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RESUMO 

 

Atualmente, um dos aspectos da gestão da informação que se encontra em 
evidência é o da arquitetura empresarial, entendida como o conjunto de políticas e 
escolhas técnicas de padronização e integração para viabilizar as estratégias de 
negócios da organização. Esta pesquisa tem por objetivo analisar a integração de 
dois sistemas de gestão na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) a 
partir das lentes da arquitetura empresarial. A influência dessa abordagem induz a 
organização a desenvolver um alicerce de execução com o interesse de suportar 
com maior eficiência sua estratégia e obter agilidade em seus processos de negócio. 
A análise da integração desses dois sistemas, através de entrevistas 
semiestruturadas, no âmbito da UFRN possibilitou a percepção da necessidade de 
uma estruturação dos processos de TI a partir de uma arquitetura que favoreça um 
melhor alinhamento das capacidades de TI aos objetivos da organização. A 
ausência de um modelo operacional pode comprometer a eficiência do Sistema 
Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFRN na realização do 
seu objetivo como plataforma única de gestão das informações da universidade. 
 

Palavras-Chave: Tecnologia da Informação; Integração de Sistemas; Arquitetura 
Empresarial; Estudo de Caso; SINFO; SEDIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Currently, one of the aspects of management information in evidence is the 
enterprise architecture, understood as a set of policies and technical choices of 
standardization and integration to enable organization’s business strategies. This 
research aims to analyze the integration of two management systems at Federal 
University of Rio Grande do Norte (UFRN) from the enterprise architecture’s point of 
view. The influence of this approach induces the organization to develop a foundation 
for execution in the interest of supporting its strategy more efficiently and achieve 
agility in its business processes. The integration analysis of these two systems, 
through semi-structured interviews at UFRN allowed to realize the need for 
structuring IT processes from an architecture that provides a better alignment of IT 
capabilities to the organization's goals. The lack of an operational model can damage 
the effectiveness of the UFRN’s Sistema Integrado de Gestão das Atividades 
Acadêmicas (SIGAA) to achieve its goal as a single platform to manage the 
university’s information. 
 
Keywords: Information Technology; Systems Integration; Enterprise Architecture; 
Case Study; SINFO; SEDIS.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Acentuados pelo fenômeno da globalização, os reflexos da chamada era do 

conhecimento apresentam características voltadas ao constante desenvolvimento e 

atualização da sociedade, através de mecanismos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), desencadeando um processo contínuo de modernização global, 

característico da revolução tecnológica.  

A sociedade contemporânea encontra-se imersa em um estado perene de 

mudanças de caráter integrado. Seus feitos podem ser instantaneamente percebidos 

de acordo com a intensidade e a agilidade com que podem ser disseminados, a 

partir de conexões de alcance global. 

Para O’Brien (2001), os sistemas de informação desempenham um papel 

essencial na sociedade atual, sobretudo nas organizações. A internet e demais 

redes, por exemplo, podem fornecer a infraestrutura de informação adequada para 

uma maior eficiência operacional, administração eficaz e vantagem competitiva das 

organizações. 

Essa lógica também faz parte do cotidiano das Instituições de Ensino Superior 

(IES), para Lima e Ramos (2010) as universidades públicas e privadas vêm 

investindo muitos esforços para prestarem bons serviços e se manterem atualizadas, 

usando a tecnologia para facilitar e automatizar seus trabalhos. 

Desta forma, vislumbra-se a importância da utilização de ferramentas que 

possibilitem o gerenciamento mais efetivo das informações oriundas dessas 

instituições, bem como a integração dos instrumentos existentes, a fim de auxiliar na 

geração de conhecimento, independente de barreiras espaciais ou temporais.  

Para Rios (2005), o uso eficaz da Tecnologia da Informação é considerado 

um fator determinante para a obtenção de vantagem competitiva, para o aumento da 

produtividade e, principalmente, para melhoria dos resultados financeiros nas 

organizações. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento econômico-tecnológico baseado na 

informação e no conhecimento representa um grande desafio para os países em 

desenvolvimento, qual seja, serem incorporados nesse incremento de forma mais 

ativa, uma vez que “a geração de conhecimentos e a capacidade tecnológica são 

ferramentas fundamentais para a concorrência entre empresas, organizações de 

todos os tipos e, por fim, países” (CASTELLS, 2005, p. 165).  
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Frente ao exposto, a estruturação e adequação de uma arquitetura por onde 

circulem as informações em uma organização torna-se importante, a fim de facilitar o 

fluxo das atividades e os processos que as compõem. 

Segundo Ross, Weill e Robertson (2008), as empresas que investem 

estrategicamente em tecnologia e digitalizam seus processos centrais possuem 

maior lucratividade, menor tempo de entrega e extraem maior valor dos seus 

investimentos em TI. Assim para esses autores, uma organização deve possuir um 

alicerce de execução com o interesse de suportar com maior eficiência sua 

estratégia e obter agilidade nos negócios, além de crescimento rentável. 

Para O’Brien (2001), os sistemas de informação devem ser utilizados de 

forma estratégica, a fim de utilizar-se da TI para desenvolver produtos, serviços, 

automatizar processos e conquistar a capacidade de conferir a uma empresa a 

vantagem competitiva necessária para enfrentar as forças concorrentes que ela 

enfrenta em seu ramo de atividade. 

Lima e Neto (2009), afirma que as universidades modernas têm como uma 

das características mais importante um bom sistema de informação que registre 

todas as atividades de vida de sua academia. O sistema de informação acadêmico, 

ou simplesmente sistema acadêmico, é a base para uma boa gestão das 

universidades. 

A utilização de boas práticas de gestão da informação, centradas em 

aspectos organizacionais e não apenas em aspectos tecnicistas, constitui-se em 

indicador de contribuição para o atingimento dos objetivos propostos pela 

organização. 

Segundo Ross, Weill e Robertson (2008), as organizações não foram dotadas 

com o fascinante cérebro humano que coordena todas as atividades de uma pessoa 

humana, e para concentrar a atenção administrativa em processos de ordem 

superior, como atender aos clientes, responder a novas oportunidades de negócios 

e desenvolver novos produtos, os gerentes precisam limitar o tempo que gastam no 

que deveriam ser atividades rotineiras.  

Para isso, faz-se necessário automatizar as tarefas rotineiras, para que estas 

sejam realizadas de maneira confiável e previsível, sem exigir nenhum pensamento, 

dentro de um bem elaborado alicerce de execução. 

Como descrito por Souza e Saccol (2003), a adoção de um sistema de gestão 

como um Enterprise Resource Planning (ERP) integra a organização em todos os 
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seus níveis hierárquicos, uma vez que proporciona mudanças na qualidade das 

informações disponíveis, nas técnicas de gestão e nos processos de trabalho e nos 

produtos resultantes da utilização dos sistemas (como os relatórios gerenciais) que 

causam grande impacto na eficácia da gestão. Tais autores ainda reforçam que os 

ERP proporcionam também uma elevação da qualificação técnica dos usuários, uma 

vez que o uso da ferramenta informatizada obriga o aprendizado de uma nova forma 

de realização das tarefas. 

 Esta pesquisa, portanto, empreende-se em meio à discussão dada entre a 

utilização dessas ferramentas oriundas da Tecnologia da Informação, com o objetivo 

de auxiliar no desenvolvimento das atividades de gestão da informação, bem como a 

eficiência e a importância da integração dos sistemas utilizados no cenário 

pesquisado. Para tanto, foram levantadas as características individuais de cada 

sistema, bem como a utilização de arquitetura empresarial em suas atividades a fim 

de comparar a atuação dos dois sistemas sob as diretrizes dessa abordagem. Sendo 

esses os objetos de discussão empreendidos por esta pesquisa. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN vem desenvolvendo 

e implantando desde o ano 2000 um conjunto de sistemas de informação para suprir 

a necessidade dessa comunidade acadêmica, composta por 35.824 estudantes dos 

níveis de graduação e pós-graduação, além de 1.918 professores efetivos no ano de 

2012 (UFRN, 2012a). 

Na graduação os alunos estão divididos em 72 cursos de graduação 

presencial e mais de 3.000 alunos distribuídos por sete cursos à distância. Além 

disso, a UFRN conta ainda com 73 cursos de pós-graduação, e com uma 

comunidade acadêmica superior a 3.200 servidores técnico-administrativos e mais 

de 1.300 professores doutores (UFRN, 2012b). 

Segundo Neto e Lima (2009), o projeto do conjunto de sistemas criados para 

suprir essa demanda da gestão das informações da UFRN foi denominado Bases de 

Dados Integradas, que apresentava como propósito a construção de um banco de 

dados único para a integração da área acadêmica e administrativa. Além disso, essa 

Base de Dados deveria servir como repositório de informações para qualquer 
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atividade da comunidade acadêmica da UFRN. Esse projeto recebeu o nome de 

Sistema Integrado das Atividades Acadêmicas – SIGAA.  

A UFRN passou a utilizar-se do SIGAA como elemento convergente de 

informações, com o objetivo de informatizar os procedimentos da área acadêmica 

através dos módulos de graduação, pós-graduação (stricto e lato-sensu), ensino 

técnico, ensino médio e infantil, submissão e controle de projetos e bolsistas de 

pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos 

projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e relatórios da produção 

acadêmica dos docentes, atividades de Educação a Distância e um ambiente virtual 

de aprendizado denominado Turma Virtual (NETO & LIMA, 2009). 

Para Neto e Lima (2009), o seguiu alguns pré-requisitos idealizados para 

todos os sistemas de informação, sendo eles: 

 

- Qualquer pessoa da comunidade universitária (professores, alunos e 
funcionários) deverá utilizar a mesma identificação (login) e senha para 
todos os sistemas;  
- Todos os sistemas devem ser em páginas web e utilizar o mesmo padrão 
visual (componentes de interface) para que o usuário tenha a sensação de 
que sempre está utilizando o mesmo modelo de navegação; 
- Através de um único login qualquer pessoa poderá ter acesso a qualquer 
informação armazenada na base de dados única que esteja relacionada ao 
seu perfil. (NETO; LIMA, 2009, p.1) 

 
 

Segundo Lima e Ramos (2010), o SIGAA entrou em produção para os cursos 

da graduação da UFRN em agosto de 2007 e para os de pós-graduação no início de 

2008 e tem sido ampliando em suas funcionalidades.  

Ainda segundo Lima e Ramos (2010), o SIGAA deixou de ser apenas um 

sistema de registro das notas e frequência dos alunos e para se tornar a ferramenta 

do dia-a-dia da comunidade acadêmica da UFRN. 

Em paralelo ao desenvolvimento do SIGAA, algumas iniciativas isoladas de 

uso de ferramentas computacionais de apoio ao ensino foram surgindo.  

A partir do ano de 2003, surgiram na universidade as primeiras iniciativas de 

cursos a distância coordenados pela Secretaria de Ensino a Distância – SEDIS. 

(NETO; LIMA, 2009) 

O MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) foi a 

plataforma adotada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para 
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as suas práticas de Educação a Distância (EAD), uma vez que o SIGAA, não 

disponibilizava inicialmente nenhuma ferramenta dessa natureza (OLIVEIRA et al, 

2009). 

O MOODLE é um sistema Open Source1 de Gerenciamento de Cursos - 

Course Management System (CMS), também conhecido como Learning 

Management System (LMS) ou um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Esse 

sistema tornou-se muito popular entre os educadores de todo o mundo por tratar-se 

de uma ferramenta para criar sites dinâmicos na web, e que se destaca por sua 

praticidade no que diz respeito à instalação e utilização (VALENTE; MATTAR, 2007). 

As atividades de EAD na UFRN são amparadas pela Portaria do MEC Nº 

4.059/04, que estabelece uma oferta de até 20% da carga horária dos cursos 

superiores na modalidade semipresencial (BRASIL, 2004). 

Além da Portaria do Ministério da Educação Nº 873/06 que autoriza, em 

caráter experimental, as Instituições Federais de Ensino Superior para a oferta de 

cursos superiores a distância (BRASIL, 2006). O Moodle também é utilizado pelo 

projeto Metrópole Digital, pela Escola Agrícola de Jundiaí entre outros cursos de 

nível técnico ofertados pela UFRN. 

Assim sendo, um dos principais problemas enfrentados pela UFRN no uso de 

ferramentas de apoio ao ensino, desenvolvidas por terceiros, dá-se pela falta de 

integração dificultada pelo uso de uma Base de Dados Integrada da instituição.  

Isto é, normalmente tais ferramentas, assim como é no MOODLE, utilizam 

sua própria base de dados, e para que os alunos, turmas e professores fossem 

enxergados pelo SIGAA seria necessário exportar os dados do SIGAA para o 

MOODLE e depois importar os dados do MOODLE para o SIGAA. Isso em si, vai 

contra o princípio do projeto da Base de Dados Integrada que norteou o 

desenvolvimento de todos os sistemas da UFRN. 

Outros pontos conflitantes na falta de integração das bases de dados dão-se 

pela existência de inúmeras situações de retrabalho para os docentes, além de 

informações divergentes nas plataformas de acesso dos alunos, indisponibilidade de 

informações em tempo hábil e local definido, indisponibilidade da plataforma por 

                                                 
1
 Qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído sem 

restrições. Trata-se de um software de natureza colaborativa, com código fonte aberto, onde qualquer 
usuário capacitado pode contribuir com sugestões e melhorias (SILVA, et al, 2010). 
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fatores de infraestrutura, dentre outras situações específicas da gestão das 

informações dos cursos. 

Diante destas necessidades, o MOODLE ambiente virtual adotado pela 

SEDIS, única ponte de acesso informatizado dos alunos dos cursos de graduação a 

distância à UFRN foi adaptado para integrar em suas funcionalidades as 

necessidades da instituição.  

Foi integrado ao MOODLE da SEDIS entre os anos de 2005 e 2007 um 

sistema de gestão acadêmica que possibilitava aos professores, tutores e 

coordenadores de curso o acesso a funcionalidades, como por exemplo: cadastro de 

tutores, digitação de notas do tutor e do professor, realização de pré-matrícula, 

emissão de relatórios de acompanhamento de notas pelo tutor para a coordenação 

de tutoria, de validação de material didático para a coordenação pedagógica, dentre 

outros (OLIVEIRA et al, 2009). 

Porém, esta iniciativa de integração não atendia em sua totalidade as 

demandas de trabalho. Uma integração de resposta com o SIGAA ainda se fazia 

necessária para melhor integração das informações lançadas no AVA. 

Frente ao exposto, percebe-se uma evolução natural na gestão da informação 

e na própria forma de conduzir a relação de ensino-aprendizagem nas IES em 

resposta às necessidades latentes da comunidade acadêmica e da própria 

sociedade, sendo essa última um ator no papel de policiamento dos investimentos 

realizados por ela mesma.  

Esta pesquisa é amparada pelo conceito ERP (Enterprise Resource 

Planning), uma vez que seu propósito trata de uma plataforma 

de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de 

uma organização, objetivando a automação e armazenamento de todas as 

informações da instituição, através do SIGAA. 

Percebe-se que os sistemas de informação permeiam os processos de 

negócio particulares de cada organização.  

Frente ao exposto, aborda-se a seguinte questão de pesquisa: Como se dá o 

processo de integração entre o SIGAA e a plataforma MOODLE sob a ótica da 

arquitetura empresarial na UFRN? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 O estudo da integração entre sistemas de gestão acadêmica e ambientes 

virtuais de aprendizagem apresenta uma série de benefícios que justificam o 

empenho de esforços na elaboração desta pesquisa. 

Como evidencia Behar (2009), as instituições educacionais brasileiras estão 

vivenciando uma sucessão de expressivas mudanças no processo de gestão 

administrativa e educacional. 

Neste cenário, a Tecnologia da Informação (TI) exerce, através dos sistemas 

de informação acadêmica e das ferramentas de EAD, o papel de estender a 

aprendizagem além das fronteiras da escola, conforme cita Litto (2009, p.43): “Por 

meio das TIC, os modelos de aprendizagem finalmente ultrapassaram o universo 

limitado dos educadores e invadem todas as células da vida social e econômica”. 

Desta forma, observa-se que o crescente uso do sistema de gestão 

acadêmica e do sistema de gestão da aprendizagem, facilita, respectivamente, o 

controle administrativo e o controle pedagógico nas IES. 

Contudo, o uso isolado dos sistemas de gestão acadêmica e de gestão da 

aprendizagem, referidos anteriormente no texto, ainda não alcança as reais 

necessidades dos docentes e discentes envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Isso, porque, para cada atividade exercida, o docente dedica certo 

tempo, em cada um dos ambientes, de forma a fazê-lo repetir a mesma atividade, o 

que pode resultar em inconsistência de informação, além da considerável perda de 

tempo na realização de atividades simples como lançamento de notas, por exemplo. 

É possível observar que o mercado da TI já está atento a essa necessidade. 

Empresas como a Oracle Corporation2 e a Qualinfo Tecnologia3 têm observado que 

as instituições de ensino estão usando, cada vez mais, a Internet como meio para 

promover a aprendizagem, e que esta prática está resultando em dificuldades para 

gerenciar os sistemas de aprendizagem e de informações acadêmicas. Tais 

sistemas dissociados resultam, entre outras questões, na redundância de dados e 

no retrabalho (CARVALHO, 2010). 

                                                 
2
 Oracle Corporation – Empresa Multinacional de Tecnologia Computacional especializada na produção de softwares, 

especialmente em banco de dados: http://www.oracle.com. 
3 Qualinfo Tecnologia: http://www.qualinfo.com.br. 
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Deste modo, como resultado de suas observações, as empresas acima 

citadas descobriram uma oportunidade de negócio e começaram a desenvolver 

soluções, a exemplo da Oracle Corporation, que desenvolveu uma solução 

denominada SAIP - Student Administration Integration Pack. Esta solução permite 

que instituições de ensino integrem seus sistemas de gestão acadêmica e de gestão 

da aprendizagem, de forma a gerir a sua administração.   

A suíte4 Academic Enterprise pretende integrar e ampliar todos os sistemas 

que suportam o ensino, incluindo sistemas de gestão acadêmica, de gestão de 

aprendizagem, sistemas de biblioteca, sistemas de estacionamento, sistemas de 

alojamento, entre outros. 

A Oracle fez parceria com Sakai5, Moodle, Desire2Learn6, entre outros, para 

fazer a integração com esses sistemas de gerenciamento da aprendizagem de 

forma extensível para futuras tecnologias, aprimoramentos e upgrades. 

Ressalta-se ainda que o presente estudo compõe o bojo de projetos que 

buscam atender aos objetivos do Edital Nº 1293/2009 da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (Edital PRO - 

ADMINISTRAÇÃO – PROADM), que versa sobre a adequação de um ambiente 

virtual para o desenvolvimento de ensino e pesquisa em Administração na 

modalidade à distância. O mesmo edital ainda aponta como finalidade o 

desenvolvimento dessa ferramenta com pretensão de levar a experiência dos cursos 

de Pós-Graduação para um público mais amplo, rompendo barreiras geográficas 

encontradas na modalidade presencial. 

Essas ações objetivam ampliar o estudo do comportamento dessas 

metodologias na pós-graduação e propor modelos educacionais à distância para o 

ensino e pesquisa em Administração. Além disso, busca também capilarizar as 

ações de pesquisa das ciências administrativas em todo território nacional, em 

especial na região Norte-Nordeste. 

Outro fator de relevante importância é a comercialização do SIGAA para 

outras instituições de ensino superior, bem como para organizações de 

administração direta. Esta pesquisa busca esclarecer como se dá o processo de 

integração deste sistema com outras plataformas, afim de auxiliar em atividades da 

                                                 
4
   Pacote de programas. 

5 O projeto Sakai ou a comunidade Sakai desenvolve e distribui o software livre Sakai Cle para colaboração e ensino para 
educadores, por educadores. O sistema possui código aberto: http://sakaiproject.org/portal . 
6 Desire2Learn é um conjunto de aplicativos, serviços e suporte educacional de apoio à aprendizagem: 
http://www.desire2learn.com/ 

http://sakaiproject.org/portal
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mesma natureza que consequentemente venham a ocorrer em outras IES ou 

organizações que venham utilizar-se desse sistema. 

 

1.3 OBJETIVOS 

   

1.3.1 Objetivo Geral 

  

 Analisar a integração entre o Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE e o 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte sob a ótica da arquitetura empresarial. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever as características individuais dos sistemas MOODLE e SIGAA, 

identificando as funções, qualidades e limitações de cada sistema; 

 Conhecer a arquitetura dos dois sistemas; 

 Apresentar a arquitetura empresarial da UFRN; 

 Comparar a atuação dos dois sistemas sob as diretrizes da arquitetura 

empresarial da instituição. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 
 

No capítulo 1, estão descritos questões de pesquisa, os objetivos e a 

justificativa para este estudo. O capítulo 2 apresenta o referencial teórico em que 

são descritos os conceitos de arquitetura de TI, arquitetura empresarial, integração 

de sistemas de gestão, além da Enterprise Application Integration (EAI) que discute 

a integração de sistemas de informação. 

No capítulo 3, estão os procedimentos metodológicos que contêm explicação 

sobre o método de estudo de caso e a proposta desta dissertação com o resumo 

das escolhas do desenho de pesquisa. O capítulo 4 contém os dados e discussão 
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sob a luz do contexto teórico escolhido do estudo de caso e o capítulo 5 apresenta a 

conclusão com a retomada dos objetivos. 



 24 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

 O avanço na comunicação entre os povos e a propagação de novas 

tecnologias como reflexo da mudança da base econômica, fez com que a sociedade 

passasse a ser baseada na produção de informações, conhecimento e serviços e 

não mais dependente exclusiva da produção agrícola e industrial (PISANI & 

PIOTET, 2009). 

 Para Moraes (2010), é fácil verificar que os países mais bem posicionados na 

chamada “nova economia”, baseada no conhecimento, são justamente aqueles em 

que há maior incentivo à Educação – e onde essa atividade é desenvolvida de 

maneira mais qualificada. 

 Segundo Filho (2011), cada um dos três séculos passados tem sido dominado 

por uma tecnologia. O século XVIII foi a era dos grandes sistemas mecânicos 

acompanhado da Revolução Industrial. O século XIX foi a era da máquina a vapor. 

O século XX tem sido denominado como a era da informação. Esse último período 

alcançou um ponto na história onde os avanços tecnológicos, bem como as 

tendências econômicas convergem para a criação de um impulso e possibilitem 

mudanças efetivas e aceleradas para os próximos anos. A Educação por sua vez, 

compõe o cerne dessa rede de desenvolvimento, uma vez que as instituições 

educacionais, segundo Moore (2007), não são mais simplesmente lugares onde as 

pessoas comparecem para se preparar para o trabalho e a vida, mas agora também 

são provedores de serviços de Educação contínua e para isso utiliza-se, também, 

apoia-se em ferramentas como a EAD para alcançar os objetivos a que se propõe. 

 

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

 Para Turban (2004), define a tecnologia da informação (TI) de forma bastante 

simplificada como um conjunto de atividades e soluções providas por recursos 

computacionais. Segundo O’Brien (2001), a partir da década de 1960, a TI passou a 

ser utilizada de forma mais expressiva nas organizações, por se tratar de um recurso 

que possibilita o apoio na gestão do processo de tomada de decisão. Ainda para o 

mesmo autor, o desenvolvimento dessa tecnologia acompanha a crescente evolução 

tecnológica da sociedade contemporânea uma vez que possibilita o aumento da 



 25 

velocidade do fluxo das informações e a interligação de informações concentradas 

em departamentos, através das redes de computadores. 

 O’Brien (2001) observa ainda que a velocidade e a capacidade de 

processamento das informações e a conectividade possibilitam uma maior eficiência 

nos processos de negócio, bem como nas comunicações e colaborações entre as 

pessoas responsáveis pela cooperação e administração das atividades 

empresariais. 

 Contudo, cabe ressaltar que embora os processos tenham passado por uma 

etapa de modernização do que diz respeito à comunicação interna das empresas, as 

informações que circulam por essa ferramenta necessitam de uma organização 

lógica que possibilite a compreensão e a interpretação dos dados que atuam como 

matéria-prima dessas ferramentas.  

Para isso, é importante organizar a lógica com que essas informações serão 

direcionadas e apresentadas aos profissionais a quem interessa a análise dos seus 

resultados. Isso corresponde a organização dessas ferramentas em sistemas de 

informação. 

 Para Davenport (1994), a inserção da tecnologia da informação no meio 

empresarial incentivou mudanças e promoveu o desenvolvimento de novas 

perspectivas, deixando de ser apenas um simples apoio dos processos à peça 

fundamental:  

O computador, que a princípio automatizava os cálculos, hoje 
aconselha aos responsáveis pelas decisões, e até mesmo toma 
essas decisões, recolhe e coloca à disposição um grande volume de 
textos, números e imagens gráficas, simula uma imensa variedade 
de processos e ambientes (inclusive aspectos limitados, mas 
crescentes, da “realidade”) e acompanha e controla o desempenho 
de aparelhos que vão de naves espaciais a corações artificiais 
(DAVENPORT, 1994, p.47). 

  

Desta forma, entende-se que a utilização da tecnologia da informação 

modificou a maneira de planejamento das organizações, uma vez que o apoio 

desempenhado por suas habilidades proporciona uma melhor estrutura para tomada 

de decisão de forma mais rápida e estratégica, caracterizando a ligação solidificada 

entre as organizações e a TI. 

A década de 1950 foi marcada pela criação dos primeiros computadores 

comerciais e da introdução das linguagens Fortran para cálculos científicos e 



 26 

processamento numérico e Cobol mais endereçada para negócios e trabalhos 

rotineiros com grandes volumes de dados (JAMIL,2001). 

A revolução causada pela necessidade de informações e sua gestão foi 

colocada em evidência por muitos autores. No inicio da década de 1970 Seymour 

Pappert despertou a dúvida de muitos quando afirmou que os dados e seus 

correlatos seriam responsáveis por uma revolução na sociedade que poderia ser 

comparada a revolução trazida pela imprensa de Gutemberg. Nesse período os 

dados eram na realidade apenas coadjuvantes de um processo de desenvolvimento 

de sistemas, onde o empirismo metodológico direcionava o caminho a ser percorrido 

(BARBIERI, 2001). 

Para Jamil (2001), a primeira geração de sistemas de Gerência de Dados 

havia surgido com um modelo hierárquico que simulava o estilo de relações que as 

empresas praticavam (rigidamente estruturadas em níveis), e de certa forma, 

também o que os sistemas de governo (militarismo) e a sociedade de então (ainda 

machista e patriarcal) compartilhavam. 

Para Barbiere (2001) a década de 1980 foi marcada pelo surgimento da 

administração e modelagem de dados, da engenharia de informação e da análise de 

dados, se opondo ao estilo “processista” vigente. Surgiu o modelo relacional, 

substituindo a rigidez das estruturas hierárquicas pela flexibilidade das relações. 

Ainda para o mesmo autor a década de 1990 foi marcada pela união tecnológica 

entre informação e comunicação iniciando o processo de modificação cultural da 

sociedade quanto ao uso de tecnologias, capitaneada pela internet. 

 As organizações passaram a adotar um modelo organizacional baseado em 

processos na busca de se tornarem mais efetivas, e também como uma maneira de 

se adequar mais rapidamente às pressões impostas pelo ambiente. Os processos 

com a utilização das redes passam a existir em um domínio mais amplo, muitas 

vezes envolvendo diversas organizações.  

