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RESUMO 

 

 Entre as inúmeras mudanças políticas as quais o mundo tem passado nos últimos anos, 

ocupa um lugar de destaque a busca pela maior transparência dos órgãos públicos. Esta tem se 

mostrado uma ferramenta importante no accountability do Estado por promover uma maior 

participação da sociedade através da disponibilização da informação que antes era de 

conhecimento restrito aos órgãos públicos. Acompanhando essa tendência, o Brasil promulga, 

em maio de 2012, a Lei de Acesso a Informação (LAI) que busca dar publicidade das ações 

do Estado em todos os níveis e órgãos da administração pública. No mesmo dia da 

promulgação dessa lei, é disponibilizado à sociedade o portal de Serviço de Informação ao 

Cidadão (e-SIC), cujo objetivo é prover um meio do cidadão fazer seus pedidos de 

informação a qualquer instituição do setor público. A Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) até o momento não possuía uma ferramenta capaz de auxiliá-la no 

gerenciamento dessa demanda. Esta pesquisa tem por objetivo descrever, construir e 

implantar uma solução informatizada que resolveu esse problema do gerenciamento dos 

pedidos de informação endereçados à UFRN a partir do Serviço de Informações ao Cidadão. 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento da pesquisa é a Design Science Research 

(DSR), pois leva em consideração a criação de artefatos e regras para a criação de modelos e 

métodos. Como resultado, o Sistema de Acesso à Informação para Transparência (SAIT), 

desenvolvido nesta pesquisa, tornou-se um módulo do sistema administrativo preexistente na 

instituição, o qual poderá ser de grande valia tanto internamente quanto para outras 

instituições públicas que adotam os nossos sistemas informatizados. 

 

 

Palavras-chave: Lei de Acesso à Informação. Portal da Transparência. Gestão de Pedidos 

de Informação. Sistema de Informação. Design Science. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Among the numerous policy changes that the world has experienced in recent 

years, occupies a prominent place in the quest for greater transparency of public 

agencies. Transparency has been an important tool in the accountability of the 

State to promote greater participation of the society by providing information 

that was previously restricted knowledge of public agencies. Brazil, following 

this trend, promulgated in May 2012 the Access to Information Act that seeks to 

disclose the actions of the State at all levels, in all public administ ration 

agencies. On the same day of the enactment of the law is provided society with a 

site that is empowering citizens to make their requests for information to 

government agencies. The Federal University of Rio Grande do Norte, which at 

that time had no a tool to assist them in managing this demand. This project has 

the objective to describe, build and implement a solution to solve this problem 

using Design Science Research as methodology. As result, the solution built in 

this research became a new module of the institution’s ERP became it capable to 

control the entire process, and will be helpful to others partners which use our 

system ERP. 

 

Keywords: Acces Information Act. Transparency. System Information. Design 

Science. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entre as inúmeras mudanças políticas pelas quais o mundo tem passado nos últimos anos, 

ocupa um lugar de destaque a busca pela maior transparência dos órgãos públicos.  A 

transparência  tem se mostrado uma ferramenta importante no acompanhamento das ações do 

Estado através de uma maior participação da sociedade devido a disponibilização da 

informação que antes era de conhecimento restrito aos órgãos públicos. 

Nas palavras de Francis Bacon, político e filósofo inglês, (1605, apud SAVIANI, 1994, 

p.9) “saber é poder”. A informação já era vista por ele nos idos de 1605 como um instrumento 

capaz de auxiliar o homem em uma maior compreensão dos fenômenos naturais, mas também 

pode ser empregada para auxiliar na compreensão e no acompanhamento da vida em 

sociedade.    

Não cabe a um Estado de caráter democrático a concentração e o acobertamento da 

informação, pois esta é uma das bases que sustentam, consolidam e aprofundam a 

democracia.  

