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RESUMO 

 

 

 Este documento tem como principal objetivo apresentar uma solução para uma 

empresa de desenvolvimento de Sistemas WEB. O processo de tomada de decisão do 

gerente de projeto passa por problemas recorrentes de falta de comunicação, atrasos no 

prazo de entrega, controle e gerenciamento de tarefas para os funcionários. Logo, o 

gerente necessitará cada vez mais de meios que lhe permitam proceder quando 

submetido a esses problemas. 

 Além disso, ao definir o plano de estratégia de desenvolvimento do projeto, 

tendo em mente que o plano é uma estimativa do que deve acontecer. 

 Por isso, para minimizar esses problemas e permitir ao gerente um controle de 

seus projetos foi implementado um Sistema de Controle e Gestão de Projetos chamado 

MB Project o qual foi desenvolvido na plataforma Java, com desenvolvimento para 

visualização WEB, podendo ser acessado usando um navegador em ambiente Desktop. 

Palavras-chave: gerenciamento de projetos, controle de tarefas, manipulação do fluxo do 

projeto 
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ABSTRACT 

 

 

 This work has as main objective to present a solution to a development company 

WEB Systems. The decision-making process of the project manager goes through 

recurring problems of miscommunication, delays in delivery, control and management 

tasks for employees. Soon, the manager will need increasingly means to proceed when 

subjected to these problems. 

 In addition, the plan set the development strategy of the project, keeping in mind 

that the plan is an estimate of what should happen. 

 Therefore, to minimize these problems and allow the manager control of his 

projects was implemented Control System and Project Management Project called MB, 

which was developed on the Java platform, with development to view WEB and can be 

accessed using a web browser on Desktop environment 

Keywords: project management, control of tasks, manipulating the flow of the project 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o crescente avanço da tecnologia e o aumento na utilização de sistemas e 

softwares, ao definir a base do projeto juntamente com a equipe, alguns desvios podem 

surgir. Assim, problemas de comunicação interna entre os membros, prazos de entrega, 

objetivos mal definidos ou entendidos e falta de controle no desenvolvimento das 

atividades são questões que podem ocorrer em diversas empresas de desenvolvimento 

do país. 

O planejamento correto de um projeto é imprescindível para gerenciar atrasos e 

prazos que afetam seu desenvolvimento. Auxiliar no processo de tomada de decisão e 

alcançar os objetivos propostos. Neste contexto entram os Sistemas de Gestão e 

Controle de Projetos. 

A gerência de projetos representa um conjunto de funções importantes 

vinculados ao processo de criação de um produto. A aceitação do gerenciamento de 

projetos indica que a aplicação de conhecimentos, processos, habilidades, ferramentas e 

técnicas adequadas pode ter um impacto significativo no sucesso do projeto. 

A opção pelo gerenciamento de projetos deixou de ser superficial e passou a ser 

parte fundamental desde a elaboração até a conclusão de projetos, pois, através de suas 

técnicas, pode auxiliar com que muitos projetos sejam concluídos e, ainda, evitando o 

desperdício de recursos como capital, mão de obra e tempo. 

Por isso, para alcançar o objetivo esperado pelo cliente deve-se envolver toda a 

equipe, a fim de garantir que um projeto tenha sucesso e não seja realizada alguma 

tarefa sem o gerenciamento das informações onde a aplicação de técnicas e 

conhecimentos de gestão e controle entre em vigor. 

A fim de organizar e auxiliar o processo de tomada de decisão, este trabalho tem 

como escopo reunir as diferentes definições encontradas no desenvolvimento de um 

projeto e criar um sistema que atenda especificamente às necessidades das empresas. 

O desenvolvimento de um projeto é um processo intencional, que necessita de 

um plano de ações que exige um envolvimento de uma equipe de trabalho, onde existem 

etapas específicas bem planejadas e uma organização para adaptação, conhecimento e 

entendimento do projeto. A concepção inicial deve ter em vista os objetivos que serão 
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alcançados e para atingi-los é preciso realizar uma estimativa de prazos e metas a serem 

cumpridas. Projetos envolvem gastos, ações únicas e riscos; têm de ser concluídos em 

períodos pré-definidos, com recursos estipulados e apresentar desempenho satisfatório. 

Para isso, o sistema possibilitará inserir tarefas e metas para a empresa, gerenciar 

estas solicitações, acompanhar o estágio em que as tarefas se encontram e definir os 

responsáveis pela execução e desenvolvimento, além de apresentar detalhes de cada 

projeto. 

A partir da identificação do modelo de trabalho da empresa, o sistema foi 

desenvolvido para se adaptar ao fluxo de trabalho da mesma, mas também que possa ser 

utilizado por outras empresas que não apresentam controle e gestão de tarefas as quais 

são essenciais para a melhoria dos processos. 

1.1 OBJETIVO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo principal conciliar 

o conjunto de boas práticas de gestão e controle para a empresa solicitante. Para isso, foi 

desenvolvido um Sistema de Controle e Gestão de Projetos que possa auxiliar o gerente 

de projetos de uma empresa de desenvolvimento WEB a manter o gerente de projeto e 

as equipes informadas e alinhadas sobre todas as etapas e objetivos. 

Além disso, visa controlar o rendimento, fiscalizar o tempo gasto de trabalhos 

individuais de cada membro da equipe, permitindo ao gerente designar e gerenciar 

tarefas. Na aquisição de um novo projeto, definindo prazos de entrega e controlando a 

situação em que se encontra cada projeto e tarefa separadamente. Ainda, permitir que o 

gerente de projeto verifique os responsáveis pela execução e desenvolvimento, além de 

detalhar cada projeto desenvolvido. 