Os processos de negócio, por sua vez, são amparados cada vez mais pelas 

aplicações de TI. A TI é a “cola” que permite que diversas organizações trabalhem 

em conjunto com um determinado objetivo e entreguem para o cliente final um valor 

que, somado, é maior do que o que se conseguiria com as partes isoladas sem a TI 

(VERAS, 2009). 
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Figura 01 – Mudança organizacional alicerçada pela TI 
Fonte: Adaptado de Veras (2009) 

 

Cabe ressaltar que a inclusão tecnológica nas organizações possibilita maior 

dinamicidade nos processos manuais de tratamento e análise de dados, viabilizando 

a tomada de decisão de forma cada vez mais ágil. Para Robert & Garbowski (2004, 

p. 230) apud Alves Júnior (2010, p. 39) “[...] as tecnologias atuais restringem e 

derrubam velhos modelos tecnológicos e organizacionais”. 

Para Alves Júnior (2010), a TI foi inicialmente utilizada apenas pelos gerentes, 

porém causou um maior impacto quando foi utilizada nos mais variados níveis 

organizacionais, possibilitando o advento de benefícios na inovação dos processos 

como apresenta o quadro 04 a seguir: 
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Perspectiva Impacto percebido 

Automação Eliminar o trabalho humano do processo 

Tratamento da informação Capturar informação sobre o processo para atendê-lo 

Sequencial Mudar a sequencia do processo ou proporcionar paralelismo 

Acompanhamento Monitorar status do processo 

Analítico Melhorar capacidade de análise da informação e de tomada 
de decisão 

Geográfico Coordenar processos a distância 

Integração Coordenar tarefas e processos 

Intelectual Capturar e distribuir conhecimento 

Desintermediação Eliminar intermediários do processo 
 

Quadro 01 – Impactos da TI na inovação de processos 
Fonte: Gonçalves e Dreyfuss (1995) apud Alves Júnior (2010, p. 41). 

 

 

 Frente ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação 

percebe-se que a inexistência de fronteiras através das redes de computadores, 

cada vez mais complexas, impulsiona diretamente as melhorias dos processos, e 

cabendo aos gestores o gerenciamento e a aplicação desses avanços da dinâmica 

empresarial. Naturalmente a crescente mudança na utilização dessas ferramentas 

tecnológicas progrediram para a utilização de sistemas de informação cujo conceito 

será apresentado na seção seguinte. 

  

2.1.1 Sistemas de Informação 

 

 O advento da utilização do termo sistema na gestão organizacional data da 

década de 1950, quando Ludwig Von Bertalanffy, biólogo austríaco, publicou a 

Teoria Geral dos Sistemas, que tinha como princípio que um ser vivo não é apenas 

um aglomerado de elementos, sem integridade ou organização. 

 A visão integrada do sistema, suas funções e objetivos, foi fruto de 

contribuições que surgiram na primeira metade do século XX, notadamente com o 

avanço da cibernética (Ciência da Computação e Controle) e das suas aplicações na 

Administração Industrial. Contudo, o advento da utilização de sistemas deu-se pela 

crescente utilização de ferramentas tecnológicas possibilitando a união dessas duas 

perspectivas. 
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 Segundo Turban, McLean e Wetherbe (2004), um sistema de informação é 

um método que utiliza tecnologia de computação para a realização de algumas ou 

todas as tarefas desejadas. Pode ser composto por um computador pessoal e um 

software, ou incluir milhares de computadores de diversos tamanhos e capacidades, 

além de impressoras e outros equipamentos, bem como redes de comunicação e 

bancos de dados. 

Para Laudon e Laudon (1999) um sistema de informação é um sistema 

sociotécnico e pode ser definido como um conjunto de componentes inter-

relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e 

distribuir informações com a finalidade de facilitar o planejamento, controle, análise e 

o processo decisório nas organizações. O desenvolvimento desses sistemas dá-se 

pela coordenação de tecnologia, organizações e pessoas, através da cooperação 

mútua para modificação e ajuste ao longo do tempo. 

 Albertão (2001, p. 75) concorda com a definição dos autores acima e 

complementa a definição apresentando os elementos que compõem um sistema da 

seguinte forma: 

[...] um sistema de informação (SI) é uma série de elementos ou 
componentes inter-relacionados, numa ordem específica, que 
coletam (entrada), manipulam e armazenam (processamento), 
disseminam (saída) os dados e informações e fornecem um 
mecanismo de feedback (retro-alimentação). Essa informações são 
então utilizadas pelos usuários para a tomada de decisões. O 
feedback é uma saída destinada para ajustes ou modificações nas 
atividades de entrada ou de processamento. O feedback é 
fundamental para o sucesso da operação do SI. 

 

 Segundo Turban (2004), como em qualquer outro sistema, o SI inclui a 

entrada (input) que envolve a captação ou coleta de fontes de dados brutos de 

dentro da organização e/ou do ambiente externo. O processamento envolve a 

conversão dessa entrada bruta em uma forma mais útil e apropriada. A saída 

(output) envolve a transferência da informação processada às pessoas ou atividades 

que a usarão (processamento dos inputs e produção dos outputs, que são enviados 

para o usuário ou para outros sistemas). Além do mecanismo de feedback que 

possui um efeito controlador na operação, conforme a figura 01 a seguir: 
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Figura 02 – Componentes básicos de um sistema empresarial 
Fonte: Adaptado de Turban; McLean; Wetherbe (2004) 

 

 As organizações necessitam de sistemas de informação para efetuar o 

processamento de diversos dados e informações do cotidiano empresarial, para 

tanto, devem trabalhar de forma harmônica e integrada com pessoas, máquinas, 

dados e softwares, para que haja uma relação de dependência entre eles. É 

importante ressaltar que falhas ou equívocos nesse conjunto podem ocasionar 

informações distorcidas, comprometendo a tomada de decisão de outras 

organizações que atuem como parceiros ou demais stakeholders.  
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Figura 03 – Componentes do Sistema de Informação 
Fonte: Adaptado de O’Brien (2004, p. 9) 

  

É possível observar na figura 2 que no sistema de informação há uma relação 

de interdependência, entre seus recursos disponíveis, ou seja, o elemento humano, 

os dados que servem de entrada (input), softwares, hardware e rede. Essa 

dependência afetará de forma positiva ou negativa, na medida em que as 

organizações atuarem com pessoas capacitadas, a fim de desenvolver e gerenciar 

os processos, para usuários finais que utilizarão o sistema de informação. 

Para melhor compreensão das áreas de atuação e funcionalidade dos 

sistemas de informação apresenta-se a tipologia em que esses sistemas se 

agrupam na seção a seguir. 
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2.1.2 Tipologia de Sistemas de Informação 

 

Para Laudon e Laudon (1999), os sistemas de informação podem ser 

classificados a partir dos níveis hierárquicos (operacional, tático e estratégico) onde 

se desenvolvem as ações de tomada de decisão aos quais dão suporte. 

Os sistemas  que atendem as necessidades operacionais das organizações é 

denominado pelos autores como sistema de processamento transacional (TPS – 

transaction processing systems). Esses sistemas estão ligados as atividades do dia 

a dia da organização e dão suporte aos negócios da empresa, como entrada de 

pedido de vendas, emissão de notas fiscais, liberação de crédito, lançamento de 

produção, etc. São sistemas bem estruturados que têm como objetivo registrar as 

transações básicas da organização e disponibilizar informações para os empregados 

e supervisores diretamente envolvidos. 

No nível gerencial das organizações são utilizados os sistemas com 

características de monitoramento e controle das atividades operacionais. Laudon e 

Laudon (1999) classificam esse softwares em dois tipos básico: os sistemas de 

informação gerencial (MIS – management information system) e os sistemas de 

apoio a decisão (DSS – decision support systems). Os MIS produzem resumos das 

transações operacionais realizadas nos TPS, permitindo aos gerentes acompanhar o 

seu andamento e comparar o seu desempenho com padrões pré-estabelecidos ou 

comportamentos de períodos anteriores. Já os DSS dão suporte a decisões menos 

rotineiras e estruturadas. Estes incluem ferramentas analíticas mais avançadas, tais 

como simulação de cenários e a possibilidade de incluir filtros e reordenar as 

informações apresentadas. 

Por fim, no nível estratégico das organizações as decisões são bem menos 

estruturadas e fazem referência ao posicionamento da organização frente as 

mudanças em seu ambiente e ao planejamento das consequências internas deste 

posicionamento. Neste cenário são utilizados os sistemas ESS (executive support 

system) que apoiam esse nível hierárquico devem ser bem menos estruturados e 

muito mais flexíveis, integrando ferramentas de comunicação e sistemas de 

recebimento de informações de mercado. 

 A figura 4, a seguir, expressa de forma resumida os níveis apresentados. 
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Figura 04 – Distribuição dos Sistemas de Informação nos níveis hierárquicos da organização 
Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (1999) 
 
 

2.1.3 Sistemas Integrados de Gestão (ERP) 

 

 Com o constante avanço da Tecnologia da informação e sua disponibilidade, 

as empresas passaram a depender cada vez mais da informação e desfrutar dos 

sistemas computacionais cada vez mais sofisticados para suportar suas atividades.  

Ao lado do constante desenvolvimento de hardwares e da utilização de 

robustos bancos de dados relacionais, a aplicação de linguagens de programação 

orientada a objeto viabilizou o surgimento de um software que recebeu a 

denominação de ERP, que é a generalização de um conjunto de processos 

executados por um software multimodular, que inclui módulos para, senão todas, 

uma grande maioria das atividades da empresa. 
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Para Colangelo Filho (2001), o ERP é conceituado como um software que 

permite às empresas automatizar e integrar alguns processos que abrange as áreas 

de finanças, logística, e recursos humanos, compartilhar dados, uniformizar 

processos e produzir informações em tempo real. 

 O grande desafio das organizações que trabalham diretamente com a 

tecnologia da informação empreende-se na elaboração e/ou aperfeiçoamento dos 

sistemas de informações, para que possam permitir que as organizações alcancem 

suas metas sem correr grandes riscos e incertezas. Para tanto, a TI deve 

desenvolver sistemas interfuncionais, que permitam o uso comum e acesso de 

dados de todas as operações. 

A sigla ERP (Enterprise Resource Planning) traduzida literalmente, significa 

“Planejamento dos Recursos da Empresa”, o que pode não refletir a realidade de 

seus objetivos. Koch, Slater e Baatz (1999) citam: “[...] esqueça a parte do 

planejamento – ele não o faz, e esqueça os recursos, é apenas um termo de ligação. 

Mas lembre-se da parte da empresa. Esta é a real ambição dos sistemas ERP”. 

Os sistemas ERP fornecem rastreamento e visibilidade global da informação 

de qualquer parte da empresa e de sua Cadeia de Suprimento, o que possibilita 

decisões inteligentes (CHOPRA e MEINDL, 2003). Estes Sistemas, também 

chamados no Brasil de Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SIGE), 

controlam e fornecem suporte a todos os processos operacionais, produtivos, 

administrativos e comerciais da empresa. Todas as transações realizadas pela 

empresa devem ser registradas para que as consultas extraídas do sistema possam 

refletir o máximo possível a realidade. 

O ERP surgiu na década de 90, quando a palavra chave passou a ser 

integração. Ele é considerado, por alguns autores, o estágio mais avançado dos 

sistemas tradicionalmente chamados de MRP II (CORRÊA, 1998).  Incorpora além 

das funções antes contempladas, funcionalidades de finanças, custos, vendas, 

recursos humanos, e outras, antes trabalhadas nas empresas através de inúmeros 

sistemas não integrados. 

Corrêa (1998) explica ainda que o MRP II (Planejamento das Necessidades 

de Materiais) foi desenvolvido na década de 60 por J. Orlick , e era utilizado para o 

gerenciamento de materiais, através do planejamento de ordens de compra e ordens 

de fabricação. Na década de 70 Oliver Wight introduziu o MRP II (Planejamento de 
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Recursos de Manufatura), que incorporou ao MRP outras funções prioritárias para a 

meta de produção. 

Com isso, é possível compreender que o ERP nada mais é do que a evolução 

do MRP e MRP II. 

Pode-se dizer que o ERP é um sistema integrado, que possibilita um fluxo de 

informações único, contínuo e consistente por toda a empresa, sob uma única base 

de dados. É um instrumento para a melhoria de processos de negócios, como a 

produção, compras ou distribuição, com informações on-line e em tempo real. Em 

suma, o sistema permite visualizar por completo as transações efetuadas pela 

empresa, desenhando um amplo cenário de seus negócios (CHOPRA e MEINDL, 

2003).  

 Para Souza (2000), os sistemas ERP podem ser definidos como sistemas de 

informação integrados, com a finalidade de dar suporte à maioria das operações de 

uma organização. São geralmente divididos em módulos que se comunicam e 

atualizam uma mesma base de dados central, de modo que informações 

alimentadas em um módulo são instantaneamente disponibilizadas para os demais 

módulos que delas dependa. Para o mesmo autor, os sistemas ERP permitem ainda 

a utilização de ferramentas de planejamento que podem analisar o impacto de 

decisões de manufatura, suprimentos, finanças ou recursos humanos em toda a 

empresa. 

Ainda no bojo da discussão conceitual, segundo Hicks (1997), o Enterprise 

Resource Planning é um conjunto de softwares que facilita o fluxo de informação 

entre todas as funções dentro de uma companhia, tais como logística, finanças e 

recursos humanos. Para o mesmo autor, o ERP automatiza os processos de uma 

empresa, com a meta de integrar as informações através da organização, 

eliminando interfaces complexas e caras entre sistemas não projetados para 

conversarem. 
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Figura 05 – Modelo de apresentação de módulos de um Sistema ERP 
Fonte: Adaptado de KOCH, SLATER e BAATZ (2011) 

 
 

Conforme as classificações apresentadas anteriormente, pode-se considerar 

o ERP como um sistema TPS e MIS, e dependendo das características 

implementadas, também DSS e ESS. Mas, trata-se basicamente de uma ferramenta 

bastante robusta de natureza TPS. De acordo com Souza (2000), muitas empresas 

consideram o ERP como um “backbone”, ou espinha dorsal, sobre a qual, novas 

funcionalidades podem ser obtidas através da integração com outros softwares e 

componentes de outras organizações, tais como sistemas DSS, ESS, automação de 

força de vendas e comércio eletrônico.  Ainda com relação a essa discussão o autor 

coloca que os sistemas ERP devem ser vistos como aplicações centrais e 

praticamente todas as organizações terão suas aplicações básicas, baseadas nele. 

Entretanto, cabe ressaltar que, segundo Carneiro (2005), muito embora a ausência 

de um ERP possa ser prejudicial a organização, sua presença não deve ser 

considerada um elemento de diferenciação frente a concorrência. Para isso, faz-se 

necessário a adoção de aplicações específicas, voltadas para as características de 

cada instituição em particular. Inicialmente, a ideia do ERP era suprir a base dos 

sistemas de informação (TPS e MIS), mas os stakeholders estão caminhando cada 
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vez mais depressa para uma integração em todos os níveis de sistemas de 

informação.  

 Durante muito tempo as empresa sofreram tentando integrar por conta própria 

seus sistemas de informação, gastando muito tempo e dinheiro e ao final não 

alcançavam o produto que esperavam. Os sistemas integrados de gestão (ERP) 

surgiram nesse contexto para atender a esta demanda (CARNEIRO, 2005). 

 

2.1.4 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

 A Educação a Distância desempenha hoje papéis múltiplos, que vão desde a 

atualização de conhecimentos específicos até a formação profissional. Assim, as 

práticas de Educação a Distância têm algo a contribuir para o desenvolvimento 

educacional de um país, notadamente de uma sociedade com as características 

brasileiras, em que o sistema educacional não consegue desenvolver as múltiplas 

ações que a cidadania requer (SILVEIRA, 2007). 

 E para que essa Educação possa ultrapassar as barreiras temporais e 

geográficas, faz-se necessário a utilização de mecanismos que possibilitem o 

trânsito dessas informações. Contudo, é latente a necessidade de compreender a 

base e o funcionamento dessas ferramentas. 

 A expressão contemporânea AVA comumente utilizada como sigla para 

Ambiente Virtual de Aprendizagem por educadores, comunicadores, técnicos de 

informática e afins, representa exatamente a tradução do que se percebe em 

softwares utilizados para possibilitar a realização de atividades integrantes do 

processo ensino-aprendizagem observado na Educação à Distância. 

 Para Santos (2003) a compreensão do termo AVA dá-se a partir da 

compreensão de ambiente. Para o mesmo autor, ambiente compreende tudo aquilo 

que envolve pessoas, natureza ou coisas, bem como objetos técnicos. Já o virtual 

vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de virtus, força, potência. No 

senso-comum muitas pessoas utilizam a expressão virtual que designar alguma 

coisa que não existe.  

 Entretanto, Lévy (1996) esclarece que o virtual não contrapõe ao real e sim ao 

atual. Virtual é o que existe em potência e não em ato. Citando o exemplo da árvore 

e da semente, o autor explica que toda semente é potencialmente uma árvore, ou 
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seja, não existe em ato, mas existe em potência. Ao contrário dos exemplos citados 

no parágrafo anterior o virtual faz parte do real, não se opondo a ele. Por isso nem 

tudo que é virtual necessariamente se atualizará. Ainda no exemplo da semente, 

caso um pássaro à coma a mesma jamais poderá vir a ser uma árvore. 

 Realocando essa ideia para a realidade educacional, pode-se ressaltar que 

quando há interação entre sujeitos e objetos técnicos construindo uma prática de 

significação pode-se tanto virtualizar quanto atualizar este processo. Vale destacar 

que a atualização é um processo que parte, quase sempre, de uma problematização 

para uma solução. Já a “virtualização passa de uma solução dada a um (outro) 

problema”. (LEVY, 1996, p. 18).  

 Logo, virtualizar é problematizar, questionar é processo de criação.  Neste 

sentido pode-se afirmar que um ambiente virtual é um espaço abundante de 

significados onde os usuários e objetos técnicos interagem maximizando assim, a 

construção de conhecimentos, que possibilitam a aprendizagem. 

 As novas TIC se caracterizam pela sua nova forma de concretização. A 

informação que vinha sendo produzida e circulada ao longo da história da 

humanidade por objetos físicos (madeira, pedra, papiro, papel, corpo) na atualidade 

também vem sendo cercada pelos códigos digitais universais. As TI associadas às 

telecomunicações veem provocando mudanças profundas na sociedade em virtude 

do processo de digitalização. Trata-se da revolução digital. 

 Digitalizada, a informação se reproduz, modifica e se atualiza em diferentes 

interfaces. Nesse contexto “a informação representa o principal ingrediente de nossa 

organização social, e os fluxos de mensagens e imagens entre as redes constituem 

o encadeamento básico de nossa estrutura social” (CASTELLS, 2005, p. 507).  

Novos processos criativos podem ser potencializados pelos fluxos sócio-

técnicos de ambientes virtuais de aprendizagens que utilizam o meio digital como 

suporte. 

 No que diz respeito ainda ao conceito de AVA Maia e Mattar (2007) afirmam 

que o ambiente virtual de aprendizagem é um software educativo que permite que 

ocorra o processo ensino-aprendizagem, através da mediação pedagógica entre 

alunos e professor ou um grupo de professores que se encontrem geograficamente 

dispersos. Apresenta-se em forma de portais, bancos de dados, bibliotecas virtuais, 

cursos a distância, museus ou outros. 
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 Na Educação a Distância, o AVA é o espaço que organiza os recursos e 

ferramentas para acesso aos cursos e permite a interação com os conteúdos; 

realização de atividades de aprendizagem; interação com o professor e colegas etc. 

(VALENTE E MATAR, 2007) 

 No Brasil, não existe atualmente uma padronização na utilização de AVA para 

determinadas atividades ou cursos em específico. O Ministério da Educação (MEC) 

e a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) apenas informam a 

existência das instituições credenciadas para a oferta de cursos na modalidade à 

distância. A seguir apresenta-se o Quadro 08 com as principais características de 

alguns dos principais AVA disponíveis na internet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Plataforma 
Sistema de 
Distribuição 

Princípios 
Pedagógicos 

Aprendizagem 
Colaborativa 

Interatividade Multimídia Usabilidade Acessível 

TelEduc Pode ser 
redistribuido ou 
modificado nos 
termos da GNU 
(General Public 
License) 

Não 
apresenta 

Grupos de 
discussão 

.Correio 
eletrônico 
.Mural 
.Portfólio 
.Diário de 
bordo 
.Bate-papo 
.Enquetes 
.Fórum de 
Discussão 

Não 
apresenta 

.Alta, 
facilidade de 
uso 
.Explicativa 
quanto ao 
uso 

.Não acessível 
a defic. auditivo e 
visual 

Edu web/ 
Aula Net 

Disponibilizado 
gratuitamente 

Não 
apresenta 

Propõe atividade 
colaborativa 

Não 
apresenta 

Não 
apresenta 

.Média,explic 
a uso, mas 
texto é 
“cortado” na 
primeira tela 
e barra de 
rolagem não 
funciona 

.Não acessível 
a defic. auditivo e 
visual 

Amadeus Pode ser 
redistribuido ou 
modificado nos 
termos da GNU 

Orientado por 
teorias 
construtivistas 
ou sócio-
interacionistas 
do 
desenvolvime
nto humano 

- Fórum 
- Wiki 
- Jogos Multi-
usuários 
(resolução 
colaborativa de 
problemas) 

Chats 
.Discussão 
síncrona 
.Micromundo 
s (ambientes 
síncronos) 

.Vídeo 

.Recursos 
web 2.0 

.Média, 
informação 
parcial de 
uso 

.Não acessível a 
defic.auditivo 
e visual 
.só avança 
com login e 
senha 

Eureka Desenvolvido 
para a 
comunidade 
acadêmica da 
PUCPR 

Não 
apresenta 

Propõe atividade 
colaborativa 

.Correio 
eletrônico 
.Listas de 
discussão 
.Fórum de 
discussão 

.Oferece 
áudio com 
o texto 

.Alta, 
facilidade de 
uso 
.Explicativa 
quanto ao 
uso 

.Não acessível a 
defic.auditivo 
.Parcialmente 
acessível ao 
deficiente 
visual (só 
áudio, sem 
leitor de tela) 

e-Proinfo Disponibilizado 
para Entidades e 
Instituições 
conveniadas 

Proposta 
Colaborativa 

Tira-dúvidas 
.Agenda 
.Diário 
.Biblioteca 
.Avisos 
.Correio 
eletrônico 
.Chat 
.Fórum de 
discussão 
.Banco de 
projetos 
.Estatística de 
atividade dos 
alunos 

Não 
apresenta 

Não 
apresenta 

.Baixa, links 
não 
funcionam 
.Não 
explicativa 
quanto ao 
uso 

Não acessível 
a deficiente 
auditivo e 
visual 

Moodle Pode ser 
redistribuido ou 
modificado nos 
termos da GNU 

Proposta 
Colaborativa 

Fórum de 
discussão 
.Gestão de 
conteúdos 
.Blogs 
.Wikis 

.Vídeoconferê
ncia 
.Certificados 
digitais 

Não 
apresenta 

.Alta, permite 
acesso ao 
visitante 
.Oferece 
ferramenta 
p/defic. 
Visual 

Parcialmente 
acessível (só 
p/defc.visual) 
 
 
 
 
 
 

WebCT Software 
proprietário 
provedor de 
e-learning 
para 
instituições 
de ensino 

Não 
apresenta 

Oferece 
ferramentas 
educacionais 
que auxiliam o 
aprendizado, a 
comunicação e 
a colaboração 

.Chat 

.Sistema de 
conferência 
.Correio 
eletrônico 

Não 
apresenta 

.Média, 
necessário 
se cadastrar 
para acesso 
ao ambiente 

Não acessível 
a defic. 
auditivo e 
visual 

Learning 
Space 

Pode ser 
redistribuido ou 
modificado nos 
termos da GNU 

Proposta 
colaborativa 

Fórum de 
discussão 
.Chat 
.Avisos 

.Utiliza redes 
sociais da 
web como 
ferramenta 
de interação 

.Vídeos 

.Recursos 
web 2.0 

.Alta, 
explicativa 
quanto ao 
uso 
.Possui 
fóruns sobre 
funcionalidade
s 

Menciona 
estar dentro 
das diretrizes 
de 
acessibilidade 
do W3C 

 
Quadro 02 - Características dos principais Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
Fonte: Adaptado de ARBADO, QUEVEDO e ULBRICHT, 2010. 

 

 Muito embora se perceba a larga quantidade de soluções em AVA disponíveis 

na rede, é pertinente observar que os mesmos não dispõem atualmente de uma 
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solução inteiramente eficiente que possa atender à todas as demandas pedagógicas 

necessárias para a prática docente na modalidade virtual de uma forma 

padronizada. Faz-se necessária a adequação e colaboração de todos os atores 

desse processo para construção ou adequação das plataformas para maior 

eficiência em sua utilização. 

  

2.1.5 Sistemas de Gestão Acadêmica 

 
 

Segundo Ziulkoski (2010) Sistema de Gestão Acadêmica é uma plataforma 

geralmente desenvolvida em ambiente web para atender as necessidades de gestão 

e planejamento de uma instituição de ensino, seja ela pública ou privada, permitindo 

otimização dos recursos físicos, humanos, materiais e financeiros. 

Conforme Senger e Brito (2005, p. 5), 

 

Recentemente, o mundo dos negócios passou por uma transição, de uma 
economia industrial para uma economia de informação, criando um 
ambiente no qual a informação passa a ser fonte de riquezas e 
prosperidade e as empresas habituadas a vencer pelo tamanho começam a 
perder terreno para concorrentes mais ágeis no uso da informação. 
 
 

Desta forma, levando em consideração tais afirmações, observa-se que o 

sistema de gestão acadêmica apresenta características essenciais ao controle dos 

processos administrativos e gerenciais da gestão acadêmica das instituições de 

ensino. Esse sistema propõe-se a controlar e agilizar os processos internos da 

instituição, possibilitando a consolidação de informações relevantes para a gestão, 

através da análise de dados como: matrículas, aproveitamento acadêmico, 

frequência, evasão, e de vários outros indicadores. 

A transparência das informações proporcionada por estes sistemas possibilita 

o controle e acompanhamento mais eficiente do processo administrativo, e, por 

consequência, possibilitam planejar as ações de forma simples, e competente, 

otimizando o uso dos recursos e diminuindo os custos. 

 
Com a expansão das redes de ensino e com a crescente adoção da 
Educação semi-presencial e a distância, os sistemas de gestão acadêmica 
precisam adequar-se, também, a esse novo nível de complexidade, pois a 
maioria dos sistemas existentes não está nem mesmo preparada para 
gerenciar adequadamente a graduação a distância. Wolynec (2007, p.37). 
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Faz-se necessário ressaltar a importância que o controle adequado dos 

processos administrativos e, consecutivamente, o uso racional dos recursos 

exercem no compromisso com a Educação e na busca da excelência acadêmica, 

que é o objetivo de todas as instituições de ensino. (CARVALHO, 2010) 

 

2.1.6 Sistema de Gestão de Aprendizagem 

 

É sabido que, em decorrência do crescente ganho pela utilização do modelo 

Blending de ensino, modelo que combina atividades online com atividades em sala 

de aula, cresce cada vez mais a utilização do LMS – Learning Management System, 

ou Sistema de Gestão de Aprendizagem, ou ainda Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) (VAUGHAN, 2011). 

