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DOCUMENTO DE VISÃO 

 

1. TÍTULO DO PROJETO 

Título: SIGLA – Sistema de Gestão de Capacitação 

Coordenador do Projeto:  Fulano de Tal 

 E-mail: email@email.com 
 

2. RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO 

Ciclano 
 

3. FINALIDADE DESTE DOCUMENTO 

A finalidade deste documento é coletar, analisar e definir as necessidades e 
características de alto nível do projeto. Ele se concentra nas funcionalidades necessárias 
aos envolvidos e aos usuários-alvo e nas razões que levam a essas necessidades. Os 
detalhes de como o projeto atende a essas necessidades estão descritos em documentos 
detalhados do projeto. 

 

4. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O Sistema de Capacitação visa permitir à CLIENTE um melhor controle dos 
programas de capacitação, com uma alocação adequada de recursos humanos e um 
melhor acompanhamento e avaliação dos participantes e dos resultados esperados.  
 

5. OBJETIVO(S) 

• Desenvolver a versão inicial do sistema de controle de capacitações que permitirá 
controlar os eventos, suas etapas e demais assuntos pertinentes ao mesmo. 

• Facilitar o controle e o dimensionamento das turmas dos eventos; 

• Possibilitar a emissão de relatórios estatísticos de presenças e das avaliações dos 
eventos; 

• Emitir declarações e certificado de participação. 
 

6. NÃO-OBJETIVO(S) 

• Não é objetivo do projeto a intervenção, alteração, correção ou customização de 
qualquer outro sistema da CLIENTE; 

• Emissão de outros relatórios estatísticos além dos listados no item 5; 

• Interface com outros sistemas da CLIENTE. 
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7. DESCRIÇÕES DOS ENVOLVIDOS E DOS USUÁRIOS 

7.1 Resumo dos Envolvidos (Não Usuários) 

Nome Descrição Responsabilidades 

Analista de Suporte  Responsável pelo 
ambiente e suporte 
(apoio) à instalação e 
configuração das 
versões do sistema. 

- Garantir o funcionamento adequado do 
ambiente de desenvolvimento, homologação e 
implantação de sistemas. 

Equipe de 
Desenvolvimento  

Analistas e 
programadores da 
EMPRESA envolvidos 
no projeto 

-Garantir a entrega de artefatos (release e 
documentação) conforme cronogramas pré-
estabelecidos; 
-Garantir a qualidade dos produtos entregues; 
-Treinar o usuário no sistema desenvolvido. 

Presidente CLIENTE Responsável pelo 
respaldo do projeto  

-Assegurar a viabilidade do projeto 

 

7.2 Resumo dos Usuários 

Nome Descrição 
Responsabilidades  

Envolvido 

Coordenação  Equipe de servidores que 
administram os eventos. 

- Manter uma padronização dos 
procedimentos de operacionalização dos 
eventos 
 

- 

Servidor Equipe responsável pela 
elaboração do evento 

- Cadastrar os dados dos eventos conforme 
planejado 

- 

Professor Pessoa integrante do 
quadro de pessoal da 
CLIENTE interessada 
em participar dos cursos 
 

- Preencher as avaliações 
- Assinar as listas de frequências 

- 

 
 

7.3 Principais Necessidades dos Usuários ou dos Env olvidos 

 

Necessidade Prioridade  Preocupações  Solução Atual Soluções Propostas 

Cadastrar dados 
dos eventos 

Alta    Atualmente, não existe 
sistema. 

O cadastramento de todas as 
partes dos eventos: evento, 
etapa, tema, turma, etc.  

Cadastrar dados 
dos ministrantes 

Alta  Atualmente, não existe 
sistema.  

Se a pessoa pertencer ao 
quadro da CLIENTE, seus 
dados pessoais não devem 
ser alterados. Neste caso, 
cadastram-se apenas os 
dados referentes ao tema a 
ser ministrado. 

Efetuar Inscrição Alta  Atualmente, não existe 
sistema.  

Inscrição dos participantes, 
sendo alunos, servidores da 
CLIENTE ou qualquer outra 
pessoa da comunidade. 
Possibilitando a alocação e 
desalocação dos inscritos nas 
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devidas turmas. 
Registrar 
Frequência 

Alta  Atualmente, não existe 
sistema. 