Os principais benefícios que podem existir com o uso de um sistema de controle 

e gestão de projetos é reduzir a perda de tempo na análise de requisitos, formação de 

equipes, comunicação do andamento de tarefas, facilidade na comunicação entre os 

colaboradores, visualização do andamento dos projetos e com isso possibilitar que o 

gerente atinja o principal objetivo que é entregar projetos dentro do prazo, com 

qualidade e rentabilidade. 
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1.2 SITUAÇÃO ATUAL 

 Atualmente, não existe efetivamente um controle sobre desenvolvimento de 

projetos na empresa MIL Web. Isso faz com que os projetos sejam gerenciados 

individualmente ou através de outras ferramentas, implicando com que a probabilidade 

de se alcançar os objetivos seja baixa. 

 Entretanto, alguns softwares já foram utilizados na tentativa de controlar o 

andamento dos projetos. Porém, como existe uma troca repentina de softwares muitos 

dados acabam perdidos ou ficam dispersos, tornando difícil o acesso ou um possível 

histórico de informações. 

 Tais fatores geram um caos estrutural resultando em grandes prejuízos para a 

empresa, levando ao surgimento da necessidade de se corrigir os problemas através de 

uma ferramenta única de controle onde todos os dados ficariam centralizados, sem 

perdas. 

1.3 SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Cada vez mais, as empresas estão utilizando e dependentes de serviços de 

Tecnologia de Informação. O mundo empresarial tem passado por muitas mudanças e 

agregamos essas, pela rápida evolução que a TI impõe, tornando imprescindível para as 

organizações apostarem alto no investimento na área. Em função disto, elas precisam 

garantir que os devidos serviços sejam adequados às necessidades empresariais a fim de 

verificar se os serviços estão atendendo ao planejamento estratégico da empresa. 

 Devido a esse investimento na tecnologia, percebeu-se a oportunidade de 

desenvolver ferramentas que contribuíssem com o fluxo de trabalho das empresas. A 

partir daí, começaram a surgir softwares na área de gerência de projetos. Foram 

desenvolvidos diversos softwares de gerenciamento de projetos, que auxiliam bastante 

nas tarefas do gerente de projetos. Entre eles estão: dotProject
1
, Microsoft Project

2
 e 

OpenProj
3
. Ainda assim, é muito difícil concluir qual é o melhor software de 

                                                           
 

1
 Link: http://www.dotproject.net/ 

2
 Link: http://www.microsoft.com/project 

3
 Link: http://serena.com/products/openproj/ 
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gerenciamento de projetos. Cada um possui vantagens complementares aos outros, 

cabendo ao gerente de projetos, com base nas realidades e limitações da organização, 

optar por aquele que pode ser melhor para a empresa. 

 Uma das principais características de um Software de Controle de Projetos é 

uma planificação e monitoramento das atividades. Ainda, permitem cortar os projetos 

em tarefas, classificar e coordenar as tarefas dos funcionários, definir datas para o 

lançamento e os prazos. 

 

 

Figura 1 - MS Project - Atividades do Projeto (Software Proprietário) 

 

 Para facilitar a implementação da tecnologia da informação nas empresas, é 

necessário criar uma visão estratégica, uma visão que seja não só capaz de alinhar as 

estratégias de negócio, mais também de abranger a estratégia competitiva e os modelos 

organizacionais que poderão direcionar o sistema de tecnologia da informação ou ser 

direcionado por ele. 

 Ainda assim, não adianta achar que a escolha de hoje será eterna; com o 

surgimento quase que diário de soluções para o gerenciamento de projetos, equipes, 

atividades e produtividade, sempre surge uma ferramenta melhor que a que você está 

usando, por isso os softwares necessitam sempre estar sendo atualizados. 
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3 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

3.1 Método de Especificação de Requisitos 

Para realizar a especificação dos requisitos, foram utilizados três métodos: 

Entrevistas, Observação e Brainstorming.  

Estes métodos foram escolhidos, pois são os que melhor se adaptam as situações 

e demanda atual do cliente. Apesar de já estar no ramo há algum tempo, não utilizam 

um sistema próprio para gerenciamento das atividades. Foram realizadas entrevistas, 

obtendo o máximo de informações, observações nas rotinas de trabalho, tentando 

entender e descrever as principais atividades e, ainda, reuniões em horários marcados 

utilizando diferentes pensamentos e ideias para encontrar a melhor solução para o 

problema do cliente. 

3.2 Requisitos Funcionais 

o O sistema permite o cadastro de Usuários, Clientes, Projetos, Tarefas e Metas. 

o O sistema permite editar as informações de Usuários, Clientes, Projetos, Tarefas 

e Metas; 

o O sistema permite classificar os Usuários, Clientes, Projetos, Metas e Tarefas; 

o O sistema permite gráfico dos projetos; 

o O sistema permite visualizar projetos, tarefas, metas, gráfico dos projetos, 

histórico de projetos, histórico de tarefas e histórico de metas; 

o O sistema permite finalizar projetos, tarefas e metas;  

o O sistema permite exportar projeto, tarefas, metas; 

o O sistema permite autenticar os usuários cadastrados; 

o Envio de e-mail no cadastro de um usuário; 

o Exportar os dados em diversos formatos (PDF, CSV, XLS). 
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3.3 Requisitos Não funcionais 

o A interface do sistema está idealizada para fornecer um ambiente de facilidade 

para o usuário. 

o O sistema pode ser operacionalizado nas plataformas Unix e MS Windows. 

o O sistema será a prova de SQL injection em todas as páginas. 

o A base de dados deve ser protegida para acesso somente de usuários autorizados. 

o Possuir limitações para certas partes do sistema de acordo com o perfil do 

usuário.  

o O sistema deverá ser de fácil manutenção e entendimento.  

o A responsabilidade dos dados cadastrados no sistema será exclusivamente do 

administrador do sistema.  

o Para ter produtividade, o preenchimento e processamento dos cadastros não 

podem demorar.  

o Não pode haver probabilidade de corrupção dos dados após falha.  

o O sistema precisará de uma máquina com no mínimo 1 GB de memória RAM, 

com um processador de 2 Ghz. 
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4 METODOLOGIA E MODELAGEM 

4.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

Há alguns anos diversos autores tem discutido e sugerido diferentes maneiras de 

realizar o desenvolvimento e a complexidade do software, já que a cada dia novas áreas 

de utilização têm surgido e exigido mais confiabilidade e precisão dos sistemas. Não há 

ideia comum sobre qual a melhor forma para o desenvolvimento de sistemas de 

software, mas existe um esforço em tentar solucionar e reduzir as dificuldades 

encontradas do software, da complexidade e de necessidades de cumprir seus objetivos.  