O AVA possui funcionalidades definidas para armazenar, distribuir e gerenciar 

conteúdos de aprendizado, de forma interativa e gradativa. Com sua utilização 

tornou-se possível registrar e apresentar as atividades do discente, bem como, seu 

desempenho, além da emissão de relatórios, os quais propiciam o aperfeiçoamento 

do processo de ensino-aprendizagem, facilitando a gerência e o acompanhamento 

de programas de ensino (LONGMIRE, 2008). 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem ou Sala de Aula Virtual nada mais é do 

que um ambiente virtual baseado em internet que funciona de forma semelhante a 

um portal cujo objetivo básico é a Educação à Distância. Esse sistema, que requer 

linguagem dinâmica de programação web e banco de dados, fica hospedado em um 

servidor, e esse servidor pode ser acessado por intranet, ou pela maioria das vezes, 

por internet (MAIA; MATTAR, 2007). 

Ainda para Maia e Mattar (2007), um curso pode ser ministrado em qualquer 

lugar da web, ou mesmo por simples grupos de discussão que utilizem e-mails, mas 

existem plataformas desenvolvidas especificamente para ministrar cursos on-line, as 

quais denominam-se Learning Management System. É importante registrar que 

existem variações para a denominação do LMS, como: Course Management System 

(CMS), Learning Content Management System (LCMS), Managed Learning 

Environment (MLE), Learning Suport System (LSS), Learning Plataform (LP), ou 

mesmo Learning Information Management System (LIMS). 
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Segundo Moore (2007), o Blackboard foi considerado no ano de 2007 o LMS 

proprietário líder de mercado, embora talvez pelo custo, não seja utilizado por muitas 

instituições no Brasil. O sistema oferece inúmeras funcionalidades, como fóruns, 

chats, divisão de turma em grupos, criação de exercícios, etc. 

Há opções interessantes de LMS de código aberto e gratuito como o .LRN e o 

Sakai. O Moodle, criado em 2001, tem sido cada vez mais utilizado nas instituições 

Brasileiras. Muitos justificam sua utilização em virtude da praticidade de instalação e 

possibilidade de personalização da interface do ambiente, atendendo as 

necessidades de acordo com a solicitação do usuário. 

  

2.1.7 Ensino a Distância 

  

 Considerando o grande desafio de educar e, principalmente, o de levar o 

conhecimento a comunidades isoladas através da ensino à distância, torna-se 

indispensável que as instituições de ensino, independente de sua natureza, 

trabalhem em projetos de EAD focados na mudança de paradigmas e no surgimento 

de uma nova cultura sobre essa modalidade de ensino, que se apresenta como 

tendência consolidada em um processo aparentemente irreversível.  

 

2.2.8 Aspectos Conceituais sobre EAD 

  

Os processos de ensino e aprendizagem estão desenvolvendo padrões 

educacionais que exigem não apenas adaptações no que diz respeito à tecnologia, 

como também reflexões e discussões pedagógicas que podem trazer benefícios na 

sua aplicação e avaliação.  

A EAD apresenta-se no contexto da atual sociedade como uma modalidade 

de ensino orientada às novas demandas educacionais.  

É Importante frisar que o conceito de EAD, vem sofrendo alterações à medida 

que novas teorias, mídias e métodos de ensino estão sendo desenvolvidos. 

Contudo, Alves, Zambalde e Figueiredo (2004, p. 6) definem EAD como uma 

atividade de ensino e aprendizado em que não há proximidade entre professores e 

alunos e que a comunicação bidirecional entre os vários sujeitos do processo 

(professor, alunos, monitores, administração) é realizada por meio de algum recurso 
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tecnológico intermediário, como cartas, textos impressos, televisão, radiodifusão ou 

ambientes computacionais. 

 Para Corrêa (2005, p.68), a Educação a Distância é compreendida como uma 

“estratégia desenvolvida por sistemas educativos para oferecer Educação a setores 

ou grupos da população que, por razões diversas, têm dificuldade de acesso a 

serviços educativos regulares”. 

 É possível encontrar ainda definições mais abrangentes sobre o tema, como 

demonstra a afirmação a seguir: 

 
Educação a Distância é o aprendizado planejado que ocorre 
normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo 
técnicas especiais de criação do curso, instrução e comunicação por 
meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e 
administrativas especiais. (MOORE, KEARSLEY, 2007, p.2) 

 
 
 Outros pontos destacados pela definição de Alves, Zambalde e Figueiredo 

(2004) são a “quebra” da barreira espaço/tempo e a democratização do acesso. 

Qualquer pessoa, independentemente de idade, ocupação tempo e lugar pode fazer 

uso dessa estratégia. 

 Desta forma é possível entender que, independente do canal pelo qual as 

informações estão sendo transmitidas, ou mesmo a metodologia aplicada no 

processo, o fato de haver uma relação bidirecional de ensino-aprendizagem, onde 

haja emissores e receptores de mensagens localizados em espaços geográficos 

distintos, mesmo em horários assíncronos, há uma relação característica de EAD. 

Contudo, é pertinente observar que há uma discussão no que se refere a 

utilização do termo Educação na prática dessa metodologia.  

Para Litto (2009), a Educação como processo inerente à espécie humana se 

inicia desde a concepção do ser humano – como indivíduo ainda no útero da mãe, e 

que não tem terminalidade, nem completitude – até o seu desaparecimento. Para o 

mesmo autor este é o território fértil de utilização e aplicação da Educação aberta e 

a distância, na sua abrangência em todos os campos de atividade da espécie 

humana de forma permanente e continuada. 

Moraes (2010) aponta que a Educação a Distância deve apresentar quatro 

características básicas, sendo elas: 

 

 Aprendizado e ensino; 
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 Aprendizado que é planejado, e não acidental; 

 Aprendizado que normalmente está em lugar diferente do local 
de ensino; 

 Comunicação por meio de diversas tecnologias. 
(MORAES, 2010 p. 2) 
 

 
 Percebe-se que a utilização do termo Educação empregado nessa 

metodologia de ensino engloba uma infinidade de expressões e termos num 

universo muito mais amplo do que a simples prática da relação ensino 

aprendizagem. 

 Outra expressão amplamente associada a EAD é “universidade aberta” ou 

“aprendizado aberto”. Valente e Mattar (2007) explicam que essa expressão é 

utilizada pela Europa e em outros países com tradição de uma Educação mais 

elitista, nos quais, muitas vezes, está relacionada a “Educação a Distância” no 

acrônimo “EAD”, significando “Educação Aberta a Distância”. A ideia é que a 

Educação a Distância possa permitir o acesso ao aprendizado e dar maior 

autonomia ao aluno. 

 

2.2 ARQUITETURA EMPRESARIAL 

 

 Um recente estudo da IBM (2012) mostra que mais de dois terços dos CEO 

(Chief Executive Officer) estão implementando amplas inovações em seus modelos 

de negócios, para atender a uma demanda cada vez mais específica, e com a 

velocidade que uma sociedade globalizada exige.  

Além disso, os CIO (Chief Information Officer) se aperfeiçoam cada vez mais 

em entregar soluções que proporcionem suporte a esta acelerada agenda de 

mudança, muitas vezes direcionadas para saídas de curto prazo. Mas, para muitas 

organizações, o planejamento estratégico e a execução dos projetos que surgem 

dela se vêem dificultados pela falta de uma visão compartilhada sobre os negócios 

atuais e o panorama de TI: a Arquitetura Empresarial (AE) (LAUDON e LAUDON, 

2009). 

Para Veras (2012), a TI em boa parte das organizações ainda apresenta-se 

de forma reativa, consumindo uma larga parcela do orçamento empresarial e do 

tempo dos profissionais de TI, uma vez que a criação de novas demandas de curto 
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prazo gerem novos projetos e dificultem o alinhamento dos objetivos do negócio com 

as capacidades de TI. 

Segundo Ross e Weill (2008) alguma organizações se destacam em suas 

áreas de atuação por possuírem o que os autores denominam de alicerce de 

execução bem definido através de uma arquitetura empresarial. Este conceito diz 

respeito a inserção da tecnologia no processos de negócio da organização, para que 

possam executar de forma mais eficiente suas operações centrais. 

 Em suma, um alicerce de execução consiste na infraestrutura de TI e em 

processos de negócio digitalizados que automatizam as capacidades centrais da 

empresa (MINOLI, 2008).  

Veras (2012) reforça a colocação dos autores acima quando cita que a ideia 

central da arquitetura empresarial é a da adoção de um alicerce de execução por 

parte da empresa que resulte da seleção cuidadosa de processos e TI com 

adequado nível de padronização e integração. 

Para Ross, Weill e Robertson (2008) a AE é a lógica organizadora dos 

processos centrais de negócios e da infraestrutura de TI, refletindo os requisitos da 

integração e padronização do modelo operacional da empresa. A arquitetura 

empresarial proporciona uma visão de longo prazo dos processos, sistemas e 

tecnologias da empresa, de modo que os projetos individuais possam formar 

capacidades – e não meramente atender a necessidades imediatas. 

 Para Minoli (2008), a tradução desse alinhamento se dá através da criação 

de uma ambiente unificado de TI — a ser obtido através da padronização de 

hardware e software — que englobe os processos, as pessoas e os recursos chave 

de toda a empresa (ou de cada uma das unidades de negócio de uma empresa), 

com uma ligação forte e simbiótica entre a TI e os aspectos de negócio da empresa 

em questão. O objetivo da conexão é promover o alinhamento, a padronização e a 

utilização mais efetiva dos ativos de TI, bem como o compartilhamento de métodos 

para a gestão de projetos na empresa, conectando-os formalmente à estratégia e às 

metas de negócio. 

Segundo Laudon e Laudon (2007) a crescente automatização de processos 

nas empresas, durante as últimas décadas, tem feito da TI um fator crítico de 

sucesso para as organizações, tendo em vista que esta área é responsável por 

manter todas as informações e base de conhecimento empresarial, além de suportar 
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a praticamente todos seus processos, que são executados com o suporte de seus 

sistemas. 

Contudo, para Ross, Weill e Robertson (2008) apud Veras (2012), a atual 

forma de alinhar as capacidades de TI aos objetivos do negócio têm apresentado 

sucessivas falhas, uma vez que nem sempre a estratégia do negócio é clara o 

suficiente para determinar a ação que determinará o seu sucesso. A empresa acaba 

criando soluções de TI, e não capacidades de TI. O que se percebe neste cenário é 

a fragmentação dos processos de implementação de soluções, o que acaba gerando 

recursos baseados em tecnologias diferentes para atender demandas de uma 

mesma organização. 

Deste modo, a TI passa a ser percebida como “gargalo organizacional, pois 

está sempre reagindo à demanda da organização” (VERAS, 2012, p. 15). 

 A figura 06 a seguir apresenta o efeito combinado das abordagens 

tradicionais ao desenvolvimento da TI. Individualmente, as aplicações funcionam 

bem. Entretanto, juntas, elas impedem os esforços das empresas para coordenar os 

processos de clientes, fornecedores e funcionários – elas não constituem um 

alicerce de execução.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – A capacidade da abordagem tradicional para as soluções de TI 
Fonte: Adaptado de Ross, Weill e Robertson (2008) 
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 Para Ross, Weill e Robertson (2008), o conceito essencial da AE baseia-se 

na criação de um alicerce de execução que seja resultado da seleção cuidadosa de 

processos de TI que devem ser padronizados e integrados. E para que a empresa 

consiga construir um alicerce de execução eficiente, faz-se necessário o domínio de 

três disciplinas-chave. São elas: 

 Modelo Operacional: que corresponde ao nível necessário de integração e 

padronização dos processos de negócios, objetivando oferecer bens e 

serviços aos clientes; 

 Arquitetura Empresarial: que consiste na lógica organizacional dos processos 

de negócio e da infraestrutura de TI, refletindo os requisitos de integração e 

padronização do modelo operacional da organização; e 

 Modelo de envolvimento da TI: que corresponde ao sistema de mecanismos 

de governança que assegura que os projetos de negócios e de TI atinjam 

objetivos tanto locais como da empresa em geral. 

 

Ainda para Ross, Weill e Robertson (2008), a arquitetura empresarial 

proporciona uma visão de longo prazo dos processos, sistemas e tecnologias das 

empresas, de modo que os projetos individuais possam formar capacidades – e não 

meramente atender a necessidade imediatas. 

 A figura 07 a seguir apresenta como as empresas aplicam essas três 

disciplinas para criar o seu próprio alicerce de execução. 
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Figura 07 – Criação e exploração de um alicerce de execução 
Fonte: Adaptado de Ross, Weill e Robertson (2008) 
 

 Para Veras (2012) o modelo operacional sugerido por Ross, Weill e 

Robertson (2008) é de responsabilidade da alta gerência, em virtude da definição do 

lucro e do crescimento a serem alcançados pelo negócio. A partir desse 

pressuposto, os autores sugerem quatro modelos operacionais básicos para facilitar 

o entendimento do que seria a arquitetura empresarial, conforme figura 08 a seguir: 
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Figura 08 – Modelos operacionais 
Fonte: Adaptado de VERAS (2012) 

 

 Segundo Ross, Weill e Robertson (2008), os quatro modelos operacionais 

sugeridos podem ser apresentados objetivamente da seguinte forma: 

 Modelo de Unificação: Em um modelo operacional de Unificação, tanto a 

integração como a padronização dos processos de negócios são necessários 

para atender a diferentes tipos de cliente-chave. A tecnologia é usada tanto 

para vincular como para automatizar processos. A ênfase desse modelo é a 

alta padronização, bem como a alta integração. 

 Modelo de Diversificação: O modelo operacional de Diversificação é o oposto 

do modelo de Unificação e envolve tanto a baixa integração como a baixa 

padronização. Cada negócio é dirigido mais ou menos independentemente, 

embora possa haver oportunidades de serviços compartilhados dentro da 

empresa. 

 Modelo de Coordenação: A ênfase desse modelo dá-se na baixa 

padronização e alta integração - diagrama central da arquitetura empresarial 

para o modelo de Coordenação resume a ênfase de uma empresa na 

integração e concentra-se, assim, em dados compartilhados. Muitas vezes o 

diagrama também destaca tecnologias importantes que demonstram como os 

stakeholders podem acessar esses dados. Uma vez que a maioria dos 
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processos em um modelo de Coordenação é exclusiva, é menos importante 

mostrá-los no diagrama central. Entretanto, é útil mostrar pelo menos alguns 

dos processos a serem coordenados. 

 Modelo de Replicação: Este modelo privilegia a alta padronização e a baixa 

integração. Os modelos operacionais de Replicação têm êxito quando 

processos-chave são padronizados através de toda a empresa e suportados 

por tecnologias de automação. Essa replicação permite a rápida expansão e 

escalabilidade dos negócios. 

 

 A lógica predominante na arquitetura empresarial é que a organização 

desenvolva um modelo operacional que suporte a estratégia adotada. O modelo 

operacional, por sua vez, se define no nível de padronização e integração de seus 

processos. Assim, a arquitetura empresarial passa a dar suporte ao modelo 

operacional definido (ROSS; WEILL;ROBERTSON 2008). 

 Segundo Minoli (2008), a AE traduz-se como a coerência organizacional dos 

processos de negócio, bem como seus dados, aplicações  e a própria infraestrutura 

de TI, que deve refletir os requisitos de padronização e integração do modelo 

operacional da organização. 

 Veras (2012) reforça a ideia já apresentada anteriormente por Ross, Weill e 

Robertson (2008) que definem a arquitetura empresarial como uma forma de 

proporcionar uma visão de longo prazo focada em construir capacidades e não 

apenas atender a demandas de curto prazo.  

 Cabe ressaltar que para esta pesquisa, as capacidades de TI são 

conceituadas segundo o autor anteriormente citado, como subconjuntos de recursos 

de TI que possibilitam um melhor aproveitamento dos processos de negócio. 

 Conforme afirmam Ross, Weill e Robertson (2008), as empresas percorrem 

um caminho bastante previsível para conseguir um alicerce para a execução dos 

negócios, e seguem um padrão consistente na construção de suas próprias 

arquiteturas empresariais. A esse padrão dá o nome de os "quatro estágios de 

maturidade da arquitetura", sendo eles: 

  

1. Arquitetura dos Silos de Negócios: quando as empresas procuram maximizar 

as necessidades de cada unidade comercial ou as necessidades funcionais; 
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2. Arquitetura da Tecnologia Padronizada: proporciona a eficiência da TI por 

meio da padronização tecnológica e, na maioria dos casos, da maior 

centralização da  administração tecnológica; 

3. Arquitetura do Núcleo Otimizado: proporciona a padronização de dados e 

processos na empresa como um todo, conforme o apropriado para o modelo 

operacional, e; 

4. Arquitetura da Modularidade dos Negócios: quando as empresas administram 

e reaproveitam componentes livremente associados dos  processos de 

negócios habilitados pela TI, com o intuito de preservar os padrões globais e, 

ao mesmo tempo, habilitar diferenças locais.  

 

 As empresas avançam por esses estágios construindo cada um deles e 

utilizam para isso o alicerce de execução. "Cada estágio envolve o aprendizado 

organizacional sobre o modo de aplicar a disciplina nos processos de TI e de 

negócios como uma capacidade estratégica" (ROSS, WEILL E ROBERTSON, 2008, 

p.58). 

 As organizações são anteriores a TI, que por sua vez, se originou da 

necessidade de recursos tecnológicos que viabilizassem procedimentos 

automatizados à gestão de negócios cada vez mais complexos, integrados e 

competitivos. Em razão disto, foi natural que as soluções surgissem inicialmente de 

forma isolada e sem integração. 

 No entanto, a medida que evoluiu o conhecimento, as técnicas e ferramentas 

de desenvolvimento das aplicações, as deficiências oriundas desta forma inicial 

empregada para disponibilizar aplicações às organizações ficaram cada vez mais 

evidentes e a TI cada vez mais responsabilizada por este fato.  

 A partir deste momento, da cobrança da organização à TI pela consistência e 

resultado dos serviços prestados, desenvolveu-se os aspectos inerentes a 

governança de TI e dentre estes, o conceito de arquitetura de TI. 

 Apenas para uma melhor compreensão dos termos aqui utilizados, apresenta-

se a definição de Governança de TI.  

 Segundo Albertin (2005), a governança de TI está relacionada com a 

autoridade e a responsabilidade pelas decisões pelo uso da TI e sua administração 

na organização.  
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 Para Wilcocks, Feeny e Olson (2006, apud LAURINDO, 2008: 127), a 

governança de TI é incluída como uma das áreas centrais para o desenvolvimento 

da das potencialidades dos SI/TI. Ainda de acordo com os autores, a governança de 

TI seria a integração entre os esforços de TI e os objetivos e atividades do negócio, 

de forma a determinar o arranjo organizacional adequado em relação à gerência da 

interdependência de pessoas, estrutura e processos de forma a criar valor para os 

negócios a partir dos investimentos de TI. 

 A arquitetura de TI, por sua vez, ainda não possui uma definição 

universalmente aceita e é, muitas vezes, confundida com outros termos como por 

exemplo, arquitetura empresarial ou arquitetura de infraestrutura, contudo o conceito 

essencial desses termos não são equivalentes. 

 Para Chen (2010) a arquitetura de TI pode ser uma lista de padrões 

tecnológicos de uma empresa ou um detalhamento de políticas e padrões para o 

desenho da tecnologia da infraestrutura, bancos de dados e aplicações. 

 Veras (2012) por sua vez, expõe que a Arquitetura de TI deve ser pensada 

com base na Arquitetura empresarial. Para o autor, a Arquitetura de TI trata da 

lógica de alto nível dos processos de negócios e das capacidades de TI.  Ainda para 

Veras (2012) considera-se como arquitetura de TI, para efeito de simplificação, as 

arquiteturas de aplicação e da infraestrutura. Na visão do autor, a arquitetura de um 

Datacenter seria uma espécie de subconjunto da arquitetura de infraestrutura, como 

representa a figura a seguir: 
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Figura 09 - Arquitetura de TI e Arquitetura Empresarial 
Fonte: Adaptado de Veras (2012) 

 

 Smolander (2002) apresenta quatro usos do termo arquitetura de TI como 

metáforas no contexto de desenvolvimento de sistemas, são elas: 

 - Arquitetura de TI como plano – Comumente utilizada por arquitetos, é a estrutura 

do sistema a ser implementado; 

- Arquitetura de TI como literatura – Registros de documentos para servirem de 

referências para futuros pesquisadores; 

- Arquitetura de TI como linguagem – Expressão utilizada para compartilhar o 

conceito do sistema e garantir o entendimento comum; e 

- Arquitetura de TI como decisão – Utilizado por gestores, é o alicerce para a tomada 

de decisões sobre o sistema a ser implementado. 

  
 Ao se identificar os elementos da arquitetura, tornam-se mais claras as 

diferenças de abordagens entre os autores sobre o tema em tela.  
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 Tapscott e Caston (1995) acrescentam outros componentes à arquitetura de 

empresarial e ressaltam a importância da padronização dos processos e das 

interfaces para que os sistemas de informação sejam modulares, independentes em 

relação ao fornecedor e flexivelmente montados com componentes intercambiáveis. 

Segundo ele, a arquitetura empresarial envolve cinco modelos arquitetônicos inter-

relacionados: 

 - Perspectiva da empresa – Rede de funções de serviços interligando clientes, 

servidores internos e externos. 

 - Perspectiva do trabalho - Recursos humanos associados às atividades de 

trabalho e aos seus locais. 

 - Perspectiva da informação – Exigências fundamentais em termos de 

recursos de informação; 

 - Perspectiva do aplicativo – Oferece suporte às atividades do trabalho 

mediante o fornecimento de procedimentos automatizados e o gerenciamento do 

armazenamento e recuperação das informações. 

 - Perspectiva da tecnologia - Interliga-se com os outros modelos como o de 

trabalho, de aplicativo e de informação por meio do fornecimento de plataformas de 

tecnologia. “A resolução de todas essas diversas interligações arquitetônicas e 

opções tecnológicas constitui o desafio da construção do modelo da arquitetura da 

tecnologia” (TAPSCOTT; CASTON, 1995). Em torno desse modelo, se define a 

infraestrutura de tecnologia de informação baseada em padrões. 

 Na mesma linha, Ross, Weill e Robertson (2008) afirma que arquitetura 

empresarial é a lógica de organização para aplicações, dados e tecnologia de 

infraestrutura concretizada em um conjunto de políticas e escolhas técnicas cuja 

intenção é viabilizar a estratégia de negócios da empresa. Diferente de Spewak 

(1992) e Tapscott e Caston (1995), os autores afirmam que a arquitetura de 

tecnologia de informação engloba quatro dimensões: arquitetura de negócios, 

arquitetura de dados ou informações, arquitetura de aplicações e arquitetura 

tecnológica. 

 Ross, Weill e Robertson (2008), apresentam os conceitos de cada uma 

dessas dimensões: 
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 - Arquitetura de negócios: é caracterizada pelas as atividades ou tarefas que 

compõem os grandes processos de negócios identificados pelos detentores dos 

processos. 

 - Arquitetura de dados: é uma série de ferramentas que adaptam os recursos 

às necessidades da informação. Esta arquitetura possibilita a integração entre o 

comportamento, os processos, o pessoal especializado e outros aspectos da 

empresa como métodos administrativos, estrutura organizacional e espaço físico. 

 - Arquitetura de aplicação: segundo Spewak (1992), é a definição de como a 

aplicação fará o gerenciamento dos dados e o fornecimento de informação para as 

pessoas que executam as funções de negócios. As aplicações permitem o acesso 

ao dado no formato adequado a um custo aceitável; e 

 - Arquitetura tecnológica: é a definição dos tipos de tecnologias, ou 

plataformas, que darão suporte ao negócio em ambiente de compartilhamento de 

dados. As plataformas tecnológicas fornecem os meios para coletar dados de 

fornecedores, transportar, armazenar, processar e entregar aos clientes ou usuários. 

Ou seja a Arquitetura de TI (SPEWAK, 1992). 

 Ainda no que diz respeito a Arquitetura de TI, Veras (2012), afirma que essa 

arquitetura inicialmente era centralizada. Nessa época a arquitetura era baseada em 

MAINFRAMES. Pouco depois essa mesma arquitetura tornou-se descentralizada 

com a chegada do modelo caracterizado pela relação cliente/servidor. Por fim, nos 

dias atuais essa relação volta a ser centralizada em virtude do advento da 

computação de nuvem (cloud computing). 

 O quadro 03 a seguir apresenta de forma bastante objetiva as características 

da arquitetura de TI: 

 

 
Tecnologia Economia Modelo de Negócio 

MAINFRAME 
Computação 
Centralizada 

Otimizado para 
eficiência por causa 

do alto custo 

Alto custo de 
hardware e software 

CLIENTE/SERVIDOR 
Computação 
distribuída 

Otimizado para 
agilidade devido ao 

baixo custo 

Licença perpétua 
para SO e aplicativos 

CLOUD COMPUTING 
Grandes 

DATACENTERS 
Otimizado para 

eficiência e agilidade 
Paga pelo uso 

Quadro 03: Comparação entre as Arquiteturas de TI 
Fonte: The Economics of the Cloud, Microsoft, Nov. 2010, apud Veras (2012). 
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 Ainda para Veras (2012), a arquitetura de computação de nuvem, baseada 

em grandes processadores e repositório de dados, é um meio termo entre as duas 

arquiteturas anteriores. Em tese, com ela, pode-se ter a otimização do uso dos 

recursos sem perda de flexibilidade. A arquitetura de cloud computing é marcada por 

uma TI com grande crescimento da base da dados, mobilidade acentuada por parte 

dos usuários e diversas formas de dispositivos de acesso, além  de abundante 

disponibilidade de aplicações. 

 Para esta pesquisa, os conceitos de Cullen e Leganza (2006) e Ross, Weill e 

Robertson (2008) podem ser considerados mais apropriados e, portanto, este estudo 

define que arquitetura de empresarial é uma função de planejamento, governança e 

inovação que contém os quatro níveis de arquitetura: negócios, informações, 

aplicação e tecnologia. Ela é um conjunto de políticas e escolhas técnicas que 

refletem requisitos de integração e padronização para viabilizar a estratégia de 

negócios. Na Figura 10 a seguir, estão apresentados os diversos componentes de 

arquitetura de empresarial utilizados para compor a definição de arquitetura nesta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Definição de Arquitetura de Empresarial para esta pesquisa 
Fonte: Adaptado a partir de VERAS (2012) e Ross, Weill e Robertson (2008) 

  

 

Requisitos de 
Integração e 
Padronização 

 Planejamento 
 Governança 
 Inovação 

 Políticas 
 Definições 

técnicas 

Arquitetura de negócios 
- Processos de Negócios 

Arquitetura de dados ou 
informações 

Arquitetura de aplicação 
- Aplicações individuais e 

interfaces 

Arquitetura de tecnologia 
- Infraestrutura e padrões 

tecnológicos 
 

Arquitetura Empresarial 
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 A unidade de TI lida tipicamente com os quatro níveis arquitetônicos abaixo 

da arquitetura empresarial (ROSS; WEILL;ROBERTSON, 2008) 

 - Arquitetura de processos de negócio que são as atividades que compõem os 

 grandes processos de negócio identificados pelos detentores do processo; 

 - Arquitetura de informações; 

 - Arquitetura de aplicações com suas respectivas interfaces; e 

 - Arquitetura tecnológica que contém serviços de infraestrutura e os padrões 

 tecnológicos em que eles se baseiam. 

 

 É de importância ímpar ressaltar os objetivos e benefícios que a arquitetura 

de empresarial apresenta quando aplicada às organizações. 