Seguindo este conceito democrático, a Constituição Brasileira de 1988 em seu Artigo 37 

determina: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

Cabe então ao Estado, em todas as suas áreas, a criação de instrumentos capazes 

promover o acesso a informação a todo aquele que a desejar, respeitando assim um direito 

fundamental aos indivíduos conforme diversos instrumentos internacionais de direitos 

humanos como: o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 19 do 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o artigo 13 da Convenção Interamericana 

sobre Direitos Humanos, o artigo 9 da Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos 

e o artigo 10 da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos. 

Apesar da informação reconhecidamente fazer parte da vida em sociedade já há bastante 

tempo, a forma e o volume desta mudaram bastante em nossa sociedade nos últimos anos.  A 

revolução tecnológica que vem ocorrendo nos últimos 20 anos, tendo como marco inicial o 

surgimento da Internet/World Wide Web, mudou a forma como a sociedade interage com a 

informação, tanto passiva quanto ativamente. Promovendo assim uma maior participação da 
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sociedade naquelas decisões que lhe afetam diretamente, o que favorece a criação e 

perpetuação de uma tendência de aprimoramento da democracia. 

Utilizando-se desta infraestrutura de forma explícita, a Lei n° 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, também conhecida como “Lei da Transparência” ou “Lei de Acesso a Informação”, 

regulamenta o artigo 5°, inciso XXXIII da Constituição Federal que trata do direito a 

informação.  A sua regulamentação pelo decreto n° 7.724, de 16 de maio de 2012 tornou 

possível a todo e qualquer cidadão o acesso às informações de posse do Estado - salvo as de 

caráter secreto, tornando assim o acesso à informação uma realidade concreta no dia-a-dia do 

Estado brasileiro.  Corroborando essa nova realidade, após um mês da promulgação da Lei de 

Acesso à informação mais de 10.400 pedidos de informação foram realizados, através do 

Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), para vários órgãos da administração pública 

(CGU, 2012).  

Segundo Figueiredo (2008), a transparência se mostra como importante ferramenta ao 

impor aos gestores a publicidade de suas ações, viabilizando assim o controle social e 

inibindo tendências de afronta a lei que o sigilo poderia esconder.  Argumenta ainda que a 

ausência de divulgação das ações acabaria por viciá-las, pois não permitiriam o conhecimento 

destas aos cidadãos e que estes assim não poderiam se valer das ferramentas de controle que a 

Constituição Federal coloca a sua disposição.  Porém, o processo de divulgação deve ser 

usado com cuidado para não se confundir o processo de publicidade com propaganda, pois a 

impessoalidade deve ser o norteador deste processo. 

A utilização das TICs na gestão pública é apresentada por Berger et al. (2013) como um 

instrumento ao aprimoramento dos serviços do estado apoiados na infraestrutura de internet.  

Esta condição vem a favorecer o desenvolvimento do e-GOV  (SILVA, 2010; ARAÚJO e 

SOUZA, 2011), permitindo assim, ao cidadão, um maior acesso e controle sobre a atuação do 

Estado (ROBERTS, 2004), o que proporciona o aumento da transparência das ações 

governamentais, vista como atributo chave à boa governança (OCDE, 2002). 

Essa busca pela transparência, além de atender o caráter democrático, e apoiado na 

literatura, se apresenta como uma ferramenta capaz de combater a corrupção, favorecer a 

responsabilização no cumprimento das leis e normas e nortear o alcance das expectativas da 

sociedade, repercutindo então de forma favorável ao desenvolvimento sócio econômico e no 

incremento da confiança no governo. 
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O termo "transparência" tem se notado com frequência na mídia, sendo apresentado como 

um direito da sociedade, buscando extinguir a tradição do segredo do Estado.  Seu avanço tem 

sido percebido em vários países do mundo e se apresentando como um instrumento ímpar à 

boa governança, favorecendo assim o acompanhamento por parte do cidadão, permitindo a 

este uma maior vigilância sobre as ações do Estado, propiciando então uma busca pela maior 

eficiência da coisa pública. 