O desenvolvimento de software não é somente criação de código. É necessária, 

ainda, a utilização de uma metodologia de trabalho a fim de definir de forma clara quais 

procedimentos devem ser adotados e necessários para o seu desenvolvimento.  

A metodologia de desenvolvimento utilizada neste projeto foi realizada de forma 

que aproximasse o desenvolvimento do usuário final do software, atualizando cada fase 

do processo de pesquisa e desenvolvimento para que este não fique sem rumo ou, ainda, 

diminuindo a qualidade do software oferecendo uma estrutura que não corresponde às 

reais necessidades do cliente.  

O motivo pelo qual foi escolhida essa metodologia é para buscar atender as 

demandas com menor prioridade, mas que se tornam importantes para o negócio 

específico da empresa. Dessa forma, a entrega é rápida e o cliente pode perceber que o 

projeto está andando e, assim, participe ativa e efetivamente do progresso do sistema.  

Além disso, a produção do projeto é feita em etapas, com conversas periódicas 

com o cliente onde serão apresentados o andamento da estrutura do projeto e as 

alterações recorrentes das necessidades atuais para que caso haja alguma mudança 

repentina, possa, também, haver uma adaptação rápida e responder às mudanças mais 

do que seguir o plano.  

Dessa forma, propõe um processo leve, centrado no desenvolvimento iterativo e 

com a apresentação constante de pequenas partes das funcionalidades do sistema. As 

partes são incrementadas e requerem a melhoria constante do código. 
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4.2 MODELAGEM DO SISTEMA 

4.2.1 Descrição dos Casos de Uso 

Logar no sistema 

Caso de uso da tela principal para entrar no sistema 

Nome do caso de uso: Login 

Ator: Administrador, Gerente de Projeto, Funcionário  

Prioridade: Alta (5) 

Fluxo Principal: O caso de uso inicia quando o usuário acessa a tela principal do 

sistema, a janela de login aparecerá e o usuário digitará o seu login e a senha e 

pressionará o botão entrar. Caso os dados estejam corretos, o sistema abrirá as janelas 

normais com as informações carregadas conforme o usuário logado. 

Fluxo Secundário: No caso do login do usuário estar incorreto, o sistema informará que 

o usuário digitado não consta no banco de dados, assim como também informará o 

número de tentativas restantes. Após, o sistema retornará para a tela de login para a 

nova tentativa. 

Fluxo Secundário: No caso da senha estar incorreta, o sistema enviará uma mensagem 

em uma caixa de texto, informando ao usuário que a senha digitada diverge da senha do 

usuário. Após, o sistema retornará para a tela de login para uma nova tentativa. 

Fluxo Secundário: o login poderá ser cancelado a qualquer momento saindo do sistema. 

Autorizar acesso 

Caso de uso para autorizar ou negar acesso ao sistema 

Nome do caso de uso: AutorizaAcesso 

Ator: Administrador, Gerente de Projeto, Funcionário  

Prioridade: Médio-Alta (4)  

Fluxo Principal: O caso de uso inicia quando o usuário tenta acessar alguma função 

interna do sistema. Ao tentar abrir alguma dessas funções, o sistema irá realizar uma 

consulta para saber qual o usuário que está logado, após, verificará se este usuário 
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possui permissão para acessar a função requisitada, no caso positivo, o sistema abrirá a 

função e seguira o seu fluxo normalmente.  

Fluxo Secundário: Quando o usuário logado não tiver acesso à função selecionada o 

sistema informará ao usuário que o acesso foi negado. 

Tela Principal 

Caso de uso da tela principal após entrar no sistema 

Nome do caso de uso: TelaPrincipal 

Ator: Administrador, Gerente de Projeto, Funcionário  

Prioridade: Alta (5) 

Fluxo Principal: O caso de uso inicia quando o usuário é logado no sistema depois de 

AutorizaAcesso. Nesse caso, será apresentada a tela principal e ativa do sistema. Nela, o 

sistema abrirá os menus com as informações carregadas conforme o perfil e função do 

usuário logado. 

Fluxo Secundário: a tela poderá ser encerrada a qualquer momento pressionando o 

botão Sair. 

Casos de uso incluídos: AutorizaAcesso 

Cadastrar 

Caso de uso para cadastrar 

Nome do caso de uso: NovoCadastro 

Ator: Administrador, Gerente de Projeto 

Prioridade: Média (3) 

Fluxo Principal: O caso de uso inicia quando o é aberto um novo cadastro. O sistema 

abrirá uma tela de cadastro com campos específicos para o preenchimento. Após o 

preenchimento, o usuário deverá pressionar o botão Salvar. No caso de não haver 

nenhum erro no cadastro, será salvo no banco de dados e o sistema retornará para a tela 

principal. 

Fluxo Secundário: Caso seja um cadastro de usuário os campos específicos serão: 

nome, e-mail, endereço, telefone, CPF, login e função (Gerente ou Funcionário). O 
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sistema então irá chamar a função ValidaCadastro, passando o objeto Usuario com os 

dados recém informados para realizar a validação. 