 Segundo pesquisa da SIM Enterprise Architecture Working Group 

(SIMEAWG) realizada com mais de 370 empresas dos mais diferentes setores, 

portes e países, os objetivos da arquitetura de TI e seus benefícios que podem ser 

sintetizados nos quadros a seguir:  

 

RESPOSTAS POR 
ORDEM DE MAIOR 

INCIDÊNCIA NA 
PESQUISA SIMEAWG 

OBJETIVO DA ARQUITETURA 

1 Representação de negócio, dados, aplicação e tecnologia 

2 Ferramenta de planejamento 

3 Facilitação de mudança sistemática 

4 Ferramenta de tomada de decisão 

5 Ferramenta de alinhamento entre negócio e TI 

6 Ferramenta de comunicação de objetivos 

7 Prover uma fotografia da organização em um ponto no tempo 

Quadro 04 - Principais objetivos da arquitetura empresarial - pesquisa SIMEAWG 
Fonte: Adaptado de Chen (2010) 

  

 Percebe-se pela apresentação da tabela que, segundo a pesquisa da 

SIMEAWG, o principal objetivo das empresas que se utilizam da arquitetura de TI é 

obter a partir de seus recursos uma representação do seu negócio, a partir da 

integração e alinhamento dos dados, aplicações e utilização das capacidades de TI 

disponíveis.  

 As demais respostas possuem maior incidência no planejamento da 

organização, bem como no auxílio a tomada de decisão, alinhamento estratégico 
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entre o negócio e a TI disponível, assim como a capilaridade da comunicação dos 

objetivos da organização, além de possibilitar uma melhor leitura da organização em 

um determinado período. 

 No que diz respeito aos benefícios oriundo da arquitetura empresarial, ainda 

levando em consideração a mesma pesquisa supracitada, pode-se observar os 

seguintes resultados conforme quadro 05 a seguir: 

 

RESPOSTAS POR 
ORDEM DE MAIOR 
INCIDÊNCIA NA 
PESQUISA 
SIMEAWG 

BENEFÍCIOS APRESENTADOS PELA ARQUITETURA 

1 Melhora interoperabilidade do SI 

2 Melhora utilização da TI 

3 Alinhamento entre investimentos de TI e de negócios 

4 Uso mais eficiente dos recursos de TI 

5 Resposta mais rápida à mudança 

6 Melhoria do retorno da TI 

7 Aumento do conhecimento sobre a situação 

8 Auxilia a governança organizacional 

9 Melhoria da comunicação e compartilhamento de informação 

10 Melhoria segurança de TI 

11 Redução de tempo e recursos em projetos pouco importantes 

12 Maior eficiência no alcance de metas de negócios 

13 Melhoria da comunicação entre organização e SI 

14 Melhoria de colaboração dentro da organização 

15 Rapidez no desenvolvimento e implementação de SI 

16 Redução da complexidade da TI 

17 Redução gargalos na organização 

18 Padronização de medidas de desempenho organizacionais 

19 Melhoria da comunicação dentro da organização 

20 Aumento da confiança na organização 

Quadro 05 - Principais benefícios da arquitetura empresarial - pesquisa SIMEAWG 
Fonte: Adaptado de Chen (2010) 
 

 No que diz respeito aos benefícios oriundos da arquitetura empresarial pode-

se elencar fatores primordiais em uma organização, como por exemplo, a melhor 

utilização da TI no negócio, bem como a melhoria no retorno da TI, maior 

alinhamento entre os investimentos de TI e os objetivos do negócio, melhoria da 

segurança nas informações, maior agilidade na realização de processos internos, 
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entre outro motivos que comprovam a importância dispensada no desenvolvimento 

da cultura da arquitetura de TI nas organizações (ROSS; WEILL;ROBERTSON, 

2008). 

2.2.1 Gestão da Arquitetura Empresarial - Estágios da Maturidade da 
Arquitetura 

 

 Para melhor compreender a gestão da arquitetura de empresarial, é possível 

analisá-la sob a ótica dos estágios de maturidade. Ross, Weill e Robertson (2008), 

avaliaram as estratégias de gestão da arquitetura de dezenas de empresas de 

grande porte, classificando-as em quatro estágios quanto ao seu grau de 

desenvolvimento e controle, conforme quadro 06, a seguir: 

 

ESTÁGIO CARACTERÍSTICAS 

Arquitetura de Silos de Negócios 

As empresas procuram maximizar as 
necessidades de cada unidade comercial ou 
necessidades funcionais de forma independente, 
o que ocasiona um fracionamento e a não 
integração das diversas iniciativas de sistemas 
existentes na empresa. 

Arquitetura da Tecnologia Padronizada 

 

Ela proporciona a eficiência por meio da  
padronização 
e da centralização da administração tecnológica. 

Arquitetura do Núcleo Otimizado 

 

Ocorre padronização de dados e processos na 
empresa 
como um todo 

Arquitetura da Modularidade dos Negócios 

As empresas administram e reutilizam 
componente livremente de acordo com as 
necessidades dos processos de negócios com o 
intuito de preservar padrões globais e habilitar 
diferenças locais. 

Quadro 06 - Estágios da maturidade da Arquitetura Empresarial 
Fonte: Adaptado de Ross, Weill e Robertson (2008) 

 

 Chen (2010) apresenta de forma bastante objetiva os estágios listados no 

quadro mencionado anteriormente. 

 Para o autor, no estágio silo de negócios, as aplicações servem a 

necessidades de negócios de forma isolada e são avaliadas de acordo com o 

retorno do investimento individualmente, uma vez que quem define as aplicações 

são os gestores de negócios locais. 
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 No estágio de tecnologia padronizada, há plataformas de tecnologias 

padronizadas cujo objetivo é redução de custos e interoperabilidade. Os líderes das 

unidades comerciais e de TI definem as aplicações. 

 Já no estágio de núcleo otimizado, a TI está focada nos processos ou dados 

compartilhados de modo a prover qualidade das operações de negócios. A alta 

administração e os líderes dos processos definem as aplicações. 

 E finalmente, o estágio de modularidade de negócios assume que os módulos 

viabilizam os processos de negócios de modo a prover rapidez e agilidade 

estratégica. A alta gestão, líderes de TI, gestores de processos e líderes locais 

definem as aplicações. 

 A síntese dessa discussão pode ser visualizada no quadro 08 a seguir: 
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Silos do Negócio 
Tecnologia 

Padronizada 

Núcleo 
Otimizado 

Modularidade 
dos negócios 

Capacidade de 
TI  

Aplicações locais 
de TI 

Plataformas 
técnicas comuns 

Processos ou 
dados 
compartilhados 
por toda a 
empresa 

Módulos 
acopláveis 
de processos 
comerciais 

Objetivos de 
negócios 

ROI de iniciativas 
de negócios 
locais 

Custos de TI 
reduzidos 

Custo e qualidade 
das operações de 
negócios 

Rapidez para 
comercializar: 
Agilidade 
estratégica 

A prioridade de 
custeio 

Aplicações 
individuais 

Serviços 
infraestruturais 
compartilhados 

Aplicações da 
empresa 

Componentes de 
processos de 
negócios 
reutilizáveis 

Principal 
capacidade 
administrativa 

Gestão de 
mudanças por 
meio da 
tecnologia 

Projeto e 
atualização de 
padrões: custeio 
de serviços 
comuns 

Definição e 
mensuração de 
processos 
centrais 
da empresa 

Administração de 
processos de 
negócios 
reutilizáveis 

Quem define as 
aplicações 

Líderes de 
negócios 
locais 

Líderes das 
unidades  
comerciais e de 
TI 

Alta  
administração 
e líderes de 
processos 

Líderes de TI, de 
negócios e da 
indústria 

Questões 
chave de 
governança de 
TI 

Mensurar e 
comunicar valor 

Estabelecer 
responsabilidades 
locais, regionais e 
globais 

Alinhar as 
prioridades dos 
projetos com 
objetivos da 
arquitetura 

Definir, atribuir e 
custear módulos 
de 
negócios 

Implicações 
estratégicas 

Otimização local 
e setorial 

Eficiência da TI 
Eficiência 
Operacional dos 
negócios 

Agilidade 
estratégica 

Porcentagem 
das empresas 
neste estágio 
segundo 
pesquisa de 
2005 

12% 48% 34% 6% 

Quadro 07 - Mudanças associadas as mudanças de cada estágio de maturidade 
Fonte: Adaptado de Chen (2010) 

 

 Outra maneira de classificar maturidade da arquitetura empresarial é avaliá-la 

de acordo com o seu alinhamento com o negócio. Luftman (2000) define cinco 

estágios de maturidade para o alinhamento estratégico que podem ser avaliados de 

acordo com seis dimensões: comunicação, mensuração de valores, governança, 

parcerias, arquitetura e habilidades. Em relação à arquitetura, os estágios são os 

seguintes: 

 

- Estágio inicial - Não há padronização da arquitetura e nem integração, 

transparência ou flexibilidade. 
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- Estágio de comprometimento de processo - Há padrões definidos, porém, as 

iniciativas de integração ainda não são essencialmente eficientes. 

- Estágio de processos estabelecidos - Há integração da arquitetura na organização 

nos processos chaves, mas ainda não há integração com os parceiros de negócios. 

- Estágio de processo aperfeiçoado - Há integração com os parceiros de maior 

transparência e flexibilidade. 

- Estágio de processo otimizado - A arquitetura está plenamente integrada e evolui 

com os parceiros para possibilitar transparência e flexibilidade. 

 

2.2.2 Padronização e Integração 

 

 Conforme já abordado anteriormente no discurso de Ross, Weill e Robertson 

(2008), arquitetura empresarial reflete os requisitos de integração e padronização do 

modelo operacional de uma organização com a intenção é viabilizar a estratégia de 

negócios da empresa. 

 A pesquisa da integração em Sistemas de Informação é bastante 

interdisciplinar na medida em que tenta resolver três problemas principais: 

distribuição, heterogeneidade e autonomia.  

 O problema de distribuição é devido à existência de sistemas individuais 

antes do sistema global ser construído, ou seja, é um problema de integração de 

sistemas legados (HASSELBRING, 1999, p. 36).  

 O mesmo autor alerta ainda para a fragmentação vertical existente nas 

unidades de negócio, ou seja, os diversos níveis arquitetônicos interagem dentro de 

uma unidade de negócios, entretanto não estão integrados umas com as outras 

(Figura 11). Desta maneira, a integração de forma horizontal possibilita o apoio dos 

processos de negócios como apresentado na Figura 12. 
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Figura 11 - Fragmentação vertical de unidades organizacionais 
Fonte: Adaptado de Hasselbring (1999) 

 

 A heterogeneidade, por sua vez, ocorre por causa do desenvolvimento 

independente de componente de sistemas. No nível técnico, é fruto de diversas 

plataformas de hardware, sistemas operacionais, sistemas de gerenciamento de 

dados e linguagens de programação. No nível conceitual, heterogeneidade vem de 

diversos modelos de dados e de programação. 

 Por fim, autonomia significa que os desenvolvedores podem escolher dentre 

um universo de modelos de programação, conceitos e interação com ambiente 

externo. Geralmente, entra em conflito com os requisitos de integração e somente 

pode ser controlada quando está conectada com os processos de mudanças 

organizacionais. 
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Figura12 - Integração horizontal 

Fonte: Adaptado de Hasselbring (1999) 

  

 As abordagens de integração compõem o quadro de motivações para a 

adoção de políticas de gestão de arquitetura empresarial de modo a controlar os 

problemas comumente encontrados nas organizações. 

 Com relação à padronização, Hasselbring (1999) analisa a integração de 

sistemas heterogêneos e encontra abordagens geralmente de baixo para cima em 

que os sistemas locais são construídos sem diretrizes prévias e, posteriormente, a 

organização encontra dificuldades em integrar a enorme diversidade.  

 Deste modo, o autor recomenda o uso de modelos por domínio, uso de 

técnicas de arquitetura de software para definir previamente interações entre as 

unidades, mas sem entrar no detalhamento que é específico de cada sistema. Na 

prática, há a expectativa de que muitos implantem a abordagem “ioiô” em que há 

alternância de passos de cima para baixo “top-down” e de baixo para cima “bottom-

up”. (CHEN, 2010, p.37) 
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2.2.3 Distinção entre Arquitetura Empresarial e Arquitetura de TI 

  

 Atualmente, uma grande variedade de abordagens para gerenciamento de 

arquitetura de TI é estudada, desenvolvida e aplicada pela indústria e pelo meio 

acadêmico. As seguintes podem ser citadas dentre outras: arquitetura orientada a 

serviços (SOA), arquitetura empresarial orientado a serviços (SoEA), arquitetura de 

integração e arquitetura de software (SA). Entretanto, não há consenso sobre o 

significado dessas abordagens, ou seja, seus conceitos ainda não estão 

estabilizados. Portanto, não há concordância sobre o relacionamento entre eles e 

existem discussões sobre existência de sobreposições como a confusão se SOA faz 

parte da arquitetura empresarial ou o inverso. Da mesma forma, não há consenso 

sobre a definição de arquitetura empresarial e a arquitetura de TI. 

 Assim, a recomendação é selecionar os termos relevantes para a organização 

e defini-los apropriadamente de modo a obter alguma consistência e reduzir o 

potencial de equívocos de comunicação. 

 Uma arquitetura empresarial de alto nível gera uma compreensão comum de 

como a empresa deve operar, mas a convergência de pessoas, processos e 

tecnologias necessárias para implementar essa arquitetura exige uma compreensão 

comum de processos e de dados em um nível mais detalhado (CHEN, 2010).  

 A unidade de TI desenvolverá arquiteturas muito mais detalhadas de 

aplicações, dados e informações, e tecnologia quando seus direcionamentos partem 

da arquitetura empresarial. A partir da arquitetura empresarial a unidade de TI passa 

a ter capacidade para aprimorar os desenhos, tornando-os mais consistentes à 

longo prazo, uma vez que proporcionam um contexto de longo prazo para soluções 

imediatas (ROSS; WEILL; ROBERTSON, 2008). 

 Ainda para Ross, Weill e Robertson (2008) quando as unidades de TI tentam 

desenvolver arquiteturas detalhadas sem uma compreensão clara da arquitetura 

empresarial, elas podem criar o equivalente a uma panela de fondue - um 

ornamento, e não uma ferramenta. 
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2.2.4 Diagrama Central da Arquitetura Empresarial 

 

 

 Embora empresa diferentes adotem abordagens diferentes para o 

desenvolvimento do mesmo diagrama central de sua arquitetura empresarial, todas 

destacam os principais componentes do seu alicerce de execução. 

 Para Cullen e Leganza (2006) os principais componentes podem ser descritos 

como: 

 
1. Processos Centrais de Negócio - Esse pequeno conjunto de processos 

empresariais definem o grupo estável de capacidades gerais de que a 

organização necessita para executar seu modelo operacional e responder as 

oportunidades do mercado; 

2. Dados Compartilhados determinantes dos processos centrais - Esses dados 

podem ser arquivos de clientela compartilhados pelas linhas de produto de 

uma organização de serviços financeiros com atendimento completo, ou 

dados sobre itens e fornecedores principais compartilhados pelas unidades 

comerciais de uma empresa que esteja instituindo uma cadeia de 

suprimentos global; 

3. As principais tecnologias de automação e vinculação - Essas tecnologias 

incluem softwares conhecidos como "middleware" (ou seja, um a tecnologia 

de vinculação), que permite a integração de aplicações e acessos a dados 

compartilhados, e grande pacotes de softwares, como sistemas ERP; 

4. Os principais clientes - Neste caso, mostram-se os maiores grupos de clientes 

(como canais ou segmentos) atendidos pelo alicerce de execução. 

  

 Os elementos principais destacados em um diagrama central são específicos 

do modelo operacional da organização. Dessa forma, é natural observar 

características similares entre os diagramas centrais de empresas que adotam um 

mesmo modelo operacional (unificação, diversificação, replicação e coordenação). 
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2.2.5 Modelo de Envolvimento da TI 

 

 Segundo Cullen e Leganza (2006) a construção de um alicerce de um projeto 

exige o envolvimento dos principais stakeholders na implementação e no uso das 

novas capacidades processuais de negócios e de TI – um modelo de envolvimento 

da TI. Para os mesmo autores, nas empresas de melhor desempenho, o modelo de 

envolvimento possui três ingredientes principais: 

1. Governança de TI nas empresas: o framework de direitos decisórios e 

responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis no uso da 

TI; 

2. Gestão de Projetos: metodologia formalizada de projetos, com produtos 

entregáveis claros e pontos de checagem regulares; 

3. Mecanismos de vinculação: processos e órgãos de decisórios que alinhem 

incentivos e conectem atividades do nível de projetos com a governança 

geral da TI. 

Para Ross, Weill e Robertson (2008) em grandes empresas, o modelo de 

envolvimento da TI contém seis grupos principais de stakeholders: a administração 

das unidades comerciais e a administração de projeto ou de linha – cada uma das 

quais existe tanto do lado do negócio como no de TI da empresa, conforme figura 13 

a seguir: 
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Figura 13 – O modelo de envolvimento da TI 
Fonte: Adaptado de Ross, Weill e Robertson (2008) 

 

Para Chen (2010) um dos grande desafios do envolvimento da TI é alinhar as 

atividades de negócio da empresa para assegurar a geração de valor a partir dos 

investimentos em TI. Para o mesmo autor, ao vincular a governança de TI com a 

gestão de projetos, o modelo de envolvimento coordena e alinha ambas. Sem esse 

modelo, os líderes de TI passam a agir isoladamente. 

 

2.2.6 Modelo de desenvolvimento de arquiteturas 

 

 A literatura apresenta cerca de vinte e cinco modelos de desenvolvimento de 

arquitetura empresarial ou corporativa. Contudo, esse estudo se deterá a apresentar 

quatro dos frameworks mais citados entre os autores pesquisados, são eles: o 

modelo de Zachman, TOGAF, Gartner e FEA. 

 No entanto, é importante apresentar, de forma bastante objetiva, o histórico 

dos modelos da arquitetura corporativa para uma melhor compreensão dos 

conceitos de cada um dos frameworks que serão expostos a seguir. 
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 Segundo Molinaro e Ramos (2011) no início da década de 1980 a disciplina 

de Sistema de Informação era muito técnica e restrita no sentido de dar pouca 

importância ao impacto dos SI junto ao negócio. Todavia, em junho de 1984, John A. 

Zachman desenvolveu uma metodologia para organizar sistemas de informação 

denominada Framework de Arquitetura de sistemas de informação. 

 Segundo os mesmo autores, em 1987 este mesmo Framework foi publicado 

no IBM System Journal, com a adição de novas notações o que deu início ao 

aparecimento de novos modelos de arquitetura empresarial, como apresenta a figura 

14 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Linha do tempo da arquitetura empresarial 
Fonte: Adaptado de Molinaro e Ramos (2011) 

 

 

 A seguir será apresentado de forma mais detalhada os quatro framework mais 

citados entre os autores pesquisados na arquitetura empresarial: 

 

2.2.6.1 ZACHMAN 

 

 Em 1984, John A. Zachman desenvolveu uma metodologia chamada 

Framework de Arquitetura de Sistemas de Informação com o intuito de ser uma 

ferramenta útil no processo decisório, principalmente quando os gestores 

organizacionais estejam envolvidos em questões que englobem uma perspectiva 

técnica e não técnica (ZACHMAN, 1996). Tal framework, segundo Molinaro e Ramos 

(2011), é de grande valia para a gestão das organizações e para o desenvolvimento 

de sistemas de informação por sua estrutura de caráter descritivo. 
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 De acordo com Sessions (2007), para explicar o framework, Zachman utilizou-

se de uma analogia com o setor de construção civil no qual os “artefatos 

arquiteturais estão implicitamente sistematizados por meio de uma organização 

bidimensional”. Em uma dimensão estão os chamados “representantes do jogo” que 

exigem diferentes informações a respeito dos artefatos arquiteturais e essa 

exigência varia de acordo com a função que cada “representante” desempenha no 

sistema. A segunda dimensão está relacionada com a descrição do artefato: o quê, 

como, onde, quem, quando e porquê do projeto; e tal dimensão independe da 

primeira.  

 Zachman (1996) propôs a existência de seis enfoques descritivos (dados, 

função, rede, pessoas, tempo e motivação) e seis perspectivas de participantes 

(planejador, proprietário, programador, construtor, subcontratado e empresa) para o 

framework e que conta com 6 colunas e 6 linhas representando cada enfoque e 

perspectiva, como pode ser visualizado na figura 16 a seguir: 
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Figura 15 – Matriz representativa do framework de Zachman 
Fonte: Adaptado de Molinaro e Ramos (2011) 

 

 Molinaro e Ramos (2011) descrevem as linhas e colunas do The Zackman 

Framework: 

 

a) Linhas 

 Escopo: define o direcionamento da organização e sua proposta.  

 Modelo Organizacional: define o modelo de negócio, incluindo a estrutura, 

processos e organização.  

 Modelo de sistemas: detalha os modelos apresentados até o nível de 

aplicação dos sistemas. 

 Modelo tecnológico: define como a tecnologia pode ser aplicada e apoiar 

os modelos descritos. 

 Representação detalhada: define detalhadamente o design e linguagem 

de implementação do sistema. 

b) Colunas: 

 Estrutura (o quê): foca nas entidades/objetos/componentes mais 

significativos e o relacionamento entre eles e a organização. 
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 Atividades (como): foca nas atividades suportes da organização e de seus 

clientes.  

 Localização (onde): foco na distribuição geográfica das atividades 

organizacionais.  

 Pessoas (quem): foco nas pessoas que são envolvidas no negócio da 

organização.  

 Tempo (quando): foco nos efeitos do tempo, como planejamento e 

eventos da organização.  

 Motivação (para quê): o foco é na tradução dos objetivos do negócio, 

estratégias de implementações específicas. 

 McGovern et al. (2004) aponta que o framework tem pontos fortes e também 

apresenta fragilidades.  

 Dentre os benefícios do modelo destacam-se a visão holística das 

perspectivas de arquitetura; a facilidade na comunicação e o engajamento das 

partes interessadas; o framework representa vários modelos, e não um único, que 

quando reunidos apresentam uma estrutura alinhada. 

 Dentre as fragilidade estão a exigência de uma forte documentação que 

implica em um esforço de criação e manutenção com um custo elevado; a 

metodologia pode não atender as especificidades de uma determinada organização; 

apesar de ser bem aceito por profissionais de TI, o framework não foi bem 

assimilado por profissionais de outras áreas; e por fim, o primeiro contato com o 

framework pode induzir a uma visão Top-Down, mas a sua aplicação pode ocorrer 

de forma simultânea em cada célula.  

 

2.2.6.2 TOGAF 

 

 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) é um conjunto de 

métodos e ferramentas de apoio para desenvolver arquiteturas organizacionais, 

desenvolvido pelo Open Group no ano de 1995 (GROUP, 2003).  

Para Schekkerman (2004), o propósito desse framework era oferecer um 

método prático para o desenvolvimento de arquitetura corporativa que considerasse 
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todas as questões relevantes para o desenvolvimento deste, principalmente para as 

organizações que utilizam sistemas abertos. 

O referencial TOGAF inclui várias arquiteturas, sendo elas: arquitetura de 

processos de negócio, arquitetura de aplicação, arquitetura de dados e arquitetura 

tecnológica. A combinação da arquitetura de dados e da arquitetura de aplicação 

também é citada como arquitetura de sistemas de informação. 

A arquitetura de processos de negócio define a estratégia empresarial, a 

gestão, organização e principais processos de negócio. A arquitetura de sistemas de 

informação inclui: a arquitetura de aplicação que prevê um plano para o 

desenvolvimento de sistemas aplicacionais individuais, as suas interações e 

relações com o núcleo de processos de negócio da organização e a arquitetura de 

dados que identifica os principais tipos de dados que servem de suporte ao negócio. 

Por fim, a arquitetura tecnológica descreve o software e o hardware usados 

(MOLINARO; RAMOS, 2011). 

 Como apresenta a figura 16 a seguir, no TOGAF é proposta uma ordem para 

a realização das várias descrições, bem como são sugeridas algumas ferramentas 

de modelagem. 

Para Molinaro e Ramos (2011) o TOGAF centra-se em aplicações 

organizacionais e incorpora o conceito de organização contínua, que permite refletir 

diferentes níveis de abstração numa arquitetura de desenvolvimento, que vão do 

genérico ao específico, e que proporciona um contexto para a utilização de múltiplos 

referenciais, modelos e arquiteturas, em comunhão com o desenvolvimento do 

método arquitetural TOGAF. 

 Para Schekkerman (2004) o universo mais genérico do conceito de 

organização contínua possui quatro níveis de arquitetura, sendo elas: 

 Fundamentos da Arquitetura; (Foundation Architectures) 

 Arquitetura de Sistemas Comuns; (Common Systems Architectures) 

 Arquitetura de Indústria; (Industry Architectures) 

 Arquitetura Organizacional. (Organization Architectures) 

 

Ainda para o mesmo autor, essa subdivisão favorece que vários frameworks, 

modelos, métodos e arquiteturas sejam aplicados juntamente com o Modelo de 

Desenvolvimento de Arquitetura (Architecture Development Method – ADM). 
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 Para Molinaro e Ramos (2011) o ADM é a parte de maior destaque do 

TOGAF, podendo ser representada como um processo que serve perfeitamente 

como complemento do modelo Zachman. Essa apontamento é feito, visto que o 

modelo Zachman não possui um guia para a sua implementação. Já o TOGAF 

descreve o processo para o desenvolvimento da arquitetura empresarial. 

 O processo ADM é composto por oito fases que formam um ciclo, como 

apresenta a figura 16 a seguir: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Matriz representativa do framework de TOGAF 
Fonte: Adaptado de Molinaro e Ramos (2011) 

 

 

Schekkerman (2004) analisa detalhadamente cada etapa, apresentando as 

características de cada fase: 
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aspectos principais: definir o referencial que vai ser utilizado, e a definição dos 

princípios da arquitetura. A abordagem da empresa para a reutilização dos ativos da 

arquitetura é uma parte essencial tanto para definição do referencial como para os 

princípios da arquitetura. 

A Fase A corresponde a missão da arquitetura. Esta fase define o que está 

dentro e o que está fora do escopo da arquitetura e as limitações que devem ser 

tratadas.  

A Fase B define a arquitetura de negócio. Nesta etapa o objetivo é definir 

uma forma de atingir os objetivos delineados. Para tanto, é realizada uma análise 

dos pontos fracos e lacunas a partir do modelo de negócio e da documentação dos 

requisitos técnicos. 

A Fase C contempla a arquitetura de sistemas de informação, cujo objetivo é 

desenvolver arquiteturas que abranjam tanto o domínio dos dados como o dos 

sistemas de aplicação.  

Na Fase D correspondente a arquitetura tecnológica, seu objetivo é 

desenvolver uma arquitetura tecnológica que irá constituir a base para a execução 

dos trabalhos seguintes.  

A Fase E definida como oportunidades e soluções, identificam os parâmetros 

estratégicos para a mudança, avaliam-se as dependências, custos e benefícios dos 

diversos projetos, gera-se uma estratégia global de implementação e migração e um 

plano de implementação detalhado.  Nesta fase também se procura identificar novas 

oportunidades de negócio.  

O objetivo da Fase F (planejamento migração) é o de ordenar por prioridade 

dos diversos projetos em execução. As atividades incluem a avaliação das 

dependências, custos e benefícios e a migração de vários projetos. A lista de 

prioridades de projetos vai continuar a constituir a base do plano de migração e de 

implementação.  