Emissão do relatório para 
recolher as assinaturas, e tela 
para cadastro das presenças 
e faltas. Tela para exclusão 
de frequências em caso de 
erros. 

Emitir 
Declaração e 
Certificado 

Alta  Atualmente, não existe 
sistema. 

Emissão da declaração ou do 
certificado de participação de 
uma pessoa em um evento. 

Cadastrar 
Avaliação 

Alta  Atualmente, não existe 
sistema. 

Emissão do relatório para 
recolher as avaliações, e tela 
para cadastro das respostas.  

Compartilhar 
Arquivo 

Alta   Possibilitar a inclusão (e 
retirada) de qualquer arquivo 
(doc, xls, etc) na base de 
dados para que possa ser 
acessado por qualquer outro 
usuário do sistema, através 
de download.  

Emitir 
estatísticas 

Alta  Atualmente, não existe 
sistema. 

Emissão de relatórios 
estatísticos sobre a 
quantidade de participantes 
inscritos, presentes e faltosos, 
e ainda sobre o resumo do 
resultado das avaliações 
feitas. 

  

 

8. VISÃO GERAL DO PRODUTO 

8.1 Perspectiva do Produto 

O projeto SIGLA visa criar um sistema novo e moderno para cadastro e controle 
dos cursos e eventos feitos pela CLIENTE, possibilitando a emissão de relatórios 
estatísticos que avaliem os eventos. O produto final – sistema SIGLA – é independente e 
auto-suficiente, porém, seus dados são dependentes dos dados cadastrais dos servidores 
da Secretaria. 

8.2 Licenciamento e Instalação 

Nenhum requisito de licenciamento ou instalação foi identificado. 
 

9. PRINCIPAIS FUNÇÕES DO PRODUTO  

Manter Evento – consiste na capacidade do sistema em realizar operações de 
persistência sobre o evento. 

Manter Etapa – consiste na capacidade do sistema em realizar operações de 
persistência sobre a etapa. 

Manter Tema – consiste na capacidade do sistema em realizar operações de 
persistência sobre o tema, ou seja, sobre os assuntos a serem ministrados nas turmas. 

Manter Turma – consiste na capacidade do sistema em realizar operações de 
persistência sobre a turma. 
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Manter Questão – consiste na capacidade do sistema em realizar operações de 
persistência sobre as questões que permitem avaliar os eventos. 

Manter Ministrante – consiste na capacidade do sistema em realizar operações 
de persistência sobre o ministrante. 

Inscrever Participantes – consiste na capacidade do sistema em realizar 
operações de persistência sobre os participantes dos eventos, vinculando-o ao seu 
departamento e evento. 

Alocar e Desalocar Participantes – consiste na capacidade do sistema em 
vincular ou desvincular os participantes às devidas turmas. 

Consultar Participantes – consiste na capacidade do sistema em possibilitar a 
consulta aos eventos, etapas e turmas que uma pessoa 

Manter Análise Crítica – consiste na capacidade do sistema em realizar 
operações de persistência sobre a etapa, cadastrando sua análise textual. 

Registrar Avaliação – consiste na capacidade do sistema em realizar operações 
de persistência sobre a etapa do evento, registrando o resultado da avaliação do evento 
feita pelos participantes. 

Registrar Frequência – consiste na capacidade do sistema em realizar 
operações de persistência sobre os participantes, registrando suas frequências. 

Excluir Frequência – consiste na capacidade do sistema em apagar uma 
frequência que foi registrada erroneamente no sistema. 

Compartilhar Arquivo – consiste na capacidade do sistema em possibilitar o 
compartilhamento de arquivos entre os servidores da Secretaria. Ou seja, incluir 
documentos – através de upload – relativos aos eventos no sistema, de maneira que 
outros usuários possam acessar tais documentos e acessar os documentos colocados por 
outros – através de download. 

Emitir Relatórios – consiste na capacidade do sistema em emitir relatórios que 
auxiliem o trabalho de controlar o evento. Estão previstos os seguintes: Formulário para 
Coleta de Frequência, Declaração de Participação, Formulário de Avaliação do Evento, 
Estatística de Frequência, Estatística das Avaliações e Certificado de Participação. 

 

10. PREMISSAS  

Disponibilidade da plataforma tecnológica definida no item 7.3 antes da implantação 
do sistema. 

Envolvimento e comprometimento de todos stakeholders que participam do projeto. 
Uso de ferramentas apropriadas para desenvolvimento do Projeto. 