Fluxo Secundário: Caso seja um cadastro de cliente os campos específicos serão: razão 

social, nome do cliente, endereço, telefone, CNPJ, e-mail. O sistema então irá chamar a 

função ValidaCadastro, passando o objeto Cliente com os dados recém informados para 

realizar a validação. 

Fluxo Secundário: Caso seja um cadastro de projeto os campos específicos serão: nome, 

definição de gerente de projeto, gerente de análise, funcionários envolvidos, prazo para 

entrega, metas, status. No caso do projeto ser destinado a um cliente especifico, o 

usuário selecionará o cliente na combo. O sistema então irá chamar a função 

ValidaCadastro, passando o objeto Projeto com os dados recém informados para realizar 

a validação. 

Fluxo Secundário: Caso seja um cadastro de tarefa os campos específicos serão: nome 

da tarefa, prazo de encerramento, status. No caso da tarefa ser destinado a um 

funcionário especifico, o usuário selecionará o funcionário na combo. O sistema então 

irá chamar a função ValidaCadastro, passando o objeto Tarefa com os dados recém 

informados para realizar a validação.  

Fluxo Secundário: Caso seja um cadastro de meta os campos específicos serão nome da 

meta, prazo de encerramento, status. O sistema então irá chamar a função 

ValidaCadastro, passando o objeto Meta com os dados recém informados para realizar a 

validação. 

Fluxo Secundário: Caso seja um cadastro de função o campo específico será somente o 

nome da função. Por padrão, as funções cadastradas inicialmente serão: Administrador, 

Gerente de Projeto e Funcionário. O sistema então irá chamar a função ValidaCadastro, 

passando o objeto Funcao com os dados informados para realizar a validação. 

Fluxo Secundário: No caso de haver algum erro nas informações do cadastro, o sistema 

irá retornar para a tela de cadastro com as informações incorretas marcadas em 

vermelho para correção. 

Fluxo Secundário: O caso de uso poderá ser encerrado a qualquer momento 

pressionando o botão Cancelar, quando o mesmo for pressionado, o sistema voltará para 

a tela anterior. 

Casos de uso incluídos: ValidaCadastro 
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Validar Cadastros 

Caso de uso para validar informações no cadastro 

Nome do caso de uso: ValidaCadastro 

Ator: Administrador, Gerente de Projeto 

Prioridade: Alta (5) 

Fluxo Principal: O caso de uso inicia quando o usuário completa algum cadastro, onde 

o sistema envia essa informação para a validação. Nesse caso, o sistema enviará um 

objeto do tipo específico preenchido com as informações a serem validadas. A partir 

deste ponto a função irá começar a validação dos campos. Então, verifica 

primeiramente, se todos os campos obrigatórios estão preenchidos. Em caso positivo o 

sistema irá passar para as validações específicas. Ao fim da operação, o sistema irá 

verificar se houve algum erro encontrado, caso não haja, o sistema retorna que a 

verificação foi realizada com sucesso e a tela de cadastro para seguir o fluxo normal. 

Fluxo Secundário: Caso seja uma validação de usuário, o caso de uso inicia quando o 

usuário completa o cadastro de algum novo usuário. Então, após verificar se todos os 

campos obrigatórios estão preenchidos, o sistema irá passar para as validações 

específicas, como nome, endereço, telefone, CPF, e-mail e função.  

Fluxo Secundário: Caso seja uma validação de cliente, o caso de uso inicia quando o 

usuário completa o cadastro de algum novo cliente. Então, após verificar se todos os 

campos obrigatórios estão preenchidos, o sistema irá passar para as validações 

específicas, como razão social, nome do cliente, endereço, telefone, CNPJ e e-mail.  

Fluxo Secundário: Caso seja uma validação de projeto, o caso de uso inicia quando o 

usuário completa o cadastro de algum novo projeto. Então, após verificar se todos os 

campos obrigatórios estão preenchidos, o sistema irá passar para as validações 

específicas, como definição de gerente de projeto, cliente, prazo para entrega, metas.  

Fluxo Secundário: Caso seja uma validação de tarefa, o caso de uso inicia quando o 

usuário completa o cadastro de alguma nova tarefa em um projeto. Então, após verificar 

se todos os campos obrigatórios estão preenchidos, o sistema irá passar para as 

validações específicas, como nome da tarefa, prazo de encerramento, funcionário 

responsável.  

Fluxo Secundário: Caso seja uma validação de meta, o caso de uso inicia quando o 

usuário completa o cadastro de alguma nova meta. Então, após verificar se todos os 
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campos obrigatórios estão preenchidos, o sistema irá passar para as validações 

específicas, como nome da meta, prazo de encerramento.  

Fluxo Secundário: Caso seja uma validação de função, o caso de uso inicia quando o 

usuário completa o cadastro de alguma nova função para os usuários do sistema. Então, 

o sistema irá passar para a validação específica, como o nome.  

Fluxo Secundário: Caso em algum dos processos seja encontrado um erro, será 

armazenado qual o campo está errado e qual o erro encontrado, para que no final do 

processo a função retorne os erros para os campos específicos. 

Enviar E-mail 

Caso de uso para enviar e-mail  

Nome do caso de uso: EnviaEmail 

Ator: Administrador, Gerente de Projeto e Funcionário 

Prioridade: Média (3) 

Fluxo Principal: O caso de uso inicia quando a função é chamada, onde receberá o e-

mail do destinatário e a mensagem a ser encaminhada.  

Fluxo Secundário: No caso de ser um cadastro de um novo usuário, o caso de uso será 

executado informando a senha de acesso ao sistema. 

Exportar Dados 

Caso de uso para exportar os dados 

Nome do caso de uso: ExportaDados 

Ator: Administrador, Gerente de Projeto, Funcionário 

Prioridade: Média (3)  

Fluxo Principal: O caso de uso inicia quando o usuário pressiona o botão de exportar. 

Nesse momento será aberta a tela para escolha da extensão do arquivo a ser exportado. 