A Fase G da implementação é onde se reúnem todas as informações para a 

gestão e implementação com sucesso dos vários projetos. Um aspecto fundamental 

desta fase é garantir a conformidade com a arquitetura definida, não só na execução 

de projetos, mas também em outros projetos que decorrem na empresa. 

A Fase H de gestão da mudança garante que as alterações às arquiteturas 

são geridas de uma forma coesa, estabelecendo e apoiando a arquitetura 

organizacional, implementando-a como uma arquitetura dinâmica, ou seja, 
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possuindo a flexibilidade necessária para evoluir rapidamente às mudanças 

tecnológicas e em ambiente organizacional.  

Por fim, os requisitos não são apenas um conjunto de requisitos fixo, mas 

sim um processo dinâmico para a arquitetura da empresa, em que posteriores 

alterações devem ser identificadas, armazenadas, e alimentadas tanto à entrada 

como à saída dos passos mais importantes da ADM. 

 

2.2.6.3 GARTNER 

 

 A Gartner considera que o sucesso de um programa de arquitetura 

empresarial depende do seu foco em desenvolver processos (Gartner, 2005). 

 Para Molinaro e Ramos (2011) o modelo de processos da arquitetura 

empresarial da Gartner é constituído pelas tendências do ambiente organizacional, a 

formulação da estratégia do negócio; o esforço para a adequação de uma 

arquitetura; a definição da arquitetura atual; o diagnóstico das lacunas existentes; o 

desenho da arquitetura futura; o desenvolvimento de requisitos, princípios e 

modelos; bem como, o planejamento da governança e da gestão. 

 O mesmo autor ainda aponta as principais contribuições dos elementos que 

compõem o modelo de processos da arquitetura empresarial de Gartner: 

 

Elementos do processo da AE 
de Gartner 

Contribuições 

Tendência do Ambiente 
Organizacional 

São analisados os ambientes internos e externos que 
determinam o futuro estado da organização 

Estratégia do Negócio 
Incluirá ações que possibilitarão as mudanças 
necessárias à organização  

Organização da Arquitetura 
Gerencia a execução do modelo, evocando que a AE 
serve para influenciar e suportar as decisões sobre 
investimentos e mudanças organizacionais 

Arquitetura futura 

Considerada o "coração"  de todo o processos; objetiva a 
tradução da estratégia do negócio em um conjunto de 
guias a serem utilizados pela organização em projetos 
que implementem mudanças 

Fechar lacunas 
Classificada como a etapa final de análise do processo de 
AE que tem como principal objetivo identificar as 
diferenças entre o estado atual e o estado futuro 

Governança e Gerenciamento 

A governança refere-se aos processos e à estrutura 
organizacional, que definem o comportamento da 
arquitetura empresarial. O gerenciamento refere-se à 
disciplina de criação e manutenção dos artefatos da AE. 

Quadro 08 - Elementos do processo da AE de Gartner 
Fonte: Adaptado de Molinaro e Ramos (2011) 
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 Após o modelo de processo de arquitetura empresarial, a Garter voltou sua 

atenção para a o framework da arquitetura empresarial (Gartner, 2005). 

 Segundo Molinaro e Ramos (2011) frameworks são importantes porque 

fornecem um contexto no qual o pensamento organizacional pode ser estruturado e 

consistente com a utilização de todos os componentes da arquitetura empresarial. 

 Para Tomé (2004) um bom framework irá definir os componentes de uma 

arquitetura empresarial e as relações entre elas, além de fornecer a equipe da 

arquitetura e da organização um conjunto compartilhado de semântica  e conceitos 

para o desenvolvimento da AE. 

 Para Molinaro e Ramos (2011) nenhuma arquitetura empresarial está 

completa sem estar em sintonia com o planejamento estratégico da TI, o 

gerenciamento do portfólio da TI e com o modelo de gestão da organização. 

 

2.2.6.4 ARQUITETURA CORPORATIVA FEDERAL (FEA - FEDERAL 
ENTERPRISE ARCHITECURE) 

 

  

 O Federal Enterprise Architecture (FEA) (FEA,2007) foi criado pelo Office of 

Management and Budget (OBM) em 2002 e tem como objetivo identificar 

oportunidades para simplificar os processos, reutilização de investimentos de 

Tecnologia da Informação Federais e unificar o trabalho das agências dentro das 

linhas de negócios do Governo Federal Americano (TOMÉ, 2004). 

 Sessions (2007) afirma que a FEA é a mais completa de todas as abordagens 

e argumenta que uma visão completa da FEA necessita a inclusão dos seguintes 

itens: 

 A perspectiva de como as arquiteturas corporativas devem ser observadas 

 O conjunto de modelos de referência para a descrição de várias perspectivas 

da arquitetura corporativa 

 O processo para criar uma arquitetura corporativa 

 O processo transacional para migrar de um paradigma pré- Arquitetura 

Corporativa para um pós-Arquitetura Corporativa 

 A taxonomia para catalogação de ativos que fica no âmbito da arquitetura 

corporativa 
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 Uma abordagem para medir o sucesso de se usar a arquitetura corporativa 

para trazer valor ao negócio 

 De acordo com Tomé (2004) e Sessions (2007), o conceito de segmentos é 

primordial para entender a perspectiva da FEA sobre Arquitetura Estratégica. Um 

segmento, segundo os autores, é uma funcionalidade principal da linha de negócio, 

existindo dois tipos de segmentos: um da área de missão central, sendo 

fundamental para a missão ou finalidade de um determinado limite político no âmbito 

da empresa; e um segmento de serviços de negócios, sendo fundamental para o 

desempenho de outras agências federais. 

  Tomé (2004) e Sessions (2007) também afirmam que o FEA é composto por 

cinco modelos de referência, um para cada nível de desempenho: negócio, serviço, 

componentes, técnico e dados. O FEA tem como objetivo, portanto, oferecer termos 

e definições padronizados para os domínios da Arquitetura Organizacional.  

Os cinco modelos de referências e suas inter-relações podem ser visualizados na 

figura 17 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 17 - Modelos de Referência do FEA 

Fonte: Adaptado de Molinaro e Ramos (2011) 

 

Performance Reference Model (PRM) 
(modelo de referência de desempenho) 

Business Reference Model (BRM) 
(modelo de referência do negócio) 

Service Component Reference Model (SRM) 
(modelo de referência técnica) 

Thecnical Reference Model (TRM) 
(modelo de referência técnica) 

Data Reference Model (DRM) 
(modelo de referência de dados) 
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 O Modelo de Referência de Desempenho (PRM – Performance Reference 

Model) define formas padronizadas para descrever o valor gerado pelas Arquiteturas 

Organizacionais 

 O Modelo de Referência do Negócio (BRM – Business Reference Model) 

oferece uma visão do negócio das várias funções do governo federal. 

O modelo de referência de componentes (SRM – Service Component Reference 

Model) oferece uma visão de TI dos sistemas que dão suporte à funcionalidade do 

negócio. 

 O Modelo de Referência Técnica (TRM – Technical Reference Model) define 

várias tecnologias e normas que podem ser usadas na construção dos sistemas de 

TI. 

 O Modelo de Referência de Dados (DRM – Data Reference Model) define 

formas padronizadas para descrever dados. 

 

2.3 INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 

 

A integração de dois ou mais Sistemas de Gestão resultará num Sistema de 

Gestão Integrado (SGI), onde serão respeitados os propósitos específicos de cada 

sistema, porém, buscando-se a integração dos elementos que sejam comuns 

(equivalentes) entre eles (MAFFEI, 2001). 

Segundo Maciel (2001), muitos empresários têm sentido que não é prático 

nem eficiente implementar sistemas gerenciais funcionais separados e concebidos a 

partir de diferentes concepções de gerenciamento na mesma empresa. 

Pape (1993) apud Martins (2000) diz que muitas das deficiências podem ser 

eliminadas por “um sistema gerencial integrado e modular capaz de manipular os 

sistemas de gestão envolvidos de maneira consistente”. 

Por sua vez, Dennison (1993) (apud Ayoade e Gibb, 1996) também afirma 

que um único gerenciamento integrado pode acelerar a melhoria de desempenho 

nas áreas de qualidade, segurança e ambiental. Ele oferece várias razões para a 

existência de um único sistema integrado de qualidade.  

Segundo De Cicco (2004), a integração pode ser vista como uma 

oportunidade para reduzir custos com o desenvolvimento e manutenção de sistemas 
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separados, ou de inúmeros programas e ações que, na maioria das vezes, 

sobrepõem-se e acarretam gastos desnecessários. 

Beckmerhgen et ali (2003) destacam que os sistemas de gestão 

implementados separadamente e de forma incompatível resultam em custos, 

aumento da probabilidade de falhas e enganos, esforços duplicados, criação de uma 

burocracia desnecessária e um impacto negativo junto às partes interessadas, em 

especial para os trabalhadores e clientes. Já os Sistemas de Gestão Integrados 

trazem uma série de vantagens, como afirma Beckmerhgen et ali (2003, p. 74) a 

seguir: 

 

- Harmoniza e minimiza o volume, a administração e a manutenção 
do sistema de gerenciamento de documentos/ menor burocracia; 
- Promove a coordenação e balanceamento dos propósitos 
específicos dos sistemas de gestão no sistema de gestão global da 
organização; 
- Promove a redução dos custos com auditorias internas e de 
certificação; 
- Promove a redução dos custos do processo de implementação de 
novos sistemas (menor número de elementos a serem 
implementados) 
- Reduz o tempo total de paralisação das atividades durante a 
realização das auditorias; 
- Possibilita a realização de uma implementação progressiva e 
modular de novos sistemas de gestão ao sistema de gestão global; 
- Permite alinhamento dos objetivos, processos e recursos para 
diferentes áreas funcionais (qualidade, ambiental e segurança); 
- Reduz o tempo utilizado para treinamentos (treinamentos 
integrados); 
- Elimina esforços duplicados e redundâncias; 
- Gera sinergia pelos diferentes sistemas implementados de maneira 
conjunta; 
-  Aumenta a eficácia e melhora a eficiência do sistema.  

 

Para Padoveze (2009) os sistemas integrados de gestão empresarial (Sige) 

têm como objetivo fundamental a integração, consolidação e aglutinação de todas as 

informações necessárias para a gestão do sistema empresa. 

Fundamentalmente, a diferença entre os sistemas integrados de gestão 

empresarial e os sistemas de informação elaborados por meio de arquitetura 

tradicional está na concepção do que seja integração e, principalmente, no 

componente tecnologia (Cicco, 2004). 

Os largos avanços empreendidos pela tecnologia da informação, em nível de 

hardware, software, telecomunicações, multimídia e etc. permitiram que as 
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organizações fornecedoras de informações gerenciais desenhassem sistemas com 

grau de integração muito forte e traduzissem em sistemas de informação o fluxo dos 

processos de negócios empresariais (PADOVEZE, 2009).  

Para O'brien (2001) as interfaces aqui apontadas como tradicionais partem da 

identificação das informações que um subsistema necessita de outro subsistema e, 

por meio de um programa, carregam automaticamente as informações desejadas 

para o sistema subsequente. Isso evita a redundância de dados, e portanto, causa a 

integração.  

Padoveze (2009) ressalta ainda que a tecnologia disponível permitiu a 

realização de uma concepção de integração sistêmica funcional avançada e 

praticamente on-line com o processo físico-operacional da empresa. Segundo o 

mesmo autor, a integração mais comum existente entre os diversos subsistemas de 

informação é a integração via interface. Neste caso, todos os subsistemas 

informacionais são conectados tradicionalmente uns aos outros por meio de 

programas-ponte, denominados de interface. 

Contudo, esta concepção de interface parte do pressuposto de trazer apenas 

as informações desejadas ou identificadas pelos principais usuários do sistema 

subsequente. A interface tradicional não habilita todas as informações dos 

subsistemas anteriores para que fiquem disponíveis para os usuários de outros 

subsistemas (PADOVEZE, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18 - Concepção de Integração tradicional (interface) 
Fonte: Adaptado de Padoveze (2009) 

 

  Contudo, uma nova concepção de interface, fundamentalmente baseada na 
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de informação único, em que os módulos (ou subsistemas) específicos sejam 

totalmente integrados entre si, em sua maior abrangência. 

 Assim, todos os dados estão disponíveis para a empresa, dentro de uma 

visão de fluxo ininterrupta, já que não são apenas algumas informações que 

navegam dentro das interfaces, mas todas as informações estão disponíveis, desde 

o seu nascimento até seu impacto final (PADOVEZE, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19 - Concepção de Integração (visão de fluxo) 
Fonte: Adaptado de Padoveze (2009) 

   

 A possibilidade de uma completa integração entre os subsistemas de 

informação, sejam eles operacionais ou de apoio à gestão, faz com que os sistemas 

integrados de gestão empresarial permitam o que se denomina de integração 

interfuncional, focalizando os processos de negócio. A base da integração 

interfuncional é o que se denomina visão de fluxo, onde todos os subsistemas que 

têm necessidade de se comunicar com outros subsistemas, devem fazê-lo  de forma 

total, independente de que áreas, setores ou departamentos sejam responsáveis por 

determinadas informações ou mesmo subsistemas (PADOVEZE, 2009). 

 Com isso, o que prevalece é a visão funcional e dos processos de negócios, 

em vez de setores, departamentos ou divisões. Em outras palavras, a base de um 

sistema integração de gestão é a integração horizontal, que se sobrepõe à 

hierarquia da empresa. 
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2.3.1 EAI - ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION 

  

O mercado atual exige que as empresas sejam dinâmicas, devendo estar 

sempre atentas às necessidades de adequações a mudanças e também à 

possibilidade de conquista de novas oportunidades e de novos mercados. 

Com o objetivo de minimizar custos durante as mudanças de negócios, as 

indústrias de tecnologia frequentemente necessitam integrar suas aplicações com 

sistemas legados sob diferentes plataformas (CUMMINS, 2002). 

Para Scheer (2004), esse cenário faz com que as empresas tenham que gerir 

um ambiente de TI cada vez mais heterogêneo, com a coexistência de manutenções 

em seus sistemas legados e a implantação de novos sistemas e aplicações em 

novas tecnologias, além de passarem a ter a necessidade de estar atentas ao 

surgimento de novas tecnologias e avaliar possíveis novos investimentos em TI 

baseada, principalmente, nos benefícios que serão gerados posteriormente.  

Segundo pesquisa realizada por Gartner (2004) “empresas com melhor tempo 

de reação vendem mais produtos, oferecem melhor serviço ao cliente e alavancam 

novas oportunidades de negócio mais rapidamente que a concorrência”. 

Para que as empresas se mantenham em um nível competitivo e dinâmico 

frente a realidade de mercado, é indispensável certo nível de informatização, que 

para ser mantido, deverá estar acompanhando as tendências tecnológicas.  

Cummins (2002) afirma que as mudanças nas empresas continuarão 

ocorrendo em alta velocidade, orientadas em parte por mudanças na tecnologia e 

pela necessidade de explorar a tecnologia para permanecerem competitivas.  

Esse fato reunido à predominância do competitivo atual, leva-nos a constatar 

a necessidade de uma infraestrutura de integração de aplicações como fator 

fundamental para que a empresa sustente os níveis de competitividade e 

dinamicidade já citados.  

Além disso, deve haver preocupação com relação aos custos, pois segundo 

Gartner (2004) “até 30% dos custos associados com a implantação de um pacote já 

estabelecido no mercado serão gastos com integração”. 

Com as constantes mudanças quanto ao que possa ser considerado novidade 

tecnológica, torna-se complexo até mesmo definir o que pode ser classificado como 

sistema legado, uma vez que pode-se perceber que um sistema já se torna legado 
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praticamente após a sua colocação em produção e quando mesmo apresenta a 

necessidade de manutenção. (BERGMANN, 2003) 

O que se tem atualmente é uma grande diversidade de tecnologias em uso 

pelas organizações e uma quantidade diária, infinitamente maior, de tecnologias 

disponíveis no mercado. Isto por si só gera uma necessidade cada vez maior de 

integração entre aplicações dentro das organizações e até mesmo entre 

organizações distintas. 

Considerando que os softwares classificados como Middleware tradicionais 

resolvem o problema apenas de forma limitada, é crescente o mercado de EAI ou 

Enterprise Application Integration, que contempla a integração de aplicações 

corporativas e um conjunto de ferramentas e tecnologias usadas para este objetivo 

(CUMMINS, 2002). 

Middleware, segundo Carvalho (2005), é o neologismo criado para designar 

camadas de software que não constituem diretamente aplicações, mas que facilitam 

o uso de ambientes ricos em tecnologia da informação. A camada de middleware 

concentra serviços com acesso à base de dados, como identificação, autenticação, 

autorização, diretórios, certificados digitais e outras ferramentas para segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Esquema gráfico da atuação de um middleware 
Fonte: Dados da pesquisa 
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middleware. Ou seja, esses sistemas servem como elemento que aglutina e dá 

coerência a um conjunto de aplicações e ambientes. 

Para Juric et al. (2001), middleware é um software para serviços de sistema 

que é executado entre a camada do sistema operacional e a camada da aplicação. 

Ele conecta duas ou mais aplicações proporcionando conectividade e 

interoperabilidade entre as aplicações.  

Ainda segundo os autores, o conceito de middleware existe desde os anos 80 

e continua muito importante nos dias atuais para a integração de sistemas, tendo em 

vista que todo projeto de integração tem necessita de uma ou mais soluções de 

middleware, apesar de não se poder considerar que esse tipo de sistema possa 

resolver todos os problemas de integração. 

Apesar de suas limitações Carvalho (2005) aponta que todas as formas de 

middleware são úteis para facilitar a comunicação entre diferentes aplicações. A 

seleção do middleware influencia na arquitetura da aplicação, porque esse sistema 

centraliza a infraestrutura do software e sua implantação. Uma de suas capacidades 

é a de introduzir uma camada de abstração na arquitetura do sistema e assim 

reduzir sua complexidade consideravelmente. 

 Cummins (2002) destaca que o termo EAI por sua vez, é novo, mas sugere 

toda essa integração. É ainda, o termo formal que contempla a integração de 

aplicações corporativas e um conjunto de ferramentas e tecnologias.  

Segundo o autor, como a dependência das corporações em relação à 

tecnologia têm crescido e se tornado mais complexa, a necessidade por um método 

de integração de aplicações em um único arsenal de processos de negócios tem 

sido a prioridade.  

Depois da criação de ilhas de negócio, usuários e dirigentes de grandes 

corporações têm demandado uma ponte que possa unir os diversos sistemas 

espalhados pelos departamentos das empresas. Eles estão demandando a 

unificação das aplicações. O crescimento do EAI permite o compartilhamento de 

processos e dados e vem atender a esta demanda.  (CARVALHO, 2005).  

A integração de aplicações permite o compartilhamento de informações 

dentro da mesma organização ou com parceiros, gerando assim uma vantagem 

competitiva. 

Para Gartner (2004), a maior parte das organizações utilizam vários tipos e 

“gerações” de sistemas desenvolvidos ao longo dos anos. Mainframes, servidores 
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Unix, servidores NT e outros constituem a base tecnológica para a maioria das 

corporações. Estes sistemas possuem valor nas empresas, mas o seu valor 

agregado pode significar pouco se estes não puderem “conversar” com outros 

sistemas. A necessidade de integração destes sistemas têm se intensificado com a 

popularidade de pacotes tais como SAP, Peoplesoft ou Baan. 

Para Juric et al. (2001) o conceito de EAI, ou Integração de Aplicações 

Corporativas, varia de acordo com o ponto de vista adotado.  

Segundo os autores, do ponto de vista dos negócios, EAI é a vantagem 

competitiva que uma empresa obtém quando todas as aplicações estão integradas 

em um único sistema de informação, capaz de compartilhar informações e dar 

suporte aos diversos fluxos de negócio. 

As informações quase sempre têm que se reunidas a partir de diversos 

domínios e integradas em um único processo de negócio. Embora a informação 

requerida possa existir e estar disponível de alguma forma, em algum lugar, em 

alguma aplicação, sem EAI torna-se praticamente impossível para o usuário comum 

acessá-la de forma prática e online.  

Ainda para os mesmos autores, do ponto de vista técnico, EAI se refere ao 

processo de integração de diferentes aplicações e dados para permitir o 

compartilhamento de dados e a integração dos processos de negócios entre 

aplicações, sem ter que modificar muito as aplicações existentes. A integração de 

EAI deve ser executada através de métodos e atividades que sejam efetivas em 

termos de custos e tempo. 

A definição de EAI não é tratada de forma tecnicamente simples. O conceito 

de EAI no site Webopedia diz que: 

EAI é o compartilhamento irrestrito de dados e processos de negócios por 
toda rede de aplicações e fontes de dados da organização. As aplicações 
legadas, em áreas como controle de estoques, recursos humanos, 
automação de vendas e gerenciamento de bases de dados, em geral foram 
projetadas para funcionarem de forma independente, sem nenhuma 
interação umas com as outras. Elas foram construídas, na sua maioria, 
utilizando a tecnologia disponível na época, customizadas para o ambiente 
da organização, visando atender a uma necessidade específica, tratando-
se, quase sempre, de sistemas proprietários. À medida que as empresas 
foram crescendo e sentindo a necessidade de transferência e 
compartilhamento de informações através dos sistemas, elas passaram a 
investir em EAI com objetivo de fazer os processos fluírem mais facilmente 
e manter todos os sistemas da empresa interconectados. (WEBOPEDIA, 2012) 

 

 Segundo o site Whatis: 
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EAI é um termo da computação de negócios para os planos, métodos e 
ferramentas que objetivam a modernização, consolidação e coordenação 
dos sistemas de informação de uma empresa. As empresas costumam ter 
aplicações e bases de dados legadas que desejam continuar usando, ao 
mesmo tempo em que querem incorporar um novo consulto de aplicações 
que façam uso da Internet, comércio eletrônico, extranet e outras 
tecnologias modernas. A integração através de EAI consiste no 
desenvolvimento de uma visão totalmente nova sobre os negócios da 
empresa e suas aplicações, procurando encaixar as aplicações existentes 
na nova visão, buscando caminhos para reusar de forma eficiente o que já 
existe, ao mesmo tempo em que se incorpora novas aplicações de dados 
(WHATIS, 2012) 

 

 

Rocha (2004) reforça a definição anteriormente defendida por outros autores 

quando define EAI como uma solução de software que permite que a empresa tenha 

uma infraestrutura de integração onde todas as aplicações, desenvolvidas 

internamente ou contratada de terceiros e que utilizam tecnologias diversas, 

compartilhem informações de forma eficiente, como se fossem uma aplicação 

unificada, possibilitando desta forma a obtenção de informações com rapidez e 

segurança, tanto para dentro da empresa, como para seus parceiros, fornecedores e 

clientes. 

Cabe ressaltar a diferença entre EAI e as soluções de middleware, uma vez 

que as duas expressões não possuem o mesmo significado. Segundo Cummins 

(2002) equanto o middleware tradicional facilita a integração de aplicações 

individuais e discretas transações entre elas, a EAI possibilita à organização 

gerenciar a relação entre as múltiplas transações que constituem o processo de 

negócio. 

Chaves (2012) ressalta que o middleware tradicional resolve o problema de 

forma limitada, como outros autores já apontaram anteriormente. Uma limitação 

desse tipo de sistema é o fato de utilizar as técnicas de filas de mensagens ou 

chamadas rêmoras de procedimentos, que provêm apenas soluções ponto a ponto. 

Qualquer ligação adicional leva a um emaranhado de ligações complexas com do 

middleware com outros sistemas. 

O mesmo autor cita o seguinte exemplo: na integração de um sistema de 

contabilidade, sob o ambiente Windows, com um sistema de patrimônio, que roda 

em mainframe, é preciso selecionar um produto de middleware de filas de 

mensagem que permita o compartilhamento de informações entre os dois sistemas. 

Para isso, será necessário alterar o sistema fonte (origem dos dados) e o sistema de 
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destino para fazer uso do middleware. Como a camada de middleware provê apenas 

uma interface, uma ligação entre os sistemas, os programas devem ser alterados 

para acomodar o middleware. Essas alterações no sistema demanda alto custo e 

podem ser de alto risco. 

Por outro lado, a EAI apresenta-se como uma solução mais completa, uma 

vez que busca, com o uso de um conjunto de ferramentas e tecnologias, a 

integração de todas as aplicações corporativas da organização, e até mesmo a 

integração dos sistemas da empresa com sistemas de outras empresas, ou até 

mesmo do governo. 
 

O importante é reconhecer que o EAI é um acrônimo novo que sintetiza e 

permite a implementação de um plano estratégico de integração de aplicações que 

se configura como um fator crítico para as empresas atualmente. As corporações 

que não integrarem suas aplicações apresentam a tendência de não se tornarem 

empresas competitivas. 

Não importa qual seja a estratégia empresarial, para uma vantagem 

competitiva ou o que quer que a agilidade empresarial possa acarretar, tudo começa 

a partir da integração de seus aplicativos críticos (GARTNER, 2004). 

Além da preocupação com tecnologias necessárias para uma integração 

corporativa, é extremamente importante definir os objetivos e as estratégias da 

empresa com o intuito de permitir seu gerenciamento, para que se possa fornecer a 

direção, controlar alterações e aprimorar a operação da empresa.  

Segundo Cummins (2002), os objetivos estratégicos da maioria das empresas 

são reduzir custos, melhorar a qualidade e responder rapidamente a oportunidades 

e problemas corporativos. E a integração corporativa contribui para cada um desses 

objetivos de diversas maneiras.  

Essa afirmação deixa clara a importância da definição de uma integração 

alinhada aos objetivos corporativos, pois são eles que atendem as disciplinas de 

valor existentes: excelência operacional, liderança do produto ou intimidade com o 

cliente.  

Para conquistar a estratégia de negócios, é extremamente importante 

aumentar a agilidade e a flexibilidade da TI. É esse relacionamento entre TI e 

negócios que torna uma estratégia de integração tão importante, pois quanto mais 

rapidamente um negócio pode executar suas estratégias, mais bem-sucedido ele 

poderá ser, e isso só será conseguido com suporte de uma TI integrada, o que 
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tornará a empresa mais sensível, apta a programar rapidamente novos processos de 

negócios e fluxos de trabalho, tendo como benefícios um longo período de tempo de 

geração bem-sucedida de receitas, atraindo e mantendo clientes e controlando 

custos (ROCHA, 2004). 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os principais procedimentos 

metodológicos tomados nesta pesquisa, considerando seus objetivos e o contexto, 

no qual esse trabalho se desenvolveu. Adiante serão elencadas as justificadas pela 

escolha do ambiente em questão.  

3.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A delimitação do contexto da presente pesquisa considerou as instituições 

federais de ensino superior que adotam os sistemas SIGAA e MOODLE, quais 

sejam: sistemas de gestão acadêmica e da aprendizagem e que já desenvolvem 

projetos com interesse de integrar as duas plataformas. 

Foi selecionada a Universidade Federal do Rio Grande do Norte por ser a 

única instituição que utiliza os dois sistemas e que apresentou interesse na 

integração do sistema de gestão acadêmica SIGAA e de gestão da aprendizagem 

Moodle, atendendo assim aos pré-requisitos necessários para o desenvolvimento 

desta da pesquisa. 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa que é analisar a integração entre o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE e o Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas – SIGAA na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

sob a ótica da arquitetura de empresarial, a experiência da UFRN foi destacada por 

encontrar-se em processo de integração dos sistemas supracitados, atualmente em 

contínuo desenvolvimento. 

