneira fácil e rápida).

A utilização de um método próprio acabou facilitando a construção de 

um conjunto de classes de acesso a base de dados do SIGA-ADM. Em alguns 

casos,  utilizar  um  framework implica  em  utilizar  criar  tabelas  conforme  as 

regras da sua biblioteca de acesso ao banco, tornando possível o mapeamento 

objeto-relacional.  Como  o  esquema  do  banco  de  dados  do  SIGA-ADM  já 

estava  estabelecido,  analisar  as  principais  entidades  e  montar  as  classes 
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adequadas mostrou-se uma tarefa simples.

Enfim, foi  considerado que,  embora haja um número considerável  de 

opções de frameworks disponíveis na internet, o tempo de aprender a utilizar 

um  deles  seria  equivalente  a  desenvolver  uma  estrutura  própria,  com  os 

recursos que realmente fossem precisos.  Além do tempo, é inegável  que a 

dedicação em construir algo com esforço próprio acaba acrescentando muito 

em nossa bagagem como desenvolvedores.

6.2 Organização em camadas

Um dos requisitos que foram definidos para o framework era a divisão da 

aplicação  em  camadas,  tal  qual  a  tríade  de  classes  Model-View-Controller 

proposta por KRASNET e  POPE (citados por GAMMA, 2000). Neste modelo, 

existem 3 tipos de classes:

• as classes do modelo, que são o objeto da aplicação (os dados);

• as classes de visão, que é o que é apresentado na tela (codificação 

client-side);

• as classes controladoras, que definem a maneira como a interface do 

usuário reage às entradas do mesmo.

Para implementar a camada de modelo, foi criada uma classe que obtém 

a conexão com a base de dados e que é estendida por todas as classes desta 

camada. A camada de visão foi implementada com uma extensão da biblioteca 

Smarty,  com visões atômicas para cada método.  As classes da camada de 

controle criam instâncias da visão e do modelo, intermediando as ações entre 

as duas.

6.3 Padrões de projeto

Alguns padrões de projeto foram utilizados para resolver problemas de 

implementação.
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Visando centralizar os acessos ao aplicativo, foi utilizado o padrão Front 
Controller,  em  que  há  um  controlador  principal  que  manipula  todas  as 

requisições à página. Todas as requisições à aplicação são redirecionadas para 

o  arquivo  de  índice,  que  cria  um  objeto  responsável  por  tarefas  como  a 

interpretação da URL e execução do recurso solicitado.

O padrão  Singleton foi  utilizado para garantir  que só houvesse uma 

instância  de  conexão  com  o  banco  de  dados  durante  a  execução  de  um 

programa. Uma classe desenhada para implementar o padrão verifica se já há 

um objeto de conexão com o banco desejado antes de criá-la.

Utilizamos o padrão Factory Method para gerar objetos de autenticação 

de usuários. O P13 mantém uma estrutura básica para autenticação que deve 

ser customizada pela aplicação. Assim, a intranet implementou a abstração de 

autenticação de uma determinada forma, enquanto o sistema de pedidos o fez 

de maneira diferente. Um método-fábrica é responsável por retornar a instância 

da classe concreta de autenticação em ambas aplicações.

Outros dois padrões adotados estão relacionados à camada de visão do 

MVC e têm relação com a utilização de layouts. O padrão Two Step View fala 

sobre uma visão ser injetada em outra, formando a visão final. O Composite 
View está relacionado a uma visão formada por uma ou mais visões atômicas. 

No P13, é possível definir um layout que será fundido à visão gerada por cada 

método, formando o código HTML completo das páginas.

6.4 Controle de acesso

O  P13 possui  um mecanismo  de  controle  de  acesso  a  recursos  da 

aplicação. São chamados  recursos os métodos públicos de cada classe da 

camada de controle, que são acessíveis pelo navegador.

Foi definida na base de dados uma estrutura que prevê o cadastro de 



44

recursos,  o  cadastro  de  grupos  e  a  relação  entre  ambos.  Dessa  forma, 

membros  de  determinado  grupo  podem  acessar  determinado  recurso, 

enquanto os demais não. A relação entre grupos e recursos é múltipla (vários 

usuários para vários grupos), assim como a relação entre grupos e usuários, 

que permite que usuários estejam em vários grupos.

Por  padrão,  todos  os  recursos  são  acessíveis  pelo  grupo  de 

administradores, enquanto todos os usuários são incluídos no grupo padrão. 