Fluxo Secundário: Caso o tipo de exportação selecionado seja de Cliente, serão 

inseridos os campos referentes aos clientes. 

Fluxo Secundário: Caso o tipo de exportação selecionado seja de Usuário, serão 

inseridos os campos referentes aos usuários. 
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Fluxo Secundário: Caso o tipo de exportação selecionado seja de Projeto, serão 

inseridos os campos referentes aos projetos. 

Fluxo Secundário: Caso o tipo de exportação selecionado seja de Tarefa, serão inseridos 

os campos referentes às tarefas. 

Fluxo Secundário: Caso o tipo de exportação selecionado seja de Meta, serão inseridos 

os campos referentes às metas. 

Gerenciar 

Caso de uso para gerenciar 

Nome do caso de uso: Gerencia 

Ator: Administrador, Gerente de Projeto 

Prioridade: Média (3)  

Fluxo Principal: O caso de uso inicia quando o usuário acessa um projeto ou tarefa para 

visualizar. Nesse caso, serão carregadas informações para visualização. 

Fluxo Secundário: Caso o gerenciamento seja para Usuário, somente o Administrador 

terá acesso. Nesse caso, poderá cadastrar, visualizar, editar e ativar ou inativar usuários 

do sistema. 

Fluxo Secundário: Caso o gerenciamento seja para Cliente, somente o Administrador e 

Gerente de Projeto terão acesso. Nesse caso, poderá cadastrar, visualizar e editar 

clientes do sistema. 

Fluxo Secundário: Caso o gerenciamento seja para Projeto, somente o Administrador e 

Gerente de Projeto terão acesso. Nesse caso, poderá cadastrar, visualizar e editar 

projetos do sistema. 

Fluxo Secundário: Caso o gerenciamento seja para Metas, somente o Administrador e 

Gerente de Projeto terão acesso. Nesse caso, poderá cadastrar, visualizar e editar metas 

do sistema.  

Fluxo Secundário: Caso o gerenciamento seja para Tarefas, Administrador, Gerente de 

Projeto e Funcionário terão acesso. Nesse caso, somente o Administrador e Gerente de 

Projeto poderão cadastrar, visualizar e editar as tarefas do sistema. Ainda, o Funcionário 

terá permissão para visualizar e editar. 
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Alterar Status 

Caso de uso para alterar o status de projetos, tarefas e metas 

Nome do caso de uso: AlteraStatus 

Ator: Administrador, Gerente de Projeto, Funcionário 

Prioridade: Média-Alta (4) 

Fluxo Principal: O caso de uso inicia quando o usuário pressiona o botão Alterar Status 

na tela do Projeto, da Tarefa ou Meta no sistema. Na alteração do Status, o usuário 

selecionará uma das seguintes opções disponíveis: Pendente, Finalizado, Aberto, 

Analisando e Encaminhado. O Sistema realizará o salvamento do estado atual. Após, 

retornará a tela principal. 

Fluxo Secundário: No caso do projeto, tarefa ou meta não estarem cadastrados no banco 

de dados do sistema, o usuário poderá pressionar o botão Novo Projeto, Nova Tarefa 

e/ou Nova Meta, quando será chamada a função destinada a cada fluxo. Após o sistema 

voltará à tela do projeto e o sistema retorna ao seu fluxo normal.  

Fluxo Secundário: O caso de uso poderá ser encerrado a qualquer momento 

pressionando o botão Cancelar, quando o mesmo for pressionado, o sistema voltará para 

a tela principal.  

Casos de uso incluídos: CadastraProjeto, CadastraTarefa, CadastraMeta 

 

De acordo com o diagrama de caso de uso acima, temos a seguinte lista de casos de uso: 

 

 Controlar Projeto; 

o Incluir Tarefa; 

o Alterar Projeto; 

o Visualizar Projeto; 

o Gerar Gráfico de Tempo Gasto; 

 Exportar Dados; 

o Exportar Clientes; 

o Exportar Usuários; 

o Exportar Projetos; 

o Exportar Tarefas; 

o Exportar Metas. 
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 Fazer Cadastro; 

o Manter Cadastro de Funções; 

 Incluir Função; 

 Alterar Função; 

 Visualizar Função; 

o Manter Cadastro de Usuário; 

 Incluir Usuário; 

 Alterar Usuário; 

 Visualizar Usuário; 

o Manter Cadastro de Cliente; 

 Incluir Cliente; 

 Alterar Cliente; 

 Visualizar Cliente; 

o Manter Cadastro de Meta; 

 Incluir Meta; 

 Alterar Meta; 

 Visualizar Meta; 

o Manter Cadastro de Projeto; 

 Incluir Projeto; 

 Alterar Projeto; 

 Visualizar Projeto; 

o Manter Cadastro de Tarefa; 

 Incluir Tarefa; 

 Alterar Tarefa; 

 Visualizar Tarefa; 
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4.2.2 Diagrama dos Casos de Uso 

 O Diagrama de Casos de Uso tem o objetivo de auxiliar a comunicação entre os 

analistas e o cliente. Abaixo, segue os usuários e o diagrama do sistema, conforme a 

Figura 2. 

Administrador: é o administrador do sistema; tem acesso a todas as informações e é o 

único que pode inserir novos gerentes de projeto; 

Gerente de Projeto: Pessoa responsável pelo projeto e gerenciamento é quem vai 

controlar o andamento geral do projeto e define quem serão os funcionários 

responsáveis pelo desenvolvimento; 

Funcionário: é quem desenvolve as tarefas e atividades. 

 

 

Figura 2 - Diagrama dos Casos de Uso 
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4.3 Classes 

 Um diagrama de classes é uma representação da estrutura das classes que 

servirão de modelo para objetos no desenvolvimento do sistema, conforme a Figura 3. 