Em se tratando, das funcionalidades administrativas do SIGAA, elas puderam 

ser utilizadas tanto pelos docentes do ensino presencial, como por docentes da 

modalidade de Educação à Distância.  

Porém, em se tratando das funcionalidades didáticas, o melhor 

aproveitamento dessas, deu-se de melhor forma pelos docentes do ensino 

presencial, pelo fato de o sistema de gestão da aprendizagem, adotado para a 

modalidade de Educação a Distância, o Moodle, contemplar satisfatoriamente tais 

funcionalidades.  
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Assim, teve início a segunda fase da integração que se caracterizou pelo 

desenvolvimento do módulo EAD no próprio sistema de gestão acadêmica SIGAA, 

denominado “Turma Virtual”.  

A terceira fase da integração está em desenvolvimento, e inclui um fluxo de 

informação bidirecional. As informações fluem tanto do SIGAA para o Moodle, como 

do Moodle para o SIGAA através da solução “WebService7”. Há o conceito do 

“passaport”. O usuário efetua o login em um sistema, e quando acessa o outro 

automaticamente está logado, como ocorre atualmente nas contas do Google. 

 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

 
 
 O universo da pesquisa compreende a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, com foco na Superintendência de Informática da UFRN e a Secretaria de 

Educação a Distância da UFRN, por serem as unidades onde é realizada a gestão 

dos sistemas em pauta. 

 Inicialmente foram realizadas entrevistas na SINFO onde foram coletadas 

informações a respeito do SIGAA com os dois desenvolvedores do sistema SIGAA, 

responsáveis pelo gerenciamento dos sistemas que compõem a ferramenta em 

análise. Esses desenvolvedores foram escolhidos por serem os profissionais 

destacados para a gestão, programação e manutenção dessa ferramenta dentro da 

unidade de análise. 

Posteriormente foram realizadas entrevistas na SEDIS onde foram coletadas 

as informações que dizem respeito à utilização do MOODLE e as especificações 

necessárias à integração dos sistemas junto a Coordenação Acadêmica e a 

Coordenação de TI. 

A coleta de dados foi realizada com o Coordenador de Desenvolvimento de 

Sistemas da SINFO e com o Analista responsável pelo processo de integração entre 

os dois sistemas na SEDIS durante os meses de Março e Abril do corrente ano, na 

Superintendência de Informática da UFRN (SINFO) e posteriormente na Secretaria 

de Educação a Distância (SEDIS) da mesma instituição. Após análise inicial dos 

                                                 
7
 Web Services é a tecnologia ideal para comunicação entre sistemas. A comunicação entre os serviços é padronizada, 

possibilitando a independência de plataforma e de linguagem de programação. Por exemplo, um sistema de desenvolvido em 
Java e rodando em um servidor Linux pode acessar, com transparência, um serviço feito em .Net rodando em um servidor 
Microsoft. [Reckziegel 2006, p.1]. 
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dados coletados, fez-se necessário a realização de mais uma entrevista com os 

mesmo atores, esta realizada entre os meses de outubro de novembro de 2012. 

Cada entrevista apresentou duração média de 50 minutos em ambas as fases, 

registradas através de gravador digital, sendo transcritas através do software 

Microsoft Word, com cerca de seis laudas cada uma. 

3.3 TIPO DE PESQUISA 

 
 

A presente pesquisa é classificada como exploratória descritiva. Para 

Andrade (1998, p. 104) é finalidade de uma pesquisa exploratória “propiciar maiores 

informações sobre determinado assunto”.  

No que diz respeito à classificação descritiva, Vergara (2000) expõe que uma 

pesquisa é descritiva, por que expõe características de determinada população ou 

determinado fenômeno. Para Andrade (1998), neste tipo de pesquisa os fatos são 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem que o 

pesquisador interfira neles. 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
 

Além da pesquisa bibliográfica, que segundo Andrade (1998) deve sempre 

preceder um trabalho científico, dada a importância de verificar na literatura e na 

documentação existente as referências para determinado assunto, esta pesquisa 

utilizou-se também de entrevista semiestruturada. 

Conforme Lüdke e Marli (1986, p. 9), a análise documental “[...] complementa 

os dados obtidos através da observação e da entrevista e que aponta novos 

aspectos da realidade pesquisada”. Em outras palavras, a análise documental 

dialoga com os dados obtidos através da entrevista e da observação, e evidencia 

novos aspectos da realidade pesquisada. 

Na fase da realização das entrevistas foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas – com os participantes da pesquisa – visando identificar as 

características positivas e negativas, bem como a contribuição que a integração 

entre o sistema de gestão acadêmica e o sistema de gestão da aprendizagem pode 

trazer ao processo de gestão da atividade acadêmica da instituição. 
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A escolha por tal tipo de entrevista deveu-se ao fato desta possibilitar maior 

interação entre entrevistado e entrevistador e, por conseguinte o acesso imediato a 

informação desejada.  
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3.5 TRATAMENTO DOS DADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

Para a análise dos dados foi utilizada a abordagem qualitativa por ser mais 

indicada para uma fase exploratória da pesquisa. Segundo Roesch (2000, p. 155): 

 

a pesquisa qualitativa é mais apropriada para a avaliação formativa, quando 
se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, ou mesmo 
quando é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se trata de 
selecionar as metas de um programa e constituir uma intervenção. 
 

 Este estudo foi analisado de forma qualitativa, uma vez que a pesquisa 

qualitativa é mais utilizada quando se possui pouca informação a respeito do 

fenômeno em questão, ou, em situações que se deseja conhecer um processo, ou 

problema complexo, com restrições nos dados de partida. Alguns problemas de 

pesquisa requerem abordagem flexível, e, nestas circunstâncias, a aplicação de 

técnicas qualitativas é recomendada (SAMPSON, 1991, p. 30). Desta forma 

apresenta-se a alternativa de análise de dados mais adequada aos objetivos geral e 

específico desta pesquisa. 

 O método de tratamento e análise utilizado foi a análise de conteúdo, que 

segundo a definição de Roesch (2000, p.167), é “uma técnica de investigação para a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação”. 

 Para tanto, os dados coletados foram categorizados, com base na análise das 

entrevistas realizadas, que, como foi dito na metodologia deste trabalho, foram semi 

estruturadas e nos documentos acessados. 

A análise se deu em três fases: as perspectivas apontadas como positivas 

pelos responsáveis por cada sistema em análise, as perspectivas apontadas como 

falhas por esses mesmo responsáveis, e por fim o comparativo das respostas dos 

entrevistados por parte do pesquisador. 

Em cada uma dessas fases foram utilizadas duas abordagens de análise, 

como pode ser observado no questionário, apêndice desta pesquisa.  

Inicialmente os entrevistados foram questionados sobre elementos relativos a 

Integração dos Sistemas, cujas questões orientadoras da entrevista foram 

identificados com o código QIS - XX. Posteriormente os entrevistados foram 
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questionados sobre elementos de Arquitetura Empresarial, cujas questões 

orientadoras foram identificadas com o código QAE - XX. 

 Por fim, fez-se necessário o comparativo dos resultados coletados com as 

referências utilizadas para a revisão da literatura, a fim de definir um modelo de 

análise que pode ser melhor observada no quadro metodológico a seguir: 

 

OBJETO 
ESTUDADO 

DIMENSÕES OBJETIVOS VARIÁVEIS AUTORES  

IN
T

E
G

R
A

Ç
Ã

O
 E

N
T

R
E

 S
IG

A
A

 E
 M

O
O

D
L
E

 N
A

 U
F

R
N

 S
O

B
 A

 Ó
T

IC
A

 D
A

 A
R

Q
U

IT
E

T
U

R
A

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

Integração de 
Sistemas de 
Informação 

Analisar a 
integração entre 
MOODLE e 
SIGAA na UFRN 

Integração dos 
dois sistemas 

 
Principais 

benefícios e 
fragilidades dessa 

integração 
 

Importância 
dessa integração  

Scheer (2004);  
Cummins (2002); 
Bergmann, 
(2003); 
Carvalho (2005) 
Juric et al. (2001)  
Maffei (2001) 
Padoveze (2009)  
Beckmerhgen et 
ali (2003) 

Sistemas de 
Informação 

Descrever as 
características 
individuais de 
cada sistema 

Característica e 
classificação de 
cada sistema de 

forma isolada 

O'brien (2001); 
Turban (2004); 
Laudon e Laudon 
(1999) 

Arquitetura de TI  Conhecer a 
arquitetura dos 
dois sistemas 

Existência dos 
conceitos de 

Arquitetura de TI 
nas unidades de 

análise 
 

Utilização desses 
conceitos na 

integração dos 
sistemas em 

análise 

Veras (2012) 
Ross, Weill e 
Robertson (2008)  

Arquitetura 
Empresarial 

Comparar a 
atuação dos dois 
sistemas sob as 
diretrizes da 
arquitetura 
empresarial 

Existência dos 
conceitos de 
Arquitetura 

Empresarial nas 
unidades de 

análise 
 

Utilização desses 
conceitos na 

integração dos 
sistemas em 

análise 
 

Nível de 
maturidade das 

unidades de 
análise quanto a 

arquitetura 
empresarial 

Veras (2012) 
Ross, Weill e 
Robertson (2008)  
Minoli (2008) 
Laudon e Laudon 
(2007)  
Molinaro e Ramos 
(2011) 

Quadro 09 - Metodologia de análise dos dados coletados 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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 A partir da observação desse quadro, buscou-se definir a forma de analisar os 

elementos elencados nessa pesquisa a partir das dimensões definidas da seguinte 

forma: 

 Integração de Sistemas de Informação - Esta dimensão buscou comparar os 

conceitos apresentados pela literatura, através de autores como Padoveze 

(2009) e Beckmerhgen et ali (2003), no que diz respeito às características, 

benefícios e observações a serem consideradas na integração de Sistemas 

de Informação com a integração do Moodle e SIGAA na UFRN. Esta análise 

teve como objetivo traçar um panorama geral dos elementos de integração, 

com o objetivo de subsidiar o alcance do objetivo geral desta pesquisa; 

 Sistemas de Informação - Esta dimensão tratou de analisar de forma isolada 

cada um dos sistemas em questão a fim de conhecer melhor suas 

classificações, potencialidades, características, bem como o seu grau de 

atendimento as demandas da UFRN à luz de autores como O'brien (2001), 

Turban (2004), Laudon e Laudon (1999), com o objetivo de atender as 

demandas do primeiro objetivo específico desta pesquisa que trata da 

descrição das características individuais dos sistemas MOODLE e SIGAA, 

bem como a identificando das funções, qualidades e limitações de cada 

sistema; 

 Arquitetura de TI - Esta dimensão diz respeito a averiguação da utilização dos 

conceito de Arquitetura de TI nas unidades de análise pesquisadas, com o 

objetivo de identificar o grau de conhecimento dos envolvidos no processo de 

integração dos dois sistemas sobre as práticas desse modelo de arquitetura, 

auxiliando na compreensão do conhecimento da arquitetura dos dois 

sistemas, conforme o segundo objetivo específico desta dissertação; 

 Arquitetura Empresarial - Por fim, esta dimensão tratou da observância do 

conhecimento e da utilização dos conceitos dessa modelo de arquitetura na 

prática de integração entre os dois sistemas analisados, bem como nas 

unidades de análise pesquisadas (SINFO e SEDIS). Buscou-se ainda 

perceber o nível de maturidade da utilização desses conceitos em ambas as 

unidades analisadas. Esta última dimensão teve como principal finalidade 

subsidiar o desenvolvimento da análise do terceiro objetivo específico desta 

pesquisa que trata da comparação da atuação dos dois sistemas analisados 

sob às diretrizes da arquitetura empresarial. 
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 A partir das análise dos elemento ora propostos foram desenvolvidos as 

discussões dos resultados sob à luz da teoria. Os efeitos dessa discussão podem 

ser observados no capítulo a seguir que trata da análise e discussão dos resultados. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 
 
 Os resultados oriundos da pesquisa de campo estão apresentados neste 

capítulo, organizado em duas partes, da seguinte forma: caracterização dos 

sistemas de gestão em análise e os elementos de integração entre os mesmo. 

Para melhor compreensão do cenário proposto faz-se necessário conhecer o 

histórico do processo de integração pelo qual passa os sistemas em evidência. 

Segundo Carvalho (2010) o uso do sistema de gestão acadêmica da UFRN, 

inicialmente denominado “Ponto A” era restrito, disponibilizando acesso apenas no 

interior do campus. Qualquer solicitação do discente, como histórico, declarações ou 

quaisquer outras informações eram realizadas manualmente. As notas eram 

digitadas no sistema apenas ao final do semestre, ficando o discente sem conhecer 

a sua real evolução acadêmica através de um sistema informatizado.  

O cadastro dos discentes no sistema de gestão da aprendizagem adotado 

pela instituição para realização de atividades de Educação à Distância (Moodle) era 

realizado através de um arquivo de texto (*.txt) gerado pelo então sistema de gestão 

acadêmica vigente. Isto tudo resultava em grande transtorno para todos os 

envolvidos no processo. Dentre os muitos transtornos pode ser citado a dificuldade 

em acompanhar a evolução do desempenho do discente – por todos os envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Visando resolver os problemas descritos acima, a equipe da SEDIS resolveu 

desenvolver uma espécie de mini sistema de gestão acadêmica no Moodle. A partir 

de então, ao final do processo de avaliação, era gerado um relatório com o resultado 

das notas. Deste modo, o docente digitava as notas no sistema de gestão 

acadêmica oficial da instituição.  

Posteriormente, a UFRN iniciou o desenvolvimento de um novo sistema de 

gestão acadêmica, denominado SIGAA, a priori, para controle meramente 

administrativo e gerencial.  

A etapa seguinte incluiu a iniciativa de integração entre o SIGAA e o Moodle, 

objetivando reduzir o retrabalho do docente. Pois, inicialmente, havia a necessidade 

de muitas informações serem digitadas em um sistema, e posteriormente serem 

redigitadas no outro, a exemplo das notas. Vale ressaltar, que quando se fala em 



 100 

turmas com mais de quinhentos discentes, a realização desse tipo de retrabalho se 

tornava inviável.  

Durante o processo de integração definiu-se que dados cadastrais, 

informações de docentes, discentes, estrutura curricular, calendário, entre outras 

informações acadêmicas, de ordem administrativa, deveriam ser informadas no 

SIGAA, enquanto as informações didático-pedagógicas deveriam ser registradas no 

Moodle. Dessa forma, o fluxo da informação partia do sistema de gestão acadêmica 

(SIGAA) para o sistema de gestão da aprendizagem (Moodle).  

O fluxo ocorria da seguinte forma: os discentes eram matriculados no sistema 

de gestão acadêmica; em seguida, era gerado um arquivo de texto (*.txt); através 

desse arquivo, os discentes eram matriculados no sistema de gestão da 

aprendizagem Moodle.  

As notas eram informadas no Moodle e ,por fim, as notas eram redigitadas no 

SIGAA, o que gerava alta carga de retrabalho, principalmente, em se tratando de 

turmas associadas à EAD, cujo contingente de discentes matriculado é considerável 

e, em geral, superior ao o número de discentes da Educação presencial.  

Assim, percebendo as dificuldades vivenciadas pelos profissionais da EAD, a 

equipe técnica do SIGAA propôs-se a desenvolver funcionalidades que facilitassem 

o processo de Educação a Distância. 

A disponibilização de um ambiente dentro do SIGAA para auxiliar as 

atividades dos profissionais de EAD, foi uma das soluções propostas pelos técnicos 

da SINFO, possibilitando além do gerenciamento das informações acadêmicas de 

âmbito administrativo, esse possibilitou publicação de vídeos, fóruns, chats, enfim, 

um canal de interação entre os docentes e os discentes, onde pode ser postado 

diversos tipos de arquivo.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS 

 

 Esta seção tem por objetivo principal descrever as características individuais 

de cada sistema de forma isolada, apresentando todos os recursos que foram 

coletados durante a realização das entrevistas comparando com a literatura 

consultada para elaboração de referencial teórico desta pesquisa. 
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4.1.1 SIGAA 

 

 Em meio a relevância da discussão sobre a informatização frente e os 

avanços tecnológicos observados nos últimos anos, como também o crescente 

aumento do volume de informações que precisavam ser gerenciadas para o 

desenvolvimento pleno da instituição, a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte investiu muitos recursos e conhecimento para melhor gerir suas atividades e 

atender a sua demanda cada vez mais crescente. 

 Inicialmente, como na grande maioria das IES do país, na introdução ao uso 

da informática, a UFRN adquiriu computadores de grande porte, conhecidos como 

Mainframes, que tinham como objetivo principal automatizar os processos da 

instituição, atuando principalmente nos setores de Almoxarifado, Patrimônio e Pro-

Reitorias.  

 Esses computadores, bem como seus sistemas eram limitados, uma vez que 

o mercado disponibilizava poucas soluções e eram adquiridos através de 

contratação uma vez que não existia até então um setor responsável pela gestão da 

TI na UFRN. 

  

Com a criação da Superintendência de Informática na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte no ano 2000, o desenvolvimento dos sistemas utilizados 

pela instituição passou a ser elaborado na própria universidade. Antes da criação da 

SINFO os sistemas eram desenvolvidos de forma isolada, utilizando-se cada um de 

uma base de dados e tecnologia diferente, eles não atendiam as necessidades dos 

usuários devido à complexidade do cruzamento de informações entre eles e a falta 

de padronização da entrada de dados (LIMA & RAMOS, 2011). 

Nessa mesma época foram criados os primeiros sistemas locais da UFRN, 

dentre eles o Ponto@, com a finalidade de gerir as informações acadêmicas e de 

graduação, o Protocolo, com objetivo de informatizar a tramitação de processos, o 

Prodocente, com o intuito de gerir a produção intelectual da universidade, o RHnet 

para a gestão dos recursos humanos, dentre outros de menor expressão. 

Com o aumento da demanda por uma melhoria na gestão das atividades da 

universidade e de uma maior integração das informações com o passar do tempo, a 

partir de 2003, um projeto foi iniciado na UFRN com o objetivo de criar uma única 

base de dados que integraria a área acadêmica, administrativa e de recursos 
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humanos. O projeto foi denominado de Bases de Dados Integradas e tinha como 

missão que a base única de dados fosse utilizada como repositório das informações 

das atividades de toda a comunidade acadêmica da UFRN. 

Muito embora a superintendência de informática houvesse sido criada para 

gerir, e por consequência padronizar as ferramentas de TI da UFRN, os primeiros 

sistemas criados por ela eram desenvolvidos de forma isolada, cada um usando 

uma linguagem de programação diferente e sua própria base de dados. Por 

exemplo, o Ponto@ foi desenvolvido em JavaServer Pages (JSP) com banco de 

dados Oracle, enquanto o sistema de material era desenvolvido em Delphi usando 

Structured Query Language (SQL) como banco de dados, e ainda havia o sistema 

de monitoria que foi criado em Hypertext Preprocessor (PHP) com banco de dados 

MySQL. 

O SIGAA foi desenvolvido a partir de uma base de dados integrada, desta 

forma, sua criação apresentou alguns pré-requisitos comuns a todos os sistemas de 

informações (NETO & LIMA, 2009, p 3): 

 

- Qualquer pessoa da comunidade universitária (professores, alunos 
e funcionários) deverá utilizar a mesma identificação (login) e senha 
para todos os sistemas;  
- Todos os sistemas devem ser acessados em páginas web e usar o 
mesmo padrão visual (componentes de interface) para passar ao 
usuário a ideia de que ele está usando o mesmo modelo de 
navegação; 
- Através de um único login qualquer pessoa poderá ter acesso a 
qualquer informação armazenada na base de dados única que esteja 
relacionada a seu perfil.  
 

Segundo Lima e Ramos (2011), os módulos do SIGAA que informatizam os 

procedimentos da área acadêmica são os de: graduação, pós-graduação (stricto e 

lato sensu), ensino técnico, ensino médio e infantil, submissão e controle de projetos 

e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, submissão e 

controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e relatórios da 

produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente 

virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. 

O SIGAA começou a ser utilizado em Agosto de 2007 para os cursos de 

graduação e no início de 2008 para os alunos de pós-graduação, buscando atender 

as necessidades da comunidade acadêmica com o máximo de automatização 

possível de tarefas para que não haja um grande número de pessoas interferindo 
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nessas atividades, reduzindo o erro e melhorando a eficácia do sistema de gestão 

acadêmico. 

 Com o passar dos anos, em virtude da crescente demanda que se 

apresentava na instituição os sistemas ora criados já não atendiam mais as 

necessidade da época, já que para qualquer consulta que necessitasse do 

cruzamento de informações de dois ou mais sistemas era necessário extrair os 

dados de ambos e construir uma rotina ou até mesmo usar outro software para se 

obter os dados pretendidos. 

 O resultado dessa falta de integração entre os sistemas era a inconsistência 

das informações geralmente promovidas pelas várias entradas de dados, que na 

grande maioria das vezes não obedecia a um padrão pré-estabelecido. 

 Assim com o passar do tempo e com o aumento natural do volume de 

informações aliado à necessidade de integração entre os sistemas e o 

aprimoramento da gestão da informação na instituição, tornou a situação cada vez 

mais insustentável, influenciando a criação de uma base de dados integrada que 

pudesse atender as demandas da área administrativa e acadêmica. 

Atendendo a esta demanda foram criados pela Superintendência de 

Informática da UFRN (SINFO-UFRN) os seguintes sistemas: SIGAA (Sistema 

Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas), atuando na área fim da 

instituição, SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) e 

SIGRH (Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos). Assim, como se pode 

observar na figura 21 a seguir, os sistemas passaram a atuar de forma integrada em 

ambas as áreas de atuação da instituição (LIMA & RAMOS, 2011). 
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Figura 21 - Sistemas da UFRN 
Fonte: Adaptado de http://info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php (Portfólio SIPAC) 

 

 Como podem ser observados, os sistemas da UFRN se integram mesmo 

atuando em áreas distintas. O SIGAA possui módulos que agrupam as atividades de 

um dos negócios acadêmicos: Graduação, Pós Graduação, Pesquisa etc., já o 

SIPAC tem funcionalidades direcionadas as atividades administrativas com foco nas 

atividades de gestão patrimonial, financeira e contratual, enquanto o SIGRH fornece 

operações inerentes à administração de pessoal. Como apresenta a figura 21, 

alguns outros sistemas integram o grupo de sistemas desenvolvidos pela UFRN 

atualmente, são eles: SIGPP relacionado ao Planejamento e Gestão de Projetos, o 

SIGED, responsável pela gestão eletrônica de documentos e o SIGAdmin 

relacionado a Administração e comunicação. 

 Nesta pesquisa busca-se explorar apenas as características do SIGAA, e 

dentro deste sistema as funções relacionadas à Educação à Distância. 

Administrativos 
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Graduação, Pós-Graduação, 
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 O SIGAA tem por objetivo principal informatizar os procedimentos da área 

acadêmica através dos seguintes módulos: graduação, pós-graduação, (stricto 

sensu e lato sensu), ensino técnico, ensino médio e infantil, submissão e controle de 

projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, 

submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro de 

relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância em 

um ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. 

 No portal Discente, o SIGAA oferece vários serviços dentre eles, no menu 

Ensino é possível encontrar opções como: matrícula, e trancamento de turma on-

line, feitas pelos alunos, emissão de documentos auto assinados, acesso às 

oportunidades de bolsas, dentre outras opções. Já no menu Docente, é possível 

encontrar opções como acompanhamento das turmas, suporte às atividades de 

orientação, submissão e acompanhamento de ações acadêmicas, registro de 

produção intelectual e acesso ao acervo da biblioteca. 

 Como é perceptível, o SIGAA possui um conjunto de módulos e serviços que 

buscam atender as necessidades da sua comunidade acadêmica, sejam discentes 

ou docentes, com o interesse de automatizar ao máximo as atividades e diminuir 

assim a necessidade de interferência humana, agilizando processos que outrora 

demandaria um esforço de pessoal e uma quantidade muito maior de tempo para 

ser realizado. 

 O módulo destacado para as atividades de Educação a Distância no SIGAA é 

denominado Turma Virtual, como dito anteriormente. Como esta pesquisa busca 

compreender a relação de integração entre dois sistemas que viabilizam a oferta da 

EAD na UFRN, será empreendido um foco maior no módulo em tela. 
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4.1.1.1 A Turma Virtual do SIGAA  

 

 A Turma Virtual do SIGAA surgiu com o interesse de ofertar a comunidade 

acadêmica uma ferramenta capaz de auxiliar no processo de condução das 

disciplinas. Entretanto, se fazia necessário prover aos usuários do sistema SIGAA à 

distância uma ferramenta que possibilitasse a utilização de uma mesma interface, já 

que os mesmo utilizavam o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem, o que 

facilitaria a sua adoção e uso. 

 Os princípios que nortearam o desenvolvimento do Módulo Turma Virtual 

foram: 

 Ser uma ferramenta de fácil entendimento (intuitiva) e de fácil 
acesso, bastando que o usuário (professor ou aluno) entre no 
sistema acadêmico da instituição; 

 Facilite a comunicação entre o professor e seus alunos, tendo 
recursos de interação que motivem a discussão entre estes, 
extrapolando as fronteiras das salas de aula; 

 O professor submete apenas uma vez os materiais de aula e 
pode usá-los sempre que for necessário em qualquer turma 
que lecione. (NETO; LIMA, 2009, p.3) 
 

 A seguir serão descritos os principais recursos disponíveis na Turma Virtual 

do SIGAA, bem como serão apresentados exemplos de telas que ilustrem os 

recursos que estão sendo descritos. 

 Após acessar a página do SIGAA e realizar o seu login, o professor ou aluno 

terá acesso a uma página que apresenta as disciplinas que o usuário está 

lecionando ou cursando no semestre corrente, e a partir do link presente no nome de 

cada disciplina, o usuário poderá acessar o ambiente do Turma Virtual em cada uma 

delas. 

 A navegação na página da Turma virtual é bastante simples, sempre partindo 

do Menu Turma Virtual posicionado na margem esquerda da página. Ao centro é 

exposta a área de trabalho e na margem esquerda o painel de notícias e enquetes. 

 O menu de navegação do Turma Virtual do SIGAA é dividido da seguinte 

forma: 
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MENU DE NAVEGAÇÃO TURMA VIRTUAL DO SIGAA 

Turma Contém informações gerais sobre a turma e a sua programação de aulas 

Alunos Operações de frequência e nota de alunos 

Impressos Impressão do Diário de Turma e Lista de Frequência  

Material Material de Aula (slides, apostilas, textos, etc.) e as operações relacionadas 

Atividades Opções de interatividade com os alunos 

Configurações Opções de interatividade com os alunos 

Quadro 10 - Menu de navegação Turma Virtual do SIGAA 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Dentro do menu Turma é possível acessar os seguintes tópicos: 

 

MENU TURMA DO TURMA VIRTUAL DO SIGAA 

Principal 
Fornece acesso a tela principal do Turma Virtual. Tela de boas vindas após 
entrada do usuário do Turma Virtual. 

Tópicos de Aula 
Acesso e manipulação do conteúdo das aulas, formando o cronograma do que 
foi/será visto dia-a-dia em sala de aula. 

Participantes 
Fornece uma página contendo a lista de todos os alunos (participantes) da 
turma. Para cada aluno, também são apresentados os seguintes dados: foto, 
curso, matrícula e e-mail. 