Porém, o aumento da transparência provocado pela LAI tem gerado problemas nas 

instituições quanto ao atendimento dos pedidos de informação de caráter passivo. Face a este 

problema, é objetivo dessa pesquisa prover a UFRN uma ferramenta capaz de auxiliá-la no 

gerenciamento do atendimento de pedidos de informação demandadas pela sociedade, de 

acordo com as normas de prazo e qualidade estabelecidas pela LAI.  Para tal, faremos uso da 

metodologia de Design Science Research cuja literatura mostra ser bastante utilizada na área 

de TI na construção de artefatos capazes de fornecer soluções a problemas práticos. 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

A modernização dos processos administrativos no mundo, apoiados nos métodos de 

gestão originados com o new public management, é observada no Brasil com atenção pelas 

instâncias Federais, Estaduais e municipais, e participando como um dos atores dessas novas 

teorias da administração (MOL, FERNANDES et al., 2010). 

Essa busca pela modernização promoveu a criação de termos e modelos teóricos na 

administração pública que apresentam algum grau de influência sobre o processo de 

transparência da informação.  No quadro abaixo apresentamos alguns desses temos, os quais 

consideramos relevantes para esse estudo:  
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Quadro 1 – Termos e modelos teóricos 

Accountability 

Pressupõe a existência de um poder e da necessidade de prestação 

de contas, do que faz, como faz, porque faz, não apenas em termos 

quantitativos, mas avaliando a qualidade daquilo que foi 

produzido, sendo seus executores passíveis de sanções e perda de 

poder (SCHEDLER apud CARNEIRO, 2004) 

e-GOV 

Modernização da administração pública através do uso de 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) e na melhoria da 

eficiência dos processos do Estado (AGUNE e CARLOS, 2005) 

Governança 

Capacidade de gestão do Estado, na sua profissionalização, 

fortalecimento de instrumentos gerenciais e melhoria de 

desempenho, a busca por um Estado eficiente (CARNEIRO, 2004) 

Nova Gestão Pública (NGP) 

Busca reduzir a ineficiência devido ao excesso de procedimentos e 

controles processuais, responsabilização, busca por resultados, 

controle social (SANO e ABRUCIO, 2008) 

Novo Serviço Público (NSP) 

Busca promover a dignidade e valor do serviço público, 

reafirmando os valores da cidadania, democracia e interesse 

público (ANDION, 2012); (DENHART, 2011a)  

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte não foge a essa tendência ao promover a 

modernização de sua gestão na área de software.  Inicia, a partir do ano 2000, o processo de 

abandono do modelo de contratação de softwares de terceiros e passa a promover o 

desenvolvimento interno (LIMA, BELTRÃO et al., 2010).   

Nesse contexto, foram desenvolvidos softwares nas áreas acadêmicas (SIGAA), finanças, 

patrimônio e contratos (SIPAC) e de planejamento e recursos humanos (SIGRH) 

representados na Figura 1.  Sistemas estes usados de forma abrangente no dia a dia dos 

servidores e alunos da instituição.  A tomada de decisões e criações de políticas estratégicas 

também são fortemente influenciadas por relatórios de gestão obtidos através dos referidos 

sistemas.   
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Figura 1 – Sistemas Estruturantes da UFRN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UFRN-Superintendência de Informática (2010) 

 

Seguindo a tendência de publitização da informação, a UFRN, desde o início do 

desenvolvimento de seus sistemas, teve como um de seus objetivos a disponibilização da 

informação contida em seus bancos de dados para o acesso público.  Assim,  foram criados 

portais para os sistemas SIPAC, SIGAA e SIGRH onde a sociedade tem acesso a inúmeras 

informações de ações, contratos, licitações, compras, pesquisas, entre outras, fomentando 

assim a participação social na vida da instituição. 

Atualmente,  sobre o contexto contemporâneo da reforma do Estado nas democracias, o 

accountability e a transparência tem-se apresentado como conceitos normativos, de forte 

apelo moral e centrado na gestão eficiente das políticas públicas, dando uma perspectiva de 

responsabilização aos agentes públicos de seus atos.  Apoiado nessa busca pela transparência 

e responsabilização, muitas ações de criação e aprimoramento dos sites governamentais tem 

disponibilizado dispositivos informacionais capazes de auxiliar a sociedade na obtenção de 

informações das atividades do Estado. 