4.3.1 Diagrama de Classes 

 

Figura 3- Diagrama de Classes 
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4.3.2 Descrição do Diagrama de Classes 

UF Cidade 

Classe para definir as Unidades 

Federativas 

Classe para definir as cidades das 

Unidades Federativas 

cod: código da UF 

sigla: sigla da UF 

descricao: Descrição da UF 

codIbge: Código da UF no IBGE 

cod: código da cidade 

descricao: descrição da cidade 

uf: UF da cidade; referencia uma UF 

codIbge: código da Cidade no IBGE 

 

Funcao  Estado 

Classe para definir a função do 

usuário  

Classe para definir um estado de 

projetos, metas e tarefas 

cod: código da função  

nome: nome da função  

cod: código do estado 

nome: nome do estado 

 

Usuario  Cliente  

Classe para definir um usuário Classe para definir um cliente  

 cod: código do usuário  

login: nome de usuário para acesso  

senha: senha do usuário para acesso  

nome: nome do usuário  

endereco: endereço do usuário  

telefone: telefone do usuário  

CPF: CPF do usuário  

email: e-mail do usuário  

funcao: referencia uma Função 

status: situação do usuário 

(ativo/inativo) 

ultimologin: data do último acesso 

cod: código do cliente  

razao_social: nome da empresa  

nome: nome do cliente solicitante  

endereco: endereço da empresa  

telefone: telefone da empresa  

CNPJ: CNPJ da empresa  

email: e-mail da empresa ou cliente 

cidade: cidade da empresa 
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Projeto  Meta 

Classe para definir um projeto Classe para definir uma meta 

cod: código do projeto 

descrição: descrição do projeto 

nome: nome do projeto 

cliente: referencia um cliente 

meta: referencia uma meta 

gerente_projeto: gerente de projeto e 

referencia um usuário 

data_abertura: data de abertura do 

projeto 

data_entrega data de entrega do 

projeto 

data_prevista: data prevista para 

entrega do projeto 

estado: referencia um estado 

status: situação do projeto 

(ativo/finalizado) 

cod: código da meta 

descricao: descrição da meta 

data_abertura: data de abertura da meta 

data_entrega: data de 

entrega/finalizacao da meta 

data_prevista: data prevista para 

finalização da meta 

estado: referencia um estado 

status: situação da meta 

(ativa/finalizada) 

 

Tarefa  AlteraTarefa 

Classe para definir uma tarefa  Classe para definir uma alteração de 

tarefa 

cod: código da tarefa 

projeto: referencia um projeto 

descricao: descrição da tarefa 

data_abertura: data de abertura da 

tarefa 

data_entrega: data de 

entrega/finalizacao da tarefa 

data_prevista: data prevista para 

finalização da tarefa 

estado: referencia um estado 

usuario_inicial: código do solicitante e 

referencia um usuário 

usuário_resp: código do responsável 

atual e referencia um usuário 

status: situação da tarefa 

(ativa/finalizada) 

cod: código da alteração 

data_alteracao: data que foi feita a 

alteração 

alteracao: descrição do que foi realizado 

na alteração 

horas: tempo gasto na atividade em 

horas 

minutos: tempo gasto na atividade em 

minutos 

segundos: tempo gasto na atividade em 

segundos 

tarefa: tarefa em que houve alteração e 

referencia uma tarefa 

usuário: usuário que efetuou a alteração 
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4.4 EAP - Estrutura Analítica do Projeto 

 A Estrutura Analítica de Projeto é utilizada para separar as fases de um projeto 

buscando facilitar a execução e deixando de fácil controle, geralmente é estruturada no 

formato de árvore hierárquica (de mais geral para mais específica) orientada às entregas 

que precisam ser feitas para completar um projeto. A finalidade da EAP é colocar em 

evidência os itens reais necessários para a realização de um projeto tornando-se assim 

um elemento base para a elaboração do mesmo. 

 A EAP foi uma ferramenta que acompanhou todo o projeto, pois forneceu uma 

visão gráfica global do escopo do projeto, com atividades e atribuições bem definidas, 

auxiliando a decomposição do projeto em elementos simples. Abaixo, segue o modelo 

de Estrutura Analítica adotado: 

 

 Fase 1 - Definição do projeto 

o Conversas com o cliente; 

o Definição do projeto; 

o Aprovação do Cliente. 

 

 Fase 2 – Documentação 

o Método de especificação de requisitos; 

o Levantamento de requisito; 

o Requisitos Funcionais; 

o Requisitos Não funcionais; 

o Descrição dos casos de uso; 

o Criação do Diagrama dos Casos de uso; 

o Criação do Diagrama de classe; 

o Metodologia de desenvolvimento; 

o Definição de tecnologias utilizadas; 

o Definição da plataforma (Web/Desktop); 

o Desenvolvimento de telas para amostragem; 

o Tela de Login; 
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o Telas de Cadastros; 

o Telas de Listagem dos dados do banco. 

 

 Fase 3 - Desenvolvimento Inicial 

o Modelagem do banco de dados; 

o Criação das classes necessárias; 

o Definição do Cronograma. 

 

 Fase 4 – Layout 

o Criação de ferramentas básicas; 

o Cadastros do sistema; 

o Edição de dados do sistema; 

o Exclusão de dados do sistema (quando necessário); 

o Listagem de dados do sistema; 

o Funcionalidade de gráfico para o andamento do projeto; 

o Integração do sistema ao layout; 

o Desenvolver os métodos necessários para o sistema e o banco de dados. 

 

 Fase 5 – Testes 

o Testes e Regras de negócios; 

o Aplicar as correções necessárias; 

o Apresentação e Tratamento de erros; 

o Verificar se o sistema está atendendo a sua necessidade e fazendo o que se 

propõe; 

o Documento final. 
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5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

Este projeto foi desenvolvido na plataforma Java voltada para o 

desenvolvimento de aplicações WEB. Para isto, foi utilizada a framework JSF que 

permite a elaboração de interfaces de usuário adaptando componentes em um 

formulário e os estende a orientação a objetos Java. Dessa forma, permite que seja feita 

a separação entre a lógica de programação e as regras de negócio, navegação, conexões 

com serviços externos, além de gerenciamento de configurações internas. 