Visualizar 
Programa 

Visualiza o programa do componente curricular lançado pelo departamento ao 
qual o curso está vinculado no processo de criação de turmas 

Fórum  
Fórum de discussão da turma. Pode ser utilizado para: discussões sobre o 
conteúdo tratado na turma, avisos ou recados. Neste tópico os alunos podem 
postar e criar tópicos que podem ser removidos pelo professor 

Chat 
Permite a abertura de uma janela de bate-papo entre os participantes da turma 
que estiverem on-line (logados no sistema) 

Notícias 

Permite criar notícias para a turma de forma que todos da turma possam ficar 
cientes da mesma. É possível que a notícia seja comunicada por e-mail para 
todos os alunos bastando para isso marcar a opção “Enviar e-mail” na tela de 
cadastro das notícias. As notícias são exibidas em ordem cronológica inversa 
no painel direito das telas do Turma Virtual. 

Registrar Aula 
Extra 

Habilita o lançamento de tópicos de aula e frequência para aulas fora dos dias 
normais de aula 

Visualizar como 
Aluno 

Permite que o docente tenha uma visão de como o aluno visualiza a turma 
virtual. Ao selecionar esta opção todas as telas do Turma Virtual serão re- 
formatadas para a forma como os alunos vêem quando se logam no sistema. 
Neste momento, este link muda para “Visualizar como docente” para que o 
professor  saia deste modo de visualização e volte ao normal. 

Quadro 11 - Menu Turma do Turma Virtual do SIGAA 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 Ao acessar a opção Tópicos de Aula será apresentada uma tela contendo a 

lista de tópicos de aula já cadastrados, bem como a opção de inserir um novo tópico 

de aula: 

 Quando selecionada a opção "criar tópicos de aula" o sistema apresenta uma 

tela que solicita as informações gerias sobre o tópico como: data de início e término 

do tópico, possibilidade de classificar os tópicos a partir de uma estrutura 

hierárquica, a Descrição do tópico que serve como um título e o Conteúdo que 

descreve (brevemente) o tópico. Neste último campo é disponibilizada uma 

ferramenta de edição de texto simples (HTML), com ferramentas visuais de 

formatação. Essa mesma ferramenta é disponibilizada em outros campos da Turma 

Virtual para edição de textos longos.   

 
 Dentro do menu Alunos é possível acessar: 
 
 

MENU ALUNO DA TURMA VIRTUAL DO SIGAA 

Lançar 
Frequência 

Permite lançar uma frequência eletrônica dos alunos 

Mapa de 
Frequência 

Visualiza o mapa de falta dos alunos 

Total de Faltas 
por Unidade 

Visualiza o total de faltas nas três unidades de avaliação. Para que esse mapa 
seja gerado é necessário que o professor defina as datas de início e fim de 
cada unidade no menu Configurações do Turma Virtual. 

Notas 

Esta opção tem como objetivo substituir as planilhas físicas de 
acompanhamento do desempenho do aluno. Nesta opção é possível registrar 
todas as notas de cada unidade e o próprio sistema se encarrega de calcular a 
média final. O docente pode ainda classificar as formas de subdividir as notas 
entre avaliações e trabalhos (artigos). 

Quadro 12 - Menu Aluno do Turma Virtual do SIGAA 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 O menu Material dispõe das seguintes opções: 
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MENU MATERIAL TURMA VIRTUAL DO SIGAA 

Conteúdo 
Texto formatado para uma página web contendo a descrição de um 
determinado assunto 

Inserir arquivo 
na Turma 

Espaço destinado ao carregamento de arquivos de qualquer formato na Turma 
Virtual 

Porta Arquivo 
Abre o gerenciador do Porta Arquivos, local reservado ao professor para 
disponibilizar material de qualquer formato para os aluno, com capacidade 
máxima de 1 Gb. 

Quadro 13 - Menu Material do Turma Virtual do SIGAA 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 No menu atividades é possível acessar os seguinte tópicos: 

 

MENU ATIVIDADES TURMA VIRTUAL DO SIGAA 

Avaliações 
Agenda das avaliações permitindo que os alunos acompanhem o calendário e 
se organizem melhor 

Enquetes Espaço que possibilita ao professor conhecer a opinião dos alunos sobre algo 

Fórum 
Espaço que permite a criação de discussões entre os participantes sobre 
temas relacionados a disciplina 

Tarefas 
Possibilita espaço ao professor para passar atividades onde os aluno possam  
submeter arquivos para posteriores avaliações 

Quadro 14 - Menu Atividades do Turma Virtual do SIGAA 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 
 Por fim, o menu configurações possui os seguintes tópicos: 
 
 
 

MENU CONFIGURAÇÕES TURMA VIRTUAL DO SIGAA 

Configurar 
Turma 

Permite definir várias informações da turma, como: data de avaliação, 
permissão para alunos criarem fóruns, etc. 

Importação de 
Dados 

Permite importar dados das turmas anteriores evitando retrabalho de criar 
todos os tópicos e materiais 

Permissões 
Permite indicar outros professores ou monitores para agirem como docente no 
Turma Virtual 

Quadro 15 - Menu Configurações do Turma Virtual do SIGAA 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

 Muito embora o Módulo Turma Virtual do SIGAA tenha evoluído 

significativamente nos últimos anos, é pertinente esclarecer que o mesmo ainda não 
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funciona como uma ferramenta que atenda todos os requisitos necessários para 

uma utilização plena nos cursos na modalidade à distância. 

 Como já exposto anteriormente, este módulo busca auxiliar o 

desenvolvimento das atividades presenciais, muito embora também poderia ser 

utilizado na EAD. 

 Cabe ressaltar que a Turma Virtual atualmente não possui o objetivo de 

substituir a utilização do Moodle. Os dois sistemas deverão caminhar juntos para o 

melhor desenvolvimento das atividades à distância.  

 

4.1.2 Moodle 

 

 O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) por sua 

vez é uma ferramenta do tipo CMS (Course Management System), que basicamente 

conceitua-se como um groupware com finalidade educacional. Através dela, 

professores podem facilmente criar e gerenciar cursos online (PROFIRO, 2008). 

 Os Sistemas Colaborativos, ou Groupwares, como são conhecidos na área de TI, são 

ferramentas que têm o propósito de facilitar o trabalho em grupo. Esses softwares 

permitem que grupos de usuários trabalhem colaborativamente, mesmo à distância. O 

objetivo desses sistemas é diminuir as barreiras impostas pelo espaço físico e pelo 

tempo (CAMARGO; KHOURI; GIAROLA, 2005). Os sistemas colaborativos 

adequaram-se à proposta da Educação a Distância, na medida em que, além de 

proporcionarem ao aluno um ambiente organizado, oferecem diversas 

funcionalidades para auxiliar na comunicação entre professor e aluno.   

 Existe um código oficial do Moodle, que é sempre modificado 

colaborativamente em função de desenvolvimento propostos por profissionais do 

mundo todo, que se congregam no Moodle Tracker8. Há inclusive uma comunidade 

Moodle no Brasil, que congrega pessoas que estão se iniciando no uso do 

programa, além de desenvolvedores e tradutores (VALENTE e MATTAR, 2007).  A 

figura 24 a seguir mostra de forma esquemática a estrutura de um sistema 

colaborativo: 

 O Moodle é uma alternativa às soluções comerciais, e é distribuído 

gratuitamente sob licença Open Source. O contexto de aprendizagem do Moodle 

                                                 
8
 Disponível em: <http://tracker.moodle.org/secure/Dashboard.jspa> 
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está baseado nos princípios pedagógicos construtivistas. Seu criador e diretor de 

desenvolvimento, Martin Douglas, o desenvolveu baseando-se nos princípios do 

construtivismo social. Na Perspectiva construtivista almeja-se um aluno que 

apresente um perfil de envolvimento ativo na sua aprendizagem de maneira 

significativa, e atitude investigativa, colaborativa, construindo e gerando 

conhecimento (PORFIRO, 2008). 

 A palavra Moodle referia-se, originalmente, às iniciais de "Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Enviroment", que é especialmente significativo para 

programadores e pesquisadores da área de computação. Em inglês, Moodle é 

também um verbo que descreve a ação que, com frequencia, conduz a resultados 

criativos, de navegar despretensiosamente por algo, enquanto se faz com gosto o 

que for aparecendo para fazer. Desta forma, o nome Moodle aplica-se tanto à forma 

original, como à forma como um aluno ou docente se envolve numa disciplina à 

distância  (PORFIRO, 2008). 

 A parir do momento em que a British Open University passou a utlizar o 

Moodle, "muitas universidades se convenceram de que o produto era estável." 

(VALENTE e MATTAR, 2007, p. 55). Conforme indica a figura 06 a seguir a ferramenta 

Moodle está presente em mais de 220 mil países, possui mais de 70 mil páginas co 

utilização registradas e mais de 60 milhões de usuários. Além disso, sua utlização 

apresenta um crescimento linear desde o ano de 2003, muito embora tenha sido 

disponibilizado ao público ainda no ano de 2002. 

 Várias instituições no Brasil e no mundo, têm migrado para essa plataforma. 

Segundo o site Moodle.org (2012) o Brasil ocupa a terceira colocação no índice de 

países que mais utilizam a ferramenta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e 

da Espanha. Entretanto, a Europa é o continente que mais apresenta atividade na 

ferramenta. 

Ainda segundo dados coletados na página oficial da plataforma Moodle na 

internet (Moodle.org, 2012), muito embora já existam versões mais atualizadas da 

ferramenta, a versão mais utilizada ainda é a versão 1.9. 

 Para Valente e Mattar (2007) o Moodle tornou-se uma escolha muito popular 

em virtude da sua fácil utilização, completa possibilidade de edição, ou seja, o 

usuário pode modificar a página da forma como preferir, mudando cores, local dos 

links, criar novas páginas, fóruns, chats, etc. O professor pode criar e desenvolver 

conteúdos com imagens, sons, vídeos a serem apresentados ao vivo para seus 
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alunos, o que se denomina webcast, que pode inclusive envolver interação entre o 

professor e o aluno. 

 Do ponto de vista técnico, o Moodle é uma aplicação baseada na Web, e 

consta de dois componentes: um servidor central em uma rede IP, que abriga os 

scripts, softwares, diretórios, bancos de dados, etc. e clientes de acesso a um 

ambiente virtual (que é visualizado através de qualquer navegador da Web, como 

Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox, etc.) (MAIA e MATTAR, 2007).

 Por fim, é importante ressaltar que a plataforma Moodle foi desenvolvida em 

linguagem PHP9 e utiliza banco de dados MySQL10, pode ser instalado em qualquer 

servidor web que ofereça suporte a estas linguagens, muito embora, seja idealmente 

implantado em servidores com o sistema operacional livre LINUX.  

 A plataforma ainda possui capacidade de suportar dezenas de milhares de 

alunos, sendo adequado para pequenas experiências de ensino-aprendizagem, 

como também servir como sistema de gestão de aprendizagem que auxilie o 

desenvolvimento de atividades em uma universidade como é o caso da UFRN 

atualmente. 

O Moodle, quando comparado ao SIGAA, é dotado de uma interface simples, 

seguindo a linha de um portal. As páginas dos cursos são divididas em três colunas 

que podem ser personalizadas pelo professor, inserindo elementos em formato de 

caixas como Calendário, Usuários Online, Lista de Atividades, dentre outros. Estas 

caixas são dispostas nas colunas à direita e à esquerda da tela podendo ser 

deslocadas de um lado para o outro pelo professor. 

 Na Coluna Central é possível encontrar um conjunto de caixas que podem 

representar a sequencia de aulas por meio de uma lista de tópicos numerados ou 

datados semanalmente ou, criar áreas para agrupar conteúdos ou atividades 

semelhantes. 

 O Moodle disponibiliza as seguintes ferramentas para o desenvolvimento das 

atividades de Educação a Distância: 

 

                                                 
9
 PHP (um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de script open 

source de uso geral, muito utilizada e especialmente guarnecida para o desenvolvimento de 
aplicações Web embútivel dentro do HTML (HyperText Markup Language). (NIEDERAUER, 2004) 
10

 MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a 
linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês Structured Query Language) como 
interface. É atualmente um dos bancos de dados mais populares, com mais de 10 milhões de 
instalações pelo mundo (TONSIG, 2006). 
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FERRAMENTAS DISPONÍVEIS NO AMBIENTE MOODLE 

Fóruns 

Os fóruns são ferramentas de discussão através das quais os usuários podem 
trocar ideias e discutir questões relativas aos cursos que estão participando. 
Estes são de extrema importância para o desenvolvimento das atividades, pois 
é a partir deles que se estabelece um contato direto entre os usuários.  

Chats 
Apesar do Moodle ter como característica a comunicação predominantemente 
assíncrona, o mesmo disponibiliza um espaço de bate papo para que seus 
usuários se comuniquem de maneira síncrona, ou seja, em tempo real. 

Testes 

Neste módulo, o professor disponibiliza perguntas para que sejam respondidas 
pelos alunos, a fim de demonstrar o conhecimento adquirido durante o curso. 
Para isso é necessário que o professor construa uma base dados com 
perguntas e respostas. 

Trabalhos 
Há no Moodle um módulo para controlar o envio de trabalhos pelos alunos. 
Esse mesmo tópico é capaz de disponibilizar as notas de cada atividade e 
exportar os resultados para o Excel. 

Wikis 

A ideia amplamente difundida pela Wikipedia também é disponibilizada nesta 
ferramenta, permitindo que vários usuário construam uma mesma página de 
texto na ferramenta, utilizando uma linguagem específica, parecida com HTML. 
Conceitos podem ser construídos a partir da contribuição de vários usuários 
dos mais diferente locais onde se encontrem. 

Glossários 
Esta funcionalidade permite a criação de dicionários de termos úteis para os 
integrantes do curso. Neste tópico o usuário pode incluir textos, bem como 
imagens e links para a internet. 

Lições 
É uma avaliação, que consiste em um número de páginas ou slides que 
podem apresentar questões intercaladas com classificação, em que a 
continuidade depende do desempenho do aluno. 

Books 
São referenciais em formato de texto, que podem ser criadas para servir de 
apoio para os alunos. 

Configurações Opções de personalização da página 

Ajuda Suporte online da ferramenta 

Calendário 
Permite o acompanhamento de eventos que podem ser subdivididos em: 
Globais, Eventos do Grupo, Eventos do Curso ou Eventos do Usuário, 
conforme a necessidade do usuário ou curso ao qual esteja vinculado. 

Relatório de 
atividades dos 
alunos 

Os alunos podem ter acesso aos relatórios das atividades desenvolvidas, bem 
como os feedbacks dos professores e tutores. 

Notícias 
Espaço para publicação de notícias relativas ao curso, à disciplina ou mesmo 
comunicados da instituição 

Mural de Notas Espaço específico para publicação de notas dos alunos 

Possibilidade de 
Instalação de 
Plugins 

Possibilita a instalação de recursos que não estão presentes na versão padrão 
do software. Possibilidade de atualização. 
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Envio de Emails 
Ferramenta que possibilita o envio de emails para todos os usuários de uma 
única vez, ou a seleção dos usuários que possuem interesse na comunicação. 

Ferramenta de 
busca interna 

Ferramenta que possibilita ao usuário fazer a busca por termos chave que 
possam constar na página que se está acessando. 

Armazenamento 
de arquivos em 
diferentes 
formatos 

Funcionalidade que possibilita o armazenamento dos mais variados arquivos 
que possam servir de consulta para a disciplina. 

Ferramenta RSS 
O Moodle possui um agregador de notícias, em formato de box, que pode ser 
constantemente atualizado com as informações escolhidas pelo professor ou 
tutor da disciplina. 

Quadro 16 - Ferramentas do Moodle 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O Moodle possui uma estrutura modular em que cada bloco possui um 

conteúdo específico que pode ser editado ou adaptado a necessidade do autor 

(Exemplo: Calendário, Login, Usuário Online, etc). 

 Os blocos centrais são chamados de tópicos. O Moodle utiliza um fluxo de 

trabalho para gerir os diferentes tipos de utilização do sistema. Essa hierarquia pode 

ser apresentada da seguinte forma: Visitante > Aluno > Professor > Criador > 

Administrador, onde os visitantes são os usuários não registrados e possuem as 

permissões mínimas do sistema. Apenas os professores, moderadores (tutores) e 

administradores possuem permissão para editar os conteúdos de uma página. 

 A capacidade de personalização do Moodle pode transformar a página do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem em um espaço completamente diferente de uma 

página genérica. 

 Dentro da ferramenta existem quatro perfis iniciais de usuários que podem ser 

definido basicamente da seguinte forma: 

 

PERFIS DE USUÁRIOS DO MOODLE 

Administrador 
Responsável pela configuração da Ferramenta e disponibilização de 
módulos.Este usuário gerencia toda a ferramenta e possui direitos exclusivos 
como, por exemplo, a remoção de uma página. 

Criador 
Atua como um professor porém pode criar páginas e gerenciar cursos. No 
caso da UFRN pode ser comparado a um Coordenador de Curso. 

Professor 
Pode utilizar as páginas designadas a ele e também nomear outros 
professores para auxiliá-lo no gerenciamento da turma. 

Moderador Pode interagir e avaliar, mas não pode modificar as atividades. 
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Aluno Este usuário utiliza apenas as funcionalidades disponíveis a turma. 

Visitante 

O visitante pode ser um aluno. Esta permissão é definida na criação ou 
edição de um curso. Os responsáveis definem se o visitante pode ou não 
acessar um curso, entretanto este não interagi com o sistema, apenas 
visualiza as páginas. 

Quadro 17 - Perfis de Usuários do Moodle 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Outros perfis também podem ser criados de acordo com a demanda de cada 

curso que utilize a ferramenta. 

A figura 21 a seguir apresenta de forma gráfica o fluxo disponível aos 

principais usuários do Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Fluxo de acesso dos principais usuários do Moodle 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Após a apresentação das características individuais de cada sistema é 

possível afirmar que o Moodle, por tratar-se de um ambiente primordialmente 

elaborado para servir como ferramenta de apoio ao desenvolvimento da Educação à 
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Distância, supera, no que diz respeito às funcionalidades necessárias para o 

funcionamento de um curso à distância a Turma Virtual do SIGAA.  

 Entretanto, o SIGAA funciona como o repositório oficial das informações para 

gestão acadêmica da instituição. É a partir dele que é realizada toda a gestão das 

informações da área fim da universidade, o ensino. Desta forma não há como 

separar os dois sistemas, ou seja, fazê-los trabalhar de forma isolada, em virtude 

das limitações ora apresentadas.  

 Contudo, é relevante ressaltar que um sistema complementa o outro, e a sua 

integração se faz necessária tanto do ponto de vista gerencial quanto do ponto de 

vista funcional. E é esta integração que será analisada na seção a seguir. 

 

4.2 INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS SIGAA E MOODLE 

 

 Analisando os dados coletados nesta pesquisa constata-se a necessidade de 

análise da integração entre os sistemas em tela. Esta análise se dá a partir das 

entrevistas realizadas, como dito anteriormente, com o Coordenador de 

Desenvolvimento de Sistemas da SINFO e com o Analista responsável pelo 

processo de integração entre os dois sistemas na SEDIS. Os dados foram 

coletados, agrupados e organizados através da análise dos pontos relevantes de 

cada discurso, levando em consideração a visão de Arquitetura empresarial de cada 

um dos sistemas em tela. 

 Para ambos os entrevistados, a integração entre esses dois sistemas se dá 

de forma natural, uma vez que as informações básicas sobre alunos, matricula, 

disciplina, professores, etc. são armazenadas na base de dados do SIGAA, que é o 

repositório oficial das informações da UFRN, e para que a plataforma Moodle seja 

utilizada faz-se necessário a realização de uma consulta nessa base de dados. 

 Entretanto, por motivo de segurança e obedecendo o fluxo de organização 

das informações da instituição, essa base de dados do SIGAA não pode ser 

acessada em sua plenitude, uma vez que todas as informações de todos os alunos, 

sejam eles de ensino presencial ou a distância, docentes e servidores encontram-se 

armazenadas neste depositório, o que gera uma série de empecilhos para o 

funcionamento acadêmico do Moodle. 
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 Como já foi exposto durante a caracterização dos dois sistemas, o SIGAA não 

possui uma plataforma de Educação a Distância tão eficaz no que diz respeito as 

funcionalidades de suas ferramentas e o aporte pedagógico quanto a plataforma 

Moodle. A Turma Virtual apenas disponibiliza o lançamento de tópicos de aula, 

materiais e lançamento de notas, dentre outras funções básicas de apoio ao ensino 

presencial que não viabilizam o descarte da plataforma Moodle atualmente. 

 O representante da SINFO afirma em seu discurso que atualmente não há 

interesse da Superintendência de Informática da UFRN em transformar a Turma 

Virtual em uma plataforma de Educação a Distância com todas as ferramentas e 

possibilidades encontradas em um AVA como o Moodle. 

 A integração direta, ou seja, o acesso da SEDIS ao banco de dados completo 

do SIGAA foi descartada em virtude dos padrões de segurança da informação 

adotados pela SINFO. O que acontece atualmente é uma exportação dos dados 

necessários para a SEDIS, que ocorre após o processamento das matrículas a cada 

semestre, através de um script SQL via uma comunicação off line, ou seja, esses 

dados apenas são exportados a partir de uma solicitação da SEDIS. 

 Após o envio desse script, a SEDIS recebe essas informações e alimenta 

uma base de dados chamada de "base intermediária" que utiliza apenas a 

informações necessárias para cadastramento de alunos e atualiza as informações 

básicas para a utilização do Moodle pelos alunos matriculados. 

 A partir de então, toda nova alteração que precise ocorrer na plataforma 

Moodle que dependa de informações do SIGAA deverá seguir este mesmo 

procedimento quantas vezes forem necessárias. 

 Essa interação off-line pode demorar horas ou até dias, dependendo da 

demanda de atividades de cada um dos envolvidos nesse processo. Além disso, se 

fazem necessárias solicitações formais realizadas por usuários com as devidas 

permissões, para que essas informações sejam liberadas e posteriormente 

transformadas para o formato utilizado na plataforma Moodle, uma vez que as 

linguagens de programação dos dois sistemas são diferentes. 

 A SEDIS utilizou as versões do Moodle da seguinte forma: 
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VERSÕES DA PLATAFORMA MOODLE UTILIZADAS PELA SEDIS/UFRN 

VERSÃO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 

1.5 Entre os anos de 2006 e 2007 

1.7 2009 

1.8 Parte de 2010 

1.9 Meados de 2010 - utilizada atualmente 

Quadro 18 - Versões da plataforma Moodle utilizadas pela SEDIS/UFRN 
Fonte: Dados da pesquisa 

   

 Há o interesse de utilizar a versão 2.2.1 a partir do segundo semestre de 

2012, entretanto, as versões mais utilizadas até o momento foram a Versão 1.5 

(versão inicial) e a Versão 1.9 (versão atual). 

 A versão 2.2.1 possui um diferencial que é a possibilidade de integração a 

partir de uma ferramenta web service que conecta os dois sistemas via web. Porém, 

essa integração não irá fazer com que os dois sistemas compartilhem a mesma base 

de dados. Ela apenas extingue a comunicação off-line que ocorre atualmente. 

  

4.2.1 A integração dos sistemas Moodle e SIGAA sob a ótica da Arquitetura de 
Empresarial 

 

 A partir da análise da literatura aqui apresentada, como também das 

entrevistas realizadas para a composição desta pesquisa, é possível perceber que, 

muito embora seja de suma importância o alinhamento técnico dos sistemas em 

questão, no que diz respeito a definição dos requisitos, interfaces, códigos e demais 

programações, é pertinente observar que se faz necessário um esforço anterior a 

essa etapa, que corresponde a etapa de planejamento e alinhamento entre as 

capacidades de TI e os objetivos do negócio. 

 Durante a análise das entrevistas fica bastante claro que a construção do 

próprio sistema oficial da UFRN, o SIGAA, foi realizada, muitas vezes, através de 

soluções imediatistas e/ou necessárias em curto prazo. A própria integração entre os 

sistemas Moodle e SIGAA, já descrita anteriormente, retrata o procedimento da 

elaboração de soluções que minimizem no menor tempo possível os gargalos que 

forem identificados pelos gestores dos sistemas em questão. 
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 A necessidade da criação de um sistema que atendesse inicialmente apenas 

a gestão de informações acadêmicas e administrativas da instituição foi se 

transformando em uma "colcha de retalhos" que atualmente contempla a gestão de 

informações desde de informações acadêmicas dos alunos, funcionários e docentes, 

como também a gestão da informação sobre patrimônio, RH, licitações, transporte, 

gestão de projetos, gestão eletrônica de documentos, Educação a distância, entre 

outros. 

 Não se classifica como negativo o desenvolvimento de um sistemas mais 

completo, que funcione como o repositório oficial de informações da instituição, 

entretanto, a forma como foi desenvolvido, mostra a falta de alinhamento existente 

entre as capacidades de TI e os objetivos do negócio. 

 Segundo Veras (2012), com o alinhamento, se passa a deixar de lado o 

tradicional método da tentativa e erro, muito comum em ambientes que não utilizam 

o planejamento como ferramenta de gestão e passa a orientar as ações da 

organização para a ligação entre os planos de negócio e de TI, definindo, mantendo 

e validando a proposta de valor de TI. 

 A integração entre os sistemas em análise não fugiu a mesma regra utilizada 

para a construção do atual SIGAA. Como foi apresentado, inicialmente fez-se 

necessário a criação de um mini sistema que possibilitasse o gerenciamento das 

principais informações na Secretaria de Educação a distância.  

 Posteriormente fez-se necessário o desenvolvimento de uma ferramenta que 

pudesse receber no SIGAA as informações produzidas no Moodle, através de uma 

planilha em formato simples (*txt). Em seguida, foram elaboradas planilhas pré-

formatada para que as informações apenas fossem migradas do Moodle e inseridas 

em seus locais definitivos no SIGAA e vice versa.  

 A alimentação de uma base intermediária com acesso restrito a informações 

do banco de dados do SIGAA também foi apresentada como solução. Até que fosse 

solicitada a criação de uma forma de comunicação online, via webservice, que 

possibilitasse o acesso imediato às informações necessárias ao desenvolvimento 

das ações da SEDIS. Solução essa que ainda encontra-se em desenvolvimento. 

 Todo esse passo a passo apresentado anteriormente demonstra o 

distanciamento entre o planejamento de negócio e o desenvolvimento das soluções 

de TI, elemento esse apresentado como essencial pelos autores que tratam da 

Arquitetura Empresarial. 
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 Como já citado anteriormente por Minoli (2008) o objetivo da integração entre 

os objetivos de negócio e as capacidades de TI é promover a padronização e a 

utilização mais efetiva dos ativos de TI, bem como o compartilhamento de métodos 

para a gestão de projetos na organização. 

 Para tanto, ainda observa-se um interesse no desenvolvimento de soluções 

locais, com pouco impacto sobre os objetivos do negócio, no que diz respeito a 

integração do Moodle com o SIGAA. 

 Percebeu-se ainda que o conceito, tanto de Arquitetura Empresarial quanto 

Arquitetura de TI é tratado de forma bastante incipiente pelos entrevistados, o que 

parece traduzir o posicionamento de ambas as unidades de análise sobre o tema. 

 Quando questionados sobre o tempo de utilização da gestão das unidades de 

análise a partir dos conceitos de Arquitetura Empresarial, ambos afirmaram já fazer 

parte da cultura da instituição, implantada antes mesmo da contratação dos 

entrevistados. Porém, quando questionados sobre a relevância da gestão e os 

benefícios percebidos por eles no desenvolvimento de soluções baseadas nas 

prerrogativas da Arquitetura Empresarial, os entrevistados apresentaram o mesmo 

posicionamento  ao tratar o desenvolvimento das soluções de TI relacionadas com a 

integração do dois sistemas apenas de forma local e com visão de curto prazo. 