Assim,  um usuário  comum possui  acesso a qualquer  recurso público e um 

administrador acessa qualquer recurso.

O mecanismo de controle de acesso pode ser desativado, permitindo o 

acesso a qualquer recurso sem verificação de nível de acesso.

6.5 Estrutura de diretórios

O P13 possui 4 diretórios básicos, conforme exposto na FIGURA 7.

No  diretório  app/,  ficam  todos  os  arquivos  e  classes  específicos  da 

FIGURA 7- Estrutura de diretórios
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aplicação.  As  classes  da  camada  de  controle  ficam  em  app/controller/, 
enquanto a camada de modelo tem suas classes DAO em  app/model/ e as 

classes  de  definição  de  entidades  em  app/bean/.  Todos  os  templates da 

camada de visão estão em app/view/.
O diretório  core/ contém as classes básicas para o funcionamento de 

qualquer aplicação. Ele contém as classes do controle de acesso, obtenção de 

conexão com o banco de dados, gerenciamento de menus,  etc.  As classes 

abstratas das camadas de controle e modelo também ficam nesse diretório.

O  diretório  lib/ contém  as  bibliotecas  de  terceiros  utilizadas  pelas 

aplicações.  Dentro  desse  diretório,  ficam  os  arquivos  do  Smarty,  FPDF, 

PHPMailer e qualquer outra biblioteca que venha a ser usada.

Finalmente, o diretório  public/ contém todos os arquivos que possuem 

acesso público, como imagens, scripts JS e arquivos de estilização, além do 

arquivo  de  índice  index.php,  para  onde  são  redirecionadas  todas  as 

requisições.
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7 DESCRIÇÃO DAS INTERFACES

O  design das  duas  aplicações  deste  projeto  foi  baseado  no  padrão 

aplicado no portal,  definido pelo MEC para os portais de todos os Institutos 

Federais. Dessa forma, a navegação fica facilitada em razão da familiaridade 

do  usuário  com o  design do  portal  –  o  usuário  já  sabe  onde  procurar  os 

recursos.

A intranet institucional manteve o mesmo padrão de cores, pois trata-se 

de um aplicativo institucional.  Já o sistema de pedidos teve seu padrão de 

cores modificado, a fim de deixar claro tratar-se de um sistema diferente. A 

organização das informações em ambos os sistemas é igual.

Nesse capítulo, são mostradas principalmente telas de criação. As telas 

de edição são semelhantes, possuindo os campos preenchidos com os dados 

atuais de cada caso.
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7.1 Intranet institucional

7.1.1 Página inicial da intranet institucional

A FIGURA 8 mostra a estrutura básica da intranet. A grande maioria das 

funcionalidades é acessível  pelo menu posicionado na  lateral  esquerda da 

tela, com algumas poucas opções no lado superior direito.

Os módulos de menu “Gestão de Pessoas” e “Documentos” são exibidos 

para todos os usuários. No primeiro, constam informações relacionadas à DGP, 

como consulta do ponto, aniversariantes etc. No segundo, existem links para 

categorias de documentos.

FIGURA 8- Página inicial da intranet
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7.1.2 Cadastro de usuários

A tela de cadastro de usuários possibilita que servidores que já possuem 

seus  dados pessoais  e  funcionais  no  SIGA-ADM realizem seu cadastro  na 

intranet, mediante confirmação de dados. 

A FIGURA 9 mostra a primeira das telas, onde são informados o RG, 

CPF e matrícula SIAPE do servidor. Após essa tela, são apresentadas outras 

no mesmo padrão para inserção de outros dados.

FIGURA 9- Tela de cadastro de usuário
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7.1.3 Cadastro de grupos de usuários

A tela FIGURA 10 apresenta a tela de cadastro de grupos de usuários. 

Além  da  definição  de  nome  e  descrição  do  grupo,  é  possível  definir  no 

momento  do  cadastro  os  recursos  a  que  os  usuários  do  grupo  possuirão 

acesso.

FIGURA 10- Tela do cadastro de grupos de usuários
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7.1.4 Cadastro de recursos

Semelhante  à  tela  de  cadastro  de  grupos,  a  tela  representada  na 

FIGURA 11 possibilita o cadastro de recursos do sistema. O usuário informa o 

nome da classe da camada de controle e o sistema carrega automaticamente 

os métodos disponíveis. É possível definir os grupos que possuirão acesso ao 

recurso, sendo que o grupo de administradores é incluído por padrão.