A transparência de informações passa a ser vista como uma responsabilidade do Estado 

para com sua sociedade e de acesso a todo o cidadão que a desejar (CLAD, 2005).   O Brasil, 

em sua constituição de 1988, antevê esta necessidade e inclui em seu texto, no artigo 5°, 

inciso XXXIII que: "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado" (BRASIL, 1988).  

Segundo Pereira (2002), o tema Transparência tem participado fortemente dos debates 

como desejo de todas as sociedades, surgindo como requisito indispensável à redução dos 
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riscos de corrupção, corroborando assim o anseio do Brasil em aprimorar o grau de 

transparência em suas instituições. 

Ferreira (2012) observa que a adoção de técnicas de informação e comunicação (TIC) é o 

grande desafio das organizações públicas na busca pelo melhor desempenho e transparência 

das contas públicas. 

Com a busca do avanço na transparência e com as diretrizes indicadas no inciso 

supracitado, o Brasil dá um importante passo nesse sentido lançando em 2004 o Portal da 

Transparência do Governo Federal (www.transparencia.gov.br) onde é possível acompanhar 

informações sobre execução de orçamento, recursos públicos transferidos e suas aplicações 

diretas (CGU, 2011b).   

"A implementação de um sistema de acesso à informação tem como um de 

seus principais desafios vencer a cultura de segredo que, muitas vezes, 

prevalece na gestão pública.  A disponibilização de informações ao cidadão 

exige um cultura de abertura e o servidor tem um papel fundamental para a 

mudança cultural, pois lida cotidianamente com a informação pública, de sua 

produção a seu arquivamento" (CGU, 2011a, p. 13). 

No dia 16 de maio de 2012, a Exma. Presidenta da República do Brasil, Dilma Roussef, 

regulamenta a lei através do decreto  n° 7.724 e neste mesmo dia é disponibilizado ao público 

a ferramenta e-SIC, Serviço de Informação ao Cidadão 

(http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/), criado pela CGU para facilitar ao cidadão a 

solicitação de informações, conforme Figura 2. 

Figura 2 – Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: e-SIC/Controladoria Geral da União (2012) 

 

http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/
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Este recebe em seu primeiro dia 965 pedidos, tendo como alvo da solicitação os mais 

diversos órgãos do Estado, totalizando ao final do primeiro mês 10.424 pedidos, como pode 

ser visto na Tabela 1. 

Tabela 1 – Pedidos em função da Lei de Acesso à Informação no primeiro mês 

Órgão  Quantidade Percentual 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados  1.175 11% 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 747 7% 

BACEN - Banco Central do Brasil  484 5% 

MP - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 403 4% 

MF - Ministério da Fazenda  292 3% 

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  284 3% 

MS - Ministério da Saúde 208 2% 

CGU - Controladoria-Geral da União  204 2% 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 200 2% 

BB - Banco do Brasil S.A.  196 2% 

Outros  6.231 60% 

Total  10.424 100% 

Fonte: e-SIC/Controladoria Geral da União (2012) 

 Utilizando-se da ferramenta Wayback Machine, acessível através do endereço 

http://archive.org/web/web.php, é possível fazer um levantamento histórico da evolução do 

portal da transparência.  Em novembro de 2004, ao acessar o endereço, o usuário era recebido 

com um texto (Figura 3) o qual explicava o seus objetivos básicos e convidava a população a 

utilizá-lo como ferramenta de fiscalização dos gastos públicos e era direcionado a uma nova 

página onde era possível escolher o estado da federação para obter suas informações.  

Figura 3 – Apresentação do site do portal da transparência em novembro de 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wayback Machine (2004) 

Os dados oferecidos diziam respeito a todos os recursos federais transferidos a Estados e 

Municípios, diretamente a cidadãos e também os gastos realizados pelo próprio governo 

federal em compras ou contratação de obras e serviços.  Porém era observada uma 

 

http://archive.org/web/web.php
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despreocupação com interesses e necessidades dos usuários, informações complexas, ausência 

de resumos ou glossários que viessem a facilitar a interpretação das contas públicas (NETO, 

CRUZ  et al., 2009).  