 

11. RESTRIÇÕES  

Não se aplica. 
 

12. REQUISITOS REGULAMENTARES E ESTATUTÁRIOS 

Não se aplica. 
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13. OUTROS REQUISITOS DO PRODUTO 

13.1 Padrões Aplicáveis 

Serão seguidos os padrões constantes no “Guia para projetos ágeis” que é uma 
parte do “Processo para desenvolvimento de projetos orientados a objeto da EMPRESA”. 
Assim, toda a documentação gerada será baseada nestes padrões vigentes em 07/2009. 
O padrão de comunicação aplicável é o TCP/IP, enquanto a plataforma padrão do cliente 
é Windows ou qualquer outro SO que atenda à plataforma tecnológica descrita no item 
7.3. 

13.2 Requisitos de Outros Sistemas 

Nenhum requisito relativo a outro sistema foi identificado. 

13.3 Requisitos de Desempenho 

Nenhum requisito de desempenho foi identificado. 

13.4 Requisitos Ambientais 

Nenhum requisito de ambiente foi identificado. 
 

14. REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO 

14.1 Manual do Usuário 

O manual do usuário será entregue no formato pdf com explicações que visem 
facilitar a utilização do sistema, servindo como um manual de referência. 

14.2 Ajuda On-line 

Não será feito. 

14.3 Guias de Instalação e de Configuração, e Arqui vo Leiame 

Não será feito. 
 

15. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

15.1 Usabilidade 

O sistema será implementado de forma a oferecer ao usuário mecanismos de 
navegação e interfaces suficientemente amigáveis, capazes de: 

• Reduzir o esforço necessário para habilitar o usuário na operação do sistema; 
• Facilitar o aprendizado dos conceitos e operações do sistema; 
• Otimizar o tempo de execução das tarefas; 
• Conduzir o usuário por uma seqüência lógica de etapas inerentes aos 

processos de negócio; 
• Reproduzir a inteligência do negócio através de interfaces intuitivas e auto-

explicativas. 
 
Características da interface: 

• Web; 
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• Sempre que possível utilizar elementos gráficos para o acionamento de 
funções no lugar de comandos textuais; 

• Utilização de conceitos e a terminologia do próprio negócio nos elementos de 
interface. 

15.2 Confiabilidade 

Falhas nesse sistema não são aspectos críticos. Possuirá as seguintes 
características: 

• Disponibilidade - O sistema estará disponível 24 horas por dias, todos os dias 
da semana. 

• Tolerância a falhas - Serão adotados os padrões de tolerância a falhas da 
Secretaria. 

• Autenticidade - A autenticidade será feita através do Sistema de Controle e 
Acesso da Secretaria. Deverá prover o controle de funcionalidades de acordo 
com o perfil do usuário, definido pela gerência de Informática. 

15.3 Performance 

A performance deve ser prioridade no desenvolvimento do sistema primando 
pelas mais eficientes técnicas de programação e utilização dos recursos utilizados. 

15.4 Suportabilidade e Manutenibilidade 

As características referentes à suportabilidade e manutenibilidade do sistema são:  

• Reutilização – A utilização de componentes permite um alto grau de 
reutilização. 

• Modificabilidade (modificar e adaptar) – Utilização de padrões de 
desenvolvimento e projeto (design pattern) para toda a aplicação. 

• Testabilidade (facilidade de testar quando são feitas alterações) - Aplicações 
usarão recursos de testes unitários e de integração. 

Modularização otimizada - Particionamento em camadas e componentização. 

15.5 Segurança 

A segurança – login e controle de acesso – do SIGLA será feita pelo portal da 
CLIENTE e de acordo com as políticas de segurança da CLIENTE.  

 

16. PRIORIDADE DA NECESSIDADE 

• PRIORIDADE Alta – Trata-se de uma necessidade com ampla cobertura da 
arquitetura e/ou que representa uma funcionalidade imprescindível e 
prioritária para o usuário final. 

• PRIORIDADE Média – Trata-se de uma necessidade que não é tão relevante 
para o bom funcionamento do trabalho do usuário, mas que ocorre com 
frequência significativa (alta repetitividade). 
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• PRIORIDADE Baixa – Trata-se de uma necessidade que não é relevante para 
o bom funcionamento do trabalho do usuário e que ocorre com pouca 
frequência (baixa repetitividade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