FIGURA 11- Tela do cadastro de recursos
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7.1.5 Listagem de documentos

A listagem de documentos exibida na FIGURA 12 é feita por categoria. 

Em categorias que possuem outras categorias aninhadas, é exibida uma lista 

com links para estas. Além disso, no tipo da página, é exibido um breadcrumb 

que indica a hierarquia das categorias, com links para cada uma delas.

No canto superior esquerdo da tela, existe um link para a pesquisa de 

documentos.  O  formulário  possibilita  uma  busca  por  todos  os  parâmetros 

possíveis, como, por exemplo, o título e a data de emissão.

FIGURA 12- Tela de listagem de documentos
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7.1.6 Cadastro de documentos

O cadastro de documentos pode ser iniciado de duas maneiras distintas, 

disponíveis na tela mostrada na FIGURA 13. Ao selecionar o envio de um novo 

arquivo, é aberta uma caixa para seleção de um arquivo na máquina de usuário 

e  depois  um  link  para  o  formulário  de  cadastro  de  documento.  Também é 

possível  abrir  o  formulário  diretamente  e  criar  o  documento  a  partir  de  um 

arquivo já existente no servidor.

FIGURA 13- Tela 1 de criação de documentos
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No formulário  de criação de documentos mostrado na FIGURA 14,  é 

possível inserir um título para o documento, selecionar uma categoria e outros 

itens como uma descrição do arquivo e data de emissão.  Se o método de 

criação escolhido foi o upload de arquivo, o campo “Arquivo” vem selecionado 

com o arquivo enviado na tela anterior. Se o usuário acessou diretamente esse 

formulário, deverá selecionar um dos arquivos já existentes no servidor web.

FIGURA 14- Tela 2 de criação de documentos
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7.1.7 Criação de pedidos de serviço

A criação de pedidos é realizada em duas etapas. Na primeira delas, 

mostrada na FIGURA 15, o usuário seleciona uma causa raiz relacionada a seu 

problema. Após a seleção da causa, o usuário é direcionado ao formulário de 

criação de pedidos.

FIGURA 15- Tela 1 de criação de pedidos
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O formulário de criação de pedidos exibido na FIGURA 16 possibilita ao 

usuário selecionar um problema mais específico a fim de identificar melhor a 

causa do pedido, além de permitir a inserção de uma descrição do problema e 

a anexação de arquivos.

FIGURA 16- Tela 2 de criação de pedidos
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7.1.8 Edição de ponto

A edição de ponto é acessada por usuários que possuem CD ou por 

administradores  de  ponto.  A diferença  entre  os  dois  perfis  é  que  para  os 

usuários  com  CD,  são  listados  apenas  os  servidores  lotados  em  suas 

diretorias, enquanto os administradores de ponto têm acesso à lista completa.

Para realizar uma edição, o usuário deve selecionar um servidor na tela 

exibida na FIGURA 17. Com o servidor selecionado, o campo “Mês / Ano” será 

carregado com todos os períodos em que o usuário possui registro de ponto.

FIGURA 17- Tela 1 de edição de ponto
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Após a seleção do servidor e do período para edição, será exibido ao 

editor um formulário de edição conforme a FIGURA 18. O formulário de edição 

possui campos para alteração de cada registro em todos os dias do período 

escolhido.

FIGURA 18- Tela 2 de edição de ponto
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7.1.9 Gerar relatório de adicional noturno

A tela de adicional noturno, mostrada na FIGURA 19, apresenta apenas 

uma caixa  para  seleção  de  períodos.  Após  o  usuário  selecionar  o  período 

desejado, o sistema busca todos os adicionais noturnos do período, gerando 

dois  arquivos  distintos:  um  arquivo  texto  com  adicionais  detalhados  de 

servidores  permanentes  e  uma  planilha  com  a  soma  dos  adicionais  de 

servidores  substitutos.  É  possível  ao  usuário  fazer  o  download  dos  dois 

arquivos.

FIGURA 19- Tela de adicional noturno
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7.2 Sistema de atendimento de pedidos

7.2.1 Página inicial do sistema de pedidos

A página inicial do sistema de pedidos, exibida na FIGURA 20, é muito 

semelhante  à  da  intranet.  Nesta  página,  é  exibida  a  fila  de  chamados 

pendentes,  havendo possibilidade de filtrá-los por equipe (caso o atendente 

esteja em mais de uma equipe).