  Para ambos, a maturidade na utilização desses conceitos ainda não 

ultrapassou o primeiro estágio, classificado pela literatura como Silos de Negócio, 

uma vez que, para a integração dos dois sistemas em questão, muitas das 

prioridades de custeio ainda focam as aplicações individuais, com as definições de 

mudanças apresentadas pelos líderes de negócio locais, e as implicações 

estratégicas de suas decisões possibilitam apenas a otimização local ou setorial. 

 Esses resultados podem ser melhor visualizados a partir do quadro 19 a 

seguir: 
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Arquitetura de TI 
Arquitetura 

Empresarial 

Maturidade em 

Arquitetura 

Empresarial 

Desenvolvimento 

de Soluções 

SINFO Conceito 
apresentado para 
as tomadas de 
decisão 
relacionadas à 
infraestrutura da 
instituição, porém, 
não utilizados do 
dia a dia. 
 
“Embora já tenha 
ouvido falar desse 
conceito para as 
atividades de infra 
aqui, não temos 
essa prática no 
nosso dia a dia”. 
 
 

A abordagem é 
conhecida, mas 
não é posta em 
prática em virtude 
das necessidades 
de curto prazo. 
 
“Fazemos um 
planejamento, 
mas as 
necessidades do 
dia a dia acabam 
sufocando alguns 
passos e a 
arquitetura em si 
acaba ficando um 
pouco de lado”. 

A maturidade na 
utilização dessa 
abordagem 
encontra-se no 
estágio inicial, 
denominado pela 
literatura como 
Silos de Negócio. 
 
“Estamos no 
primeiro estágio. 
Ainda não 
avançamos muito 
nesse assunto”. 

As maioria das 
soluções não 
obedece um 
planejamento 
prévio. Na maioria 
das vezes faz-se 
necessário 
elaborar soluções 
que atendam a 
uma demanda 
urgente. 
 
“Na maioria das 
vezes somos 
chamados para 
resolver algo que 
está apresentando 
problemas, e 
esses problemas 
estão 
comprometendo o 
funcionamento de 
algo, por isso tem 
que ser rápido, 
não tem como 
planejar muito”. 

SEDIS Conceito não 
adotado pela 
unidade 
analisada. 

 
“Não usamos 
essa abordagem 
de arquitetura 
aqui”. 

Conceito não 
adotado pela 
unidade 
analisada. 
 

“Até já li sobre o 
assunto e tentei 
aplicar, mas não 
depende só de 
mim. Precisaria 
criar uma cultura 
disso aqui”. 

A maturidade na 
utilização dessa 
abordagem 
encontra-se no 
estágio inicial, 
denominado pela 
literatura como 
Silos de Negócio. 
 

“Estamos na 

primeira etapa”. 

As demandas são 
planejadas 
internamente, 
independentes 
das iniciativas da 
SINFO. Boa parte 
delas é para curto 
prazo. 
 
“As demandas já 
chegam aqui para 
ontem. Não temos 
muito como parar 
para planejar. A 
não ser no início 
do semestre, 
quando paramos 
para planejar o 
semestre”.  
 

Quadro 19 – Quadro de análise 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 É comum perceber no discurso dos entrevistados a tendência ao 

desenvolvimento de soluções orientadas para as necessidades imediatas, o que 
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acaba por caracterizar a utilização do método tentativa e erro no desenvolvimento 

das ações de TI. 

 Dessa forma é pertinente observar a ausência de planejamentos e visão que 

busquem os benefícios adquiridos a partir de estratégias de longo prazo. 

 A justificativa apresentada pelos entrevistados para o desenvolvimento de 

soluções dentro dos horizontes do curto prazo estão baseadas na constante 

mudança oriunda da tecnologia atual. Para os mesmo, na maioria das vezes as 

soluções não são utilizadas por mais tempo em virtude das constantes mudanças 

ocasionadas pelas atualizações de sistemas entre outros desenvolvimentos 

tecnológicos. 

 No que diz respeito a atuação dos dois sistemas isoladamente é possível 

perceber que ambos atuam de forma bastante satisfatória ao que se destinam. 

 O SIGAA é classificado como sistema referência no que diz respeito a gestão 

das informações acadêmicas e administrativas da UFRN. Seu modelo já é 

amplamente difundido no cenário nacional, sendo utilizado por outras instituições de 

ensino superior e até mesmo por outras organizações a partir da utilização de seus 

módulos de gestão de RH, patrimônio, administração, entre outros. 

 Atualmente o modelo do SIGAA está sendo utilizado até mesmo nas escolas 

do município de Natal/RN, entretanto com o nome de SIGEDUC, a fim de auxiliar no 

processo de matrícula de alunos, auxiliando na gestão administrativa das escolas 

municipais e da Secretaria de Educação local. 

 O Moodle é classificado como o aplicativo de ensino a distância mais utilizado 

no mundo. Sua principal como função é a gestão e o desenvolvimento da 

aprendizagem a distância. Uma de suas grande características é possuir uma 

grande comunidade de usuários e desenvolvedores que evoluem continuamente 

suas características, alem da criação permanente de módulos extras que estendem 

as suas funcionalidades (MOODLE, 2012). 

 O Moodle possui características que lhe permitem usabilidade em grande 

escala para centenas de milhares de estudantes, mas também pode ser usado para 

uma escola primária ou um entusiasta da educação. 

 Muitas instituições utilizam como plataforma para realização de cursos 

totalmente on-line, enquanto outros simplesmente usam como contato em seus 

cursos (também conhecido como blended learning). 
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 Muitos de seus usuários utilizam os módulos de atividade (como fóruns, wikis 

e bancos de dados) para construir comunidades amplamente colaborativas de 

aprendizagem em torno de seu tema (na tradição construcionista social), enquanto 

outros preferem utilizar o Moodle como um meio de fornecer conteúdo aos alunos e 

avaliar a aprendizagem utilizando tarefas ou testes. 

 Na UFRN, o Moodle atualmente é o ambiente virtual de aprendizagem oficial, 

utilizado pela SEDIS desde 2006 e considerado plenamente satisfatório da execução 

de sua função. 

 Entretanto, a falta de comunicação plena que havia entre os sistemas aqui 

apresentados impediam os esforços da organização para coordenar o atendimento à 

comunidade acadêmica. 

 Para ilustrar a afirmação acima pode-se descrever o processo de publicação 

dos resultados das disciplinas à distância e o registro dessas informações no SIGAA 

da seguinte forma: 

 Após a correção das avaliações das disciplinas ofertadas a distância, o 

professor irá disponibilizar o resultado dessas avaliações. Esse processo torna-se 

cansativo, uma vez que todas as informações relativas aos resultados dos alunos 

devem ser publicadas nos dois sistemas (Moodle e SIGAA), ou seja, as informações 

precisam ser digitadas duas vezes em virtude da não comunicação dos dois 

sistemas no que diz respeito a publicação dos resultados dos discentes. 

 Para que os dados sejam publicados nas duas plataformas, os docentes 

contam o auxílio de uma ferramenta que foi criada para tentar minimizar o retrabalho 

destes. Essa ferramenta criada pela SEDIS corresponde a um script que exporta as 

informações do Moodle para uma tabela no formato do SIGAA, assim os dados são 

enviados e cadastrados no SIGAA a partir dessa tabela, o que não elimina o 

retrabalho, pois a integridade desses dados não é garantida, o que faz com que os 

professores realizem permanentes comparações a fim de evitar falhas na publicação 

dos resultados. 

 Inicialmente, é perceptível que em virtude da alta demanda dos cursos de 

graduação à distância na UFRN, a necessidade de otimização de tempo dos 

docentes apresenta-se como uma das principais variáveis abordadas nesta 

pesquisa.  

 Os cursos à distância possuem um efetivo de alunos muito superior aos 

cursos presenciais, com turmas em torno de 400 alunos. Para tanto, a necessidade 



 124 

de otimização do tempo na execução de atividades juntos aos sistemas em análise é 

legítima.  

 Segundo os entrevistados é bastante comum encontrar docentes reclamando 

da necessidade de executar o mesmo trabalho nas duas plataformas.  

 Em virtude de não integração plena dos dois sistemas os docentes são 

obrigados a digitar notas e demais informações do rendimento acadêmico dos 

discentes duas vezes, o que caracteriza uma ação de retrabalho de necessidade 

inexistente. 

 Percebeu-se que uma das variáveis mais latentes desse estudo encontra-se 

na segurança da informação oriunda do acesso e compartilhamento das 

informações, como dito anteriormente.  

 Faz-se necessário analisar com maior rigor a forma de integração desses dois 

sistemas para que não haja violação de informações indevidas no que diz respeito 

ao acesso as bases de dados do SIGAA e do Moodle. 

 Através da integração plena dos dois sistemas o docente poderia munir-se de 

maiores informações quanto ao rendimento do discente em disciplinas anteriores, 

históricos de semestres, entre outras variáveis que auxiliam o docente na execução 

de suas atividades, uma vez que após a finalização do semestre os professores não 

possuem mais acesso as informações do desempenho do aluno nos semestres 

anteriores, o que pode influenciar no processo de ensino e aprendizagem. 

 Reforçando o conceito apresentado por Gartner (2004) no capítulo de 

conceituação de EAI desta dissertação, entende-se que não importa qual seja a 

estratégia empresarial, para uma vantagem competitiva ou o que quer que a 

agilidade empresarial possa acarretar, tudo começa a partir da integração de seus 

aplicativos críticos. 

Além da preocupação com tecnologias necessárias para uma integração 

corporativa, é extremamente importante definir os objetivos e as estratégias da 

empresa com o intuito de permitir seu gerenciamento, para que se possa fornecer a 

direção, controlar alterações e aprimorar a operação da organização.  

Segundo Cummins (2002), os objetivos estratégicos da maioria das empresas 

são reduzir custos, melhorar a qualidade e responder rapidamente a oportunidades 

e problemas corporativos. E a integração corporativa contribui para cada um desses 

objetivos de diversas maneiras.  
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Essa afirmação deixa clara a importância da definição de uma integração 

alinhada aos objetivos corporativos. 

  Frente ao exposto, percebe-se a ausência de um modelo operacional que 

represente um nível necessário de integração e padronização dos processos de 

negócio que envolvem as duas unidades de análise (SINFO e SEDIS), que 

apresentem como objetivo oferecer de forma mais automatizada as informações 

necessárias ao desenvolvimento das atividades dos usuários dos sistemas em 

questão. 

Percebe-se no cenário exposto a falta de prioridade para solucionar a atual 

relação de retrabalho dos professores, uma vez que não existem ainda projetos que 

possibilitem a inserção das informações do Moodle em apenas um local definido. 

Constata-se frente aos discursos coletados a necessidade de percepção do 

conceito de integração como a união de esforços das unidades organizacionais a 

partir do compartilhamento de dados, uma vez que a SEDIS trabalha de forma 

isolada no desenvolvimento de estratégias que facilitem o envio de informações para 

o SIGAA, enquanto a SINFO percebe como extremamente positivo a autonomia das 

ações da SEDIS no desenvolvimento dessas soluções. 

É pertinente observar que havendo a união de esforço das duas unidades de 

análise, o resultado dessa integração poderia ser bastante diferente, no sentido de 

promover um retorno mais eficiente para os usuário dos sistemas. 

Esse entendimento reforça a afirmação de Scheer (2004), que demonstra a 

preocupação que as empresas necessitam ter com o objetivo de um ambiente de TI 

cada vez mais heterogêneo, com a coexistência de manutenções em seus sistemas 

legados e a implantação de novos sistemas e aplicações em novas tecnologias, 

além de passarem a ter a necessidade de estar atentas ao surgimento de novas 

tecnologias e avaliar possíveis novos investimentos em TI baseada, principalmente, 

nos benefícios que serão gerados posteriormente. 

Além das variáveis já apresentadas, percebe-se que o cenário atual de 

compartilhamento das informações entre os dois sistemas é dotada de baixa 

qualidade das informações em virtude das redundâncias e inconsistências resultado 

da falta de padronização na entrada e no trânsito das informações de um sistemas 

para o outro. 

Percebe-se portanto a necessidade de contínuo gerenciamento e adaptação 

às mudanças tecnológicas e de negócio por parte dos dois sistemas, com o objetivo 
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de melhorar a contribuição de TI para o retorno dos negócios, promovendo 

integridade e agilidade. 

É pertinente destacar que esse relacionamento entre TI e negócios torna a 

estratégia de integração importante, pois quanto mais rapidamente uma organização 

pode executar suas estratégias, mais bem sucedido ela poderá ser, e isso será 

alcançado com o suporte de uma TI integrada, transformando a instituição em uma 

organização mais sensível e apta a implementar novos processos de negócios e 

fluxos de trabalho, tem como resultado longos períodos de gestão estratégica bem 

sucedida. 

De forma bastante objetiva é possível apresentar a partir de elementos 

gráficos o atual estado da integração dos dois sistemas em análise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Estado atual da integração Moodle/SIGAA 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Inicialmente é pertinente observar na figura 23 que ambos os sistemas 

trabalham de forma isolada em suas unidades de gestão. No discurso do 

representante da SINFO à esta pesquisa, o mesmo foi enfático ao afirmar que "a 

forma como a SEDIS recebe e processa os dados que são entregues pela SINFO 

não nos diz respeito". Cada uma das unidades de análise envolvidas trabalha 

apenas até as fronteiras de seus domínios, não interessados no que acontece com 

as informações que transitam entre eles.  

Além disso, o canal por onde essa informações circula é de fato inadequado 

quando observado o fluxo e a grande quantidade de informações que são 

 

 
 
 

 

MOODLE 
 

SIGAA 
 

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 O

ff
-l
in

e
 

S
e
g
u
ra

n
ç
a
 d

a
 I
n
fo

rm
a
ç
ã
o
 

P
ro

c
e
d
im

e
n
to

s
 i
n

a
d
e
q
u
a
d
o
s
 



 127 

necessárias para o funcionamento adequado da integração entre os sistemas 

MOODLE e SIGGA. 

Por fim, é pertinente observarmos as inúmeras barreiras que impedem o livre 

trânsito das informações entre os sistemas. Tratam-se de barreiras como a 

comunicação off-line e burocrática, os critérios de segurança estabelecidos pela 

instituição, bem como os procedimentos que figuram como inadequados frente a 

necessidade de informações ágeis entre os sistemas. 

A partir de critérios pré-estabelecidos dentro das diretrizes da Arquitetura 

Empresarial, esses sistemas poderiam trabalhar a partir do direcionamento de um 

framework para transformar o cenário atual em uma comunicação mais eficiente 

entre os sistemas, como apresenta a figura 24 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Estado ideal da Integração Moodle/SIGAA 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O que buscou-se apresentar na figura 22 foi a integração plena entre os dois 
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funcionamento completo dessa integração, minimizando a burocracia, redundância 

nas informações, aumentando a integridade das mesmas, bem como facilidade de 

acesso, o que na figura é representa pela interseção dos dois círculos menores. 

 O círculo maior corresponde as diretrizes da Arquitetura Empresarial que 

deve sempre envolver esse processo de integração a fim de orientar o alinhamento 

dos objetivos do negócio com as capacidade de TI.  

 Este alinhamento está representado na figura pelo eixo vertical que perpassa 

a integração dos dois sistemas para evidenciar ainda mais a necessidade desse 

elemento. 

 Por fim, o eixo vertical representa a gestão das informações dos dois 

sistemas que também deve ser orientada pelas diretrizes da Arquitetura de TI, a fim 

de atender aos objetivos do negócio. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
 Esta pesquisa teve como objetivo analisar a integração entre o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem MOODLE e o Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas – SIGAA na Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob a ótica 

da arquitetura empresarial. 

Inicialmente fez-se necessário a realização de uma análise de cada sistema 

de forma isolada, a fim de identificar suas potencialidades e limitações. Neste 

sentido foram realizadas entrevistas com os responsáveis técnicos pela integração 

dos dois sistemas na SINFO e na SEDIS. 

 A partir dessa entrevista identificou-se que o SIGAA sofreu um processo de 

desenvolvimento natural. Após a criação da SINFO os sistemas de informação 

deixaram de ser adquiridos através de soluções prontas e passaram a ser 

desenvolvidos na própria universidade, agora com maior orientação a necessidade 

de cada setor e atendendo as particularidades da gestão de uma instituição de 

ensino superior. 

 Entretanto, percebeu-se que muitos sistemas eram criados sem uma 

padronização que viesse a facilitar o desenvolvimento de integrações futuras entre 

sistemas, para isso deu-se início ao projeto Ponto @, que posteriormente culminou 
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na criação do SIGAA, uma base de dados integrada que atuaria como repositório 

oficial de informações da UFRN. 

 Próximo a este período e atendendo a uma demanda da sociedade a UFRN 

passou a iniciar sua atuação com cursos à distância através da Secretaria de 

Educação à Distância. A SEDIS por sua vez necessitava da utilização de um 

sistema de apoio a realização das atividades de EAD e para isso passou a utilizar a 

plataforma Moodle, uma vez que esta é a ferramenta atualmente mais difundida em 

virtude da sua praticidade e ainda por ser classificada como software livre. 

 A problemática desta pesquisa surgiu em virtude do Moodle utilizar a sua 

própria base de dados, o que por si só já contradiz a ideia do SIGAA. Para tanto, nos 

propomos a analisar a integração desses dois sistemas a fim de identificar as 

fragilidades e potencialidades desta ação sob a ótica da Arquitetura de TI. 

 Atualmente a integração entre esses dois sistemas ocorre de forma parcial e 

off-line, ou seja, a troca de informações entre os dois sistemas se dá a partir de 

solicitações assíncronas que permitem o envio das informações pela SINFO para a 

SEDIS, desde que a última solicite formalmente o envio dessas informações após 

cada período de matrícula. 

 O que ocorre atualmente demonstra uma situação de falta de agilidade na 

troca de informações entre sistemas, uma vez que todas as informações que sejam 

necessárias à SEDIS devem ser solicitadas a SINFO, não havendo uma base de 

dados on-line onde possa ser consultadas essas informações necessárias para a 

continuidade das atividades da Secretaria de EAD da UFRN. 

 Entretanto, como já foi mencionado, não é suficiente a implantação de uma 

integração entre esses sistemas, sem a criação de uma arquitetura, com o intuito de 

atender às novas tecnologias que aparecerão em breve e que não poderão ser 

desprezadas simplesmente por incapacidade ou devido aos altos custos que seriam 

necessários para implanta-las. Foram apresentados aqui exemplo de integração a 

partir de middleware ou mesmo com o auxílio de softwares baseados em EAI que 

podem auxiliar nesse processo de futuras adaptações. 

 Logo, como já foi definido teoricamente e baseado nas situações expressas 

pela análise das entrevistas com representantes da SINFO e da SEDIS, se 

confirmou a importância e a necessidade dos benefícios levantados pela literatura, 

com destaque para o alinhamento dos objetivos estratégicos da organização  que 
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encontram-se distantes do desenvolvimento das soluções e capacidades de TI da 

instituição.  

 Cabe ressaltar a urgência e relevância da criação de um modelo operacional 

que represente um nível necessário de integração e padronização dos processos de 

negócio que tenha por objetivo oferecer um melhor atendimento à comunidade 

acadêmica. 

 Constatou-se ainda que as aplicações (Moodle e SIGAA) funcionam 

satisfatoriamente de forma isolada, com todas as funcionalidades necessárias para o 

atendimento da comunidade acadêmica em seus ambientes de atuação, entretanto 

sua integração ainda necessita de ajustes. 

 Verificou-se ainda que há a necessidade da criação de uma maior percepção 

do conceito de integração como a união de esforços de unidades organizacionais 

através de dados compartilhados, e não apenas a construção de soluções que 

possibilitem o acesso a determinadas bases de dados. 

 

 É pertinente ressaltar que a busca por uma visão estratégica de TI a longo 

prazo deve ser incentivada junto a SINFO, com o objetivo de impedir a criação de 

outros mecanismos que funcionem apenas como resolução de problemas imediatos 

e de curto prazo, passando a empreender esforço para a geração de valor para 

instituição através das soluções de TI de longo prazo. 

 Assim, conclui-se que o processo de integração entre os dois sistemas ainda 

necessita de ajustes, em virtude do que pode-se denominar "integração de retorno". 

Uma vez que as informações são apenas enviadas de um sistema para o outro, não 

havendo um feedback entre eles. Essa retroalimentação poderia eliminar a 

necessidade de retrabalho dos docentes, proporcionando maior agilidade e 

integridade das informações. 

 Quanto às limitações desta pesquisa pode-se afirmar que grande parte da 

dificuldade encontrada pelo autor reside na falta de registro das informações 

referentes ao SIGAA. 

 Mesmo sendo considerado um sistema amplamente difundido, já utilizados 

por outras instituições públicas e servindo de referência para outras IES, o registro 

de informações sobre ele é bastante limitado. 

 É importante registrar também a falta de registro de informações e rotinas do 

Moodle da SEDIS. Durante a pesquisa observou-se que grande parte dos 
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procedimentos de atualização, compartilhamento de informações e demais rotinas 

da utilização do sistema, não está documentada, o que dificulta a coleta e análise 

dos dados para mapeamento futuro. 

 Por fim, recomenda-se como sugestão para pesquisas futuras a análise do 

atual projeto de integração que está sendo iniciado que busca eliminar a 

dependência que a SEDIS possui para alimentar o Moodle. 

 Como apresentado anteriormente, a solicitação atual é realizada de forma off 

line, entretanto o formato já está definido, mas a mesma dá-se através de um pedido 

que é realizado de forma assíncrona.  

 As informações são encaminhadas através de um chamado no SIGAA ou um 

contato via telefone ou email onde são exportados os dados de um semestre para 

que seja feito a carga no Moodle. 

 O projeto de integração que está atualmente em estudo visa a 

disponibilização do SIGAA de alguns web service que a SEDIS possa consumir. 

Serviços esses que a SEDIS irá acessar, após a definição de alguns parâmetros. 

 Segundo os entrevistados este acesso será autenticado (com usuário e senha 

para poder ser acessado) restrito a alguns operadores da SEDIS. E assim esses 

operadores deixariam de realizar as solicitações off-line e sempre que precisassem 

acessariam esses serviços on line para obter as informações necessárias.  

 Os dados disponíveis seriam devidamente filtrados (apenas o que a SEDIS 

poderia buscar). A SEDIS então criaria um módulo que seria responsável por ler 

esse web services e carregar esses dados no moodle. Essa proposta de protótipo 

deverá ser testada até o fim do segundo semestre de 2012. 

 Ainda como sugestão de pesquisa futuras, ressalta-se a importância da 

adoção de um modelo de classificação e organização das representações 

descritivas dessa integração. Recomenda-se a utilização da modelo de TOGAF que 

orienta de forma mais didática o desenvolvimento da arquitetura empresarial. 

 Este modelo foi escolhido por este pesquisar em virtude do mesmo ser 

classificado como um complemento do modelo de Zachman, que por sua vez não 

possui um guia para sua implementação, assim como os demais modelos 

apresentados nesta pesquisa. 

 A utilização do modelo aqui sugerido busca tratar do desenvolvimento da 

arquitetura empresarial das unidades de análise tratadas nesta pesquisa através de 

oito fases. 
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 Inicialmente faz-se necessário a compreensão do negócio, bem como seus 

modelos e estratégias. Esse modelo poderá embasar o desenvolvimento das áreas 

de tecnologia da informação da UFRN quanto aos princípios que irão orientar a sua 

arquitetura tecnológica. 

 As demais fases irão compreender a visão da arquitetura que irão identificar 

as razões pelas quais a organização dará início a esses projeto, questões 

orçamentárias, dentre outras diretrizes básicas. 

 Posteriormente, se dá a compreensão da arquitetura do negócio, a arquitetura 

dos sistemas de informação, definição da arquitetura tecnológica que irá ampara o 

desenvolvimento da organização. Logo após, serão elencadas as oportunidades e 

soluções, desenvolvido o plano de migração, e posteriormente a implantação da 

governança. Por fim, faz-se necessário o gerenciamento da arquitetura de mudança 

e a partir daí se inicia um novo ciclo. 

 Esta metodologia está apresentada com maiores detalhes no item 2.4.2 desta 

dissertação. 

 Cabe ressaltar que, a arquitetura empresarial, mostra como funciona a 

organização do ponto de vista estratégico, facilitando assim a troca de informações 

entre os gestores e técnicos de negócio e TI. Cada organização deverá ter uma 

arquitetura única, que será construída e atualizada ao longo do tempo. O modelo 

mental comum aos gerente e técnicos das unidades de TI está voltado apenas para 

arquitetura técnica do projeto com foco tecnológico especializado. 

 Na arquitetura empresarial os frameworks possuem a importante missão de 

homogeneizar e facilitar o desenho de arquitetura corporativas, por isso a intenção 

da realização de estudos posteriores com este interesse. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO PARA REALIZAÇÃO DE 
ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
ARQUITETURA EMPRESARIAL: UM ESTUDO SOBRE A INTEGRAÇÃO ENTRE A PLATAFORMA 

MOODLE E O SIGAA NA UFRN 
 
 

QUESTÕES PARA ORIENTAÇÃO DE ENTREVISTA  
  

 
ABORDAGEM I 

 
INTEGRAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS MOODLE E SIGAA NA UFRN 

QIS – 01 Quais as principais características do sistema? 

QIS – 02 A quanto tempo a instituição se utiliza desse sistema? 

QIS – 03 Quais os benefícios trazidos pela adoção desse sistema? 

QIS – 04 Quais os obstáculos percebidos na utilização desse sistema? 

QIS – 05 
Qual a importância da integração desse sistemas com outros sistemas utilizados pela 
instituição? 

QIS – 06 De que forma se deu o processo de integração desses sistemas? 

QIS – 07 Como ocorre atualmente a integração entre esses sistemas? 

QIS – 08 Quais os principais benefícios da integração desses sistemas? 

QIS – 09 Quais os principais obstáculos? 

QIS – 10 Como o senhor percebe a integração desses dois sistemas atualmente? 

QIS – 11 Quais as perspectivas futuras para essa integração? 

 
ABORDAGEM II 

 

ARQUITETURA EMPRESARIAL 

QAE – 01 O que o senhor entende por Arquitetura de TI?  

QAE – 02 Qual o tempo de experiência da instituição com Arquitetura de Empresarial? 

QAE – 03 A instituição se utiliza desse modelo? 

QAE – 04 

Dentro dos domínios de Arquitetura de Negócio, Arquitetura de Aplicação,  
Arquitetura de Dados e Arquitetura Tecnológica, como o senhor conceituaria as  
práticas adotadas pela SINFO/SEDIS na integração do MOODLE com o SIGAA? 

QAE – 05 Quais os papéis da Arquitetura existente na instituição? 

QAE – 06 Qual a justificativa para adoção deste modelo? 

QAE – 07 Quais as principais transformações sentidas pela adoção deste modelo? 

QAE – 08 Quais os objetivos da utilização da Arquitetura Empresarial na SINFO/SEDIS? 

QAE – 09 Que obstáculos têm sido encontrados com relação a adoção deste modelo? 

QAE – 10 Como se deu o processo de adaptação a Arquitetura de TI? 

QAE – 11 Quais as perspectivas futuras para a Arquitetura de TI da instituição? 

 