Ao observarmos o site em 11 de dezembro de 2006 (Figura 4), é noticiada a mudança no 

layout em 8 de dezembro de 2006. Percebe-se um primeiro avanço na organização do site, 

onde este passa a ser dividido em seções.  É incluída uma seção para tratar de notícias que 

tenham alguma relação com o tema “transparência” e com outros assuntos relacionados à 

divulgação ou acesso à informação.  Dispõe de um link que busca promover a participação do 

público e também uma área onde o usuário pode avaliar a qualidade do site, buscando assim 

melhorar a experiência e a sua aproximação com o seu público alvo, a sociedade brasileira. 

Figura 4 – Apresentação do site do portal da transparência em 11 de dezembro de 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wayback Machine (2006) 

Novamente no mês de dezembro, mas já em 2008, o site passa por uma nova 

reformulação, porém sem apresentar novidades, tratando-se basicamente por um ajuste 

estético.  Sendo perceptível apenas uma mudança na oferta por um “acesso rápido”, na 

primeira página, às informações pertinentes aos Estados e municípios. 

Ao analisarmos o site em 9 de fevereiro de 2010 podemos observar a última grande 

mudança estética e que perdura até os dias de hoje conforme podemos observar nas figuras 5 

e 6. 
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Figura 5 – Apresentação do site do portal da transparência em 9 de fevereiro de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wayback Machine (2010) 

Figura 6 – Apresentação do site do portal da transparência em 30 de abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Wayback Machine (2010) 

 

Na busca pelo acompanhamento das ações dos agentes públicos, a sociedade apoia-se no 

uso da LAI promovendo assim uma crescente demanda de prestação de contas do Estado 

através dos pedidos de informação aos órgãos públicos, e estes por sua vez apresentam um 
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desafio logístico para os gestores devido a necessidade de se observar a qualidade e o 

atendimento em tempo hábil desses pedidos evitando assim a uma possível penalização 

conforme indicado na LAI em seu capítulo V.   

Nos órgãos públicos, cada gestor deverá ser capaz de direcionar os pedidos aos 

departamentos que possuem a informação solicitada e cobrar-lhes a resposta adequada dentro 

do prazo de 20 dias conforme estipulado pela Lei nº 12.527 em seu capítulo III, seção I, Art. 

11 § 1º, podendo utilizar-se, quando necessário, do recurso de prorrogação de prazo por mais 

10 dias, segundo a lei supra citada em seu capítulo III, seção I, Art. 11 § 2º.  A realização 

dessa tarefa, principalmente em grandes órgãos públicos, com muitos setores e unidades, se 

apresenta como um grande desafio para a capacidade gerencial.   

Dessa forma, apesar de ter criado uma ferramenta que facilitou ao povo brasileiro o 

acesso as dados que antes ficavam restritos às instituições públicas, a ausência de uma 

infraestrutura tecnológica que fosse capaz de gerir essa nova demanda tem provocado 

dificuldades internas nas instituições quanto ao fornecimento dessas informações em tempo 

hábil. 

Como pode ser observado na Figura 7, atualmente há uma taxa de falta de resposta de 

praticamente de 1/3 de todos os pedidos e essa taxa expressiva poderia ser explicada pela 

ausência uma ferramenta capaz de auxiliar aos gestores na automatização dos processos de 

acompanhamento dessa demanda. 

Figura 7 – Atendimento de Pedidos de Informação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Artigo 19 - adaptado pelo autor (2013) 

 

Apesar de um bom nível de informatização em seus processos, a UFRN também não 

estava preparada para atender esta demanda, diminuindo assim sua eficiência. Os pedidos de 

informação ficavam a mercê de registros em protocolos internos, sem um controle adequado 

 
 

44% 

32% 

23% 

1% 

Satisfatoriamente

Não respondeu

De maneira incompleta

Fundamentação inadequada



21 

 

 

do trâmite entre as unidades responsáveis, o que por muitas vezes provocava o 

descumprimento dos prazos estabelecidos por lei. 