FIGURA 20- Tela inicial do sistema de pedidos
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7.2.2 Cadastro de usuários

O  cadastro  de  usuários  no  sistema  de  pedidos  é  feito  por 

administradores  do  sistema  ou  administradores  de  usuários.  Na  tela  da 

FIGURA 21 são definidos os dados básicos de acesso e informações como o 

nome  e  e-mail  do  usuário.  É  possível  vincular  o  usuário  a  uma  pessoa 

cadastrada  no  SIGA-ADM,  dispensando  a  necessidade  de  preencher  os 

campos nome e e-mail.

Além  disso,  é  possível  inserir  o  usuário  em  grupos  de  usuário  no 

momento do cadastro.

FIGURA 21- Tela de cadastro de usuários
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7.2.3 Cadastro de equipes de atendimento

Usuários  com  perfil  apropriado  podem  cadastrar  equipes  de 

atendimento.  No  momento  do  cadastro,  é  possível  definir  quem  serão  os 

usuários  responsáveis  pela  equipe  (que  poderão  liberar  pedidos  para 

atendimento ou reenviá-los para outras equipes) e quem serão os membros da 

equipe (que visualizarão os pedidos pendentes relacionados a ela).

FIGURA 22- Tela de cadastro de equipes de atendimento
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7.2.4 Cadastro de destinos de pedidos

Os pedidos são encaminhados para uma determinada equipe de acordo 

com o problema relacionado e a unidade de origem. A tela  reproduzida na 

FIGURA 23, é possível relacionar esses 3 parâmetros e definir a equipe destino 

para os pedidos.

FIGURA 23- Tela de cadastro de destinos de pedidos
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7.2.5 Adição de atividades em pedidos

Aos atendentes, é possível visualizar com detalhes os pedidos de sua 

equipe. Neste tipo de visualização, são mostrados, além dos dados básicos do 

pedido, todas as atividades realizadas no mesmo.

No  fim  da  página,  é  exibido  um  formulário  para  inserção  de  novas 

atividades, que possibilita anexar arquivos e mudar o status do pedido.

FIGURA 24- Tela de inserção de atividades em pedidos
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 Contribuição do projeto

O desenvolvimento desse projeto foi, sem dúvida, importante para nossa 

formação  e  para  solidificação  de  vários  assuntos  estudados  ao  longo  dos 

últimos semestres.  O fato de o projeto cobrir  aplicações para uso em uma 

grande instituição, em que havia expectativa por parte da comunidade, exigiu 

que tentássemos fazer algo com condições reais de suprir as necessidades.

A  decisão  de  criar  um  framework foi  importante  para  aumentar  o 

conhecimento  dos  desenvolvedores,  tanto  sobre  a  linguagem  PHP  quanto 

sobre orientação a objetos e padrões de projeto.

No momento de finalização deste trabalho, a intranet institucional já está 

implantada e em funcionamento, portanto tivemos oportunidade de vivenciar do 

início  ao fim o processo de análise,  desenvolvimento e implantação de um 

sistema.

8.2 Dificuldades encontradas

Felizmente,  o  material  para  pesquisa  disponível  sobre as  tecnologias 

utilizadas no desenvolvimento deste trabalho é muito vasto, o que praticamente 

eliminou dúvidas sobre como utilizar as linguagens.

As dificuldades concentraram-se, principalmente, no desenvolvimento do 

framework,  que  exigiu  de  nós  um  conhecimento  mais  profundo  sobre  os 

conceitos de orientação a objetos aplicados ao PHP5 e padrões de projeto. 

As  mudanças  de  requisitos  dos  sistemas  durante  o  projeto  também 

constituíram  uma  dificuldade,  visto  que  foi  preciso  adaptar  o  projeto  às 

mudanças definidas pela instituição.
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8.3 Trabalhos futuros

A  intranet  institucional  já  está  implementada  com  os  recursos 

apresentados  neste  trabalho,  mas  sempre  existe  a  demanda  por  novos 

recursos. Dessa forma, haverá trabalho relacionado a esse sistema conforme a 

demanda da comunidade.

O  sistema  de  atendimento  de  pedidos  deverá  ser  posto  em 

funcionamento, primeiramente na reitoria e depois nos campi. Da mesma forma 

como ocorre na intranet,  a adição de novos recursos e melhorias será feita 

conforme a demanda gerada nas unidades.
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