O JavaServer Faces ou, simplesmente, JSF é uma tecnologia que dispõe de 

características de design patterns
4
 em aplicações onde apresenta o Model-View-

Controller (MVC) para WEB e um modelo de interfaces gráficas baseado em eventos. 

Por basear-se no padrão de projeto MVC, a principal vantagem é a fácil separação entre 

a visualização e regras de negócio (modelo). 

 O Model-View-Controller
5
 é um modelo de desenvolvimento de Software que 

tem por objetivo na representação, separar os dados ou as lógicas de negócios (Model), 

da interface do usuário (View) e do fluxo da aplicação (Control), assim permitindo 

desenvolver, editar e testar separadamente cada estrutura. Para isso, a utilização mostra 

que uma mesma lógica de negócios possa ser acessada e visualizada através de várias 

interfaces. 

 Nessa tecnologia, o Controle (Control) é composto por um Servlet
6
 denominado 

FacesServlet, por arquivos de configuração e por um conjunto de manipuladores de 

ações e observadores de eventos. O FacesServlet é a parte responsável por receber as 

requisições da WEB, redirecioná-las para o Modelo (Model) e, então, remeter uma 

resposta. Os arquivos de configuração são responsáveis por realizar conexões e 

mapeamentos de ações e pela definição de regras de navegação. Os manipuladores de 

eventos são responsáveis por receber os dados vindos da camada de visualização 

(View), acessar o modelo, e então devolver o resultado para o FacesServlet. 

                                                           
 

4
 Padrão de Projeto de Software: descreve uma solução geral para problemas de software 

5
 Link: http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/2367/abordando-a-arquitetura-mvc-e-design-patterns-

observer-composite-strategy.aspx 
6
 Componente como um servidor para aplicativo Web 



30 

 
 

 O modelo representa os objetos de negócio e executa uma lógica ao receber os 

dados recorrentes da camada de visualização. Finalmente, esta é composta por 

component trees
7
, tornando possível unir um componente ao outro para formar 

interfaces mais complexas. A Figura 4
8
 mostra a estrutura do JavaServer Faces baseada 

no modelo MVC.  

 Foi escolhida a framework JSF para desenvolvimento, pois foi bastante utilizada 

em aula e oferece ganhos no desenvolvimento de aplicações WEB como por exemplo 

separar as funções que envolvem a construção, e apresentar componentes de fácil 

utilização que agiliza o processo de desenvolvimento. 

 Para realizar a manipulação com o banco de dados, foi escolhida uma API 

padrão do Java que é ideal para utilizar com o framework JPA (Java Persistence API). 

Ele foi escolhido por reunir as vantagens de se utilizar um modelo orientado a objetos 

para a desenvolvimento de uma aplicação, com a performance e a confiabilidade dos 

bancos de dados relacionais. 

  

                                                           
 

7
 Arvore de componentes UI 

8
 Link: http://www.guj.com.br/content/articles/jsf/jsf.pdf 

Figura 4 - Arquitetura JSF baseado no modelo MVC 
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5.1 Primefaces 

 Conhecido como uma tecnologia para “Internet Rica” diretamente ligado à 

interface Web tradicional, com características e funcionalidades de softwares do tipo 

Desktop. O Primefaces
9
 é uma biblioteca de componentes JSF com interfaces ricas, o 

qual possui um conjunto amplo com mais de 100 componentes com suporte nativo a 

Ajax, mais de 30 temas pré-definidos, oferecendo a possibilidade de criação de novos. 

Apresenta, também, versão otimizada para dispositivos móveis (PrimeMobile). 

5.2 Desenvolvimento 

 O processo de codificação e desenvolvimento do projeto foi feito de forma 

segura e ágil. Para isso, foi utilizado o NetBeans IDE
10

 - versão 7.1.2 - que é um 

ambiente de desenvolvimento integrado o qual oferece as ferramentas necessárias para 

criar aplicativos profissionais de desktop, Web, móveis, etc. É uma ferramenta que 

auxilia programadores a escrever, compilar, debugar e instalar aplicações, visa 

simplificar o desenvolvimento e aumentar a produtividade pois reúne em uma única 

aplicação todas estas funcionalidades. Fornece criação de projetos e módulos, possui um 

grande conjunto de bibliotecas, módulos e API’s (um conjunto de rotinas, protocolos e 

ferramentas para a construção de aplicativos de software) que auxiliam o desenvolvedor 

a escrever seu software de forma mais rápida. 

 Cada alteração ou acréscimo de código significativo era submetido a um 

controle de versão.  Para não haver perdas e manter todos os arquivos centralizados, foi 

utilizado o Freepository
11

. O Freepository é uma ferramenta de controle que permite um 

repositório único de código-fonte, armazenamento de logs, geração de estatísticas 

diversas e acessar de qualquer lugar os arquivos. 

  

                                                           
 

9
 Link: http://primefaces.org/ 

10
 Link: http://netbeans.org/ 

11
 Link: https://freepository.com/ / 
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6 Telas do Sistema 

6.1 Tela de Login 

 Na figura 5, encontra-se a primeira tela do sistema, onde o será solicitado o 

nome de usuário e senha para acesso ao sistema. Após digitar os campos e clicar em 

entrar, o sistema irá verificar se o usuário e senha estão corretos. Caso os dados estejam 

corretos, o usuário será redirecionado para a página inicial do sistema. Caso contrário, 

aparecerá uma mensagem de erro informando que os dados fornecidos não conferem. 