O artefato criado nesta pesquisa será disponibilizado como um novo módulo do SIPAC, 

que por fim, passará a beneficiar não somente a UFRN mas todas as instituições que o 

utilizam e que também recebem solicitações de pedidos de informação como pode ser visto na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Pedidos realizados à instituições  usuárias dos sistemas desenvolvidos na UFRN 

(05/2012 a 04/2013) 

Órgão  Quantidade % 

MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 1.892 19,8 

CGU – Controladoria Geral da União 1.527 15,9 

DPF – Departamento de Polícia Federal 1.402 14,6 

MJ – Ministério da Justiça 1.091 11,4 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 791 8,3 

MinC – Ministério da Cultura 767 8,0 

DPRF – Departamento de Polícia Rodoviária Federal 495 5,2 

UFRJ – Univ. Federal do Rio de Janeiro 241 2,5 

UFAL – Univ. Federal do Alagoas 131 1,4 

UFBA – Univ. Federal da Bahia  131 1,4 

ABIN – Agência Brasileira de Inteligência 129 1,3 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 114 1,2 

UFC – Univ. Federal do Ceará 119 1,2 

UFPI – Univ. Federal do Piauí 102 1,1 

UFPB – Univ. Federal da Paraíba 95 1,0 

UFMA – Univ. Federal do Maranhão 79 0,8 

UFS – Univ. Federal de Sergipe  70 0,7 

IFPR – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 62 0,6 

IFAL – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 61 0,6 

UFRB – Univ. Federal do Recôncavo da Bahia 46 0,5 

UFERSA – Univ. Federal Rural do Semiárido  44 0,5 

UNIFEI – Univ. Federal de Itajubá 43 0,4 

UFOPA – Univ. Federal do Oeste do Pará 42 0,4 

UNILA – Univ. Federal da Integração Latino-Americana 32 0,3 

UFRA – Univ. Federal Rural da Amazônia  31 0,3 

UFPA – Univ. Federal do Pará 22 0,2 

UNILAB – Univ. da Integração Intern. da Lusofonia Afro-Brasileira 15 0,2 

IFPA - Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará N/I - 

Total 9.574 100% 

Fonte: e-SIC/Controladoria Geral da União 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa busca criar um artefato capaz de auxiliar a gerência de pedidos de 

informação feitos à UFRN, se tornando um novo módulo do SIPAC, de forma a utilizar toda 

sua infraestrutura organizacional, e tendo as atribuições de: 
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A. Registrar os pedidos de informação, indicando ainda quem são os responsáveis 

por prestar as informações necessárias à resposta, bem como encaminhá-los a 

seus responsáveis; 

B. Encaminhar o pedido de informação e manter o gestor informado do 

andamento de cada pedido bem como o controle do respeito ao prazo de 

atendimento do mesmo; 

C. Receber as respostas dos pedidos de informação fornecendo assim ao gestor os 

meios para encaminhar esta resposta ao solicitante. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

 Na literatura pesquisada, não foram encontrados trabalhos que se reportassem a uma 

solução ao problema de gerenciamento dos pedidos de informação de forma integrada e que 

se adequasse às característica das instituições do governo federal.  Esta pesquisa busca 

preencher essa lacuna através da criação de um artefato tecnológico que forneça uma 

ferramenta capaz de gerir a demanda de pedidos de informação através de seus registros e 

encaminhamentos internos, controle de suas respostas, prorrogações e recursos. 

Esta pesquisa busca enriquecer o conhecimento quanto ao processo de acesso à 

informação, transparência e da utilização da metodologia de Design Science Research, à vista 

de escassez de trabalhos no Brasil que a utilizem na proposição de soluções de caráter prático, 

tanto na área da Administração Pública quanto na Privada. 

Em termos de relevância prática, este estudo proverá a UFRN de uma ferramenta capaz 

de gerir todo o trâmite interno de pedidos de informação feitos pela sociedade à instituição, 

dando-lhe agilidade e eficiência, vinculando ainda uma imagem de modernidade e 

preocupação com a boa prestação de serviços ao cidadão. 

Esta ferramenta será