 

Figura 5 - Tela de Login 

6.2 Tela Principal 

 Após acessar o sistema, será exibida a tela principal. Nela, serão mostrados os 

projetos existentes, caso o usuário logado seja o Administrador ou um Gerente de 

Projeto. De acordo com a Figura 6, cada projeto listado tem dois botões de extensão: um 

botão para listagem das tarefas referentes a ele e outro para detalhes do projeto. 

 

Figura 6 - Tela Principal 
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6.3 Telas de Cadastros 

 Todas as telas de cadastro de sistema são padronizadas. Apresentam o mesmo 

layout e a mesma validação para de campos obrigatórios. Cada tela tem campos 

específicos para cada cadastro que seja solicitado. 

 A seguir, de acordo com a figura 7, encontra-se uma tela de cadastro de projetos. 

Nessa tela, o usuário deve inserir os campo solicitados. Após isso, ao clicar em Salvar 

as informações serão cadastradas no banco de dados e um novo projeto estará 

disponível. 

 

Figura 7 - Cadastro de Projeto 
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6.4 Erros nas Telas de Cadastros 

 Para uma maior segurança e flexibilidade do sistema, todas as telas apresentam 

campos obrigatórios, com elementos específicos para o cadastro. Abaixo, segue a figura 

8 onde apresenta a tela de cadastro de projetos com amostragem dos erros com campos 

obrigatórios em branco. Se quando clicar em Salvar e as informações obrigatórias não 

estiverem preenchidas não será submetido para cadastrar o projeto e inserir no banco de 

dados. 

 

Figura 8 - Cadastro de Projeto com apresentação de erro 
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6.5 Visualização de Dados 

6.5.1 Detalhes de Projetos 

 Na Figura 9, é mostrada a tela com detalhes de cada projeto. Nela, é possível ver 

o andamento do projeto, se o projeto já foi entregue ou não, os dias de atraso e um 

gráfico do tempo gasto por cada envolvido no projeto, ordenando de menor a maior 

tempo gasto. 

 

Figura 9 - Detalhes do Projeto 

6.5.2 Tarefas dos Projetos 

 Na Figura 10, é mostrada a tela com detalhes de todas as tarefas do projeto 

selecionado. Nela, são apresentadas informações referentes ao projeto, com o estado, a 

situação e os prazos. Além de mostrar todas as tarefas pertencentes ao projeto. A 

qualquer momento, pode ser inserida uma nova tarefa usando o botão “Novo”. 
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Figura 10 - Detalhes de Tarefas dos Projetos 

6.4.2 Detalhes de Tarefas 

 Na Figura 11, é mostrada a tela com detalhes da tarefa selecionada. Nela, são 

apresentadas todas com as informações referentes à tarefa, com o estado e a situação e 

todas as alterações feitas com tempo gasto por determinado usuário com um registro da 

data de alteração. 

 

Figura 11 - Detalhes de Tarefa 

6.4.3 Detalhes de Metas 

 Na Figura 12, é mostrada a tela com detalhes da meta selecionada com as 

informações e os projetos com a devida meta. 



37 

 
 

 

Figura 12 - Detalhes de Meta 

6.4.4 Detalhes do Andamento de Tarefas 

 Na figura 13, é apresentada a tela de andamento das tarefas. Cada tarefa inserida 

em um projeto é mostrada no gráfico com sua data de criação e data prevista para 

entrega, seguindo uma linha do tempo. 

 

Figura 13 - Andamento das Tarefas 
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6.5 Edição 

6.5.1 Alteração de Tarefas 

 Na Figura 14, é mostrada a tela com informações para serem alteradas da tarefa 

selecionada. Toda tarefa alterada será gerada uma alteração de tarefa contendo a 

descrição da alteração feita, o tempo gasto na alteração e, podendo ainda, ser finalizada 

a qualquer momento. 

 

Figura 14 - Alteração de Tarefa 
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6.6 Tela de Confirmação de Cadastro - Recebimento de e-mail 

 Na Figura 15, é apresentada uma tela com um recebimento de e-mail. Quando 

um novo usuário é cadastrado no sistema, um e-mail de confirmação com alguns dados 

é enviado informando a senha para acesso. Nesse exemplo, foi previamente estabelecido 

um e-mail e uma senha para ser feito o envio. 

 

Figura 15 - Confirmação de Cadastro de Usuário 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

10.1 Conclusão do Projeto 

 Este trabalho de conclusão de curso possibilitou, além da criação de uma 

ferramenta para auxiliar as equipes de desenvolvimento, vivenciar as dificuldades 

encontradas na gerência de um projeto de software. A oportunidade de desenvolver o 

sistema possibilitou utilizar todo o conhecimento e variadas ferramentas e metodologias 

que foram estudados ao longo do curso. As experiências adquiridas com as tecnologias 

utilizadas no projeto contribuíram para o crescimento acadêmico e profissional.  

 Com o MB Project, a empresa solicitante tem controle do andamento dos 

projetos, pode gerenciar cada situação e o tempo gasto pelo funcionário em cada 

atividade.  

10.2 Trabalhos Futuros 

 Como possíveis trabalhos futuros, pode-se apontar: 

o Implementação de Gráfico de Gantt: um sequencial de atividades com inicio e 

fim de cada etapa do projeto, a fim de identificar dependências; 

o Implementação de um ambiente com Gestão de Recursos a fim de considerar os 

custos para acompanhamento durante todo o processo de execução; 

o Criação de um calendário dinâmico com agendas para o gerente de projetos 

obter um maior controle sobre a efetividade dos funcionários. 

o Implementação de um sistema com lembretes contendo prazos de projetos e 

tarefas. 

10.3 Dificuldades Encontradas 

 No desenvolvimento deste projeto, foram encontradas duas dificuldades: 

entender a maneira e método de trabalho da empresa e estruturar a melhor maneira de 

atender o cliente. 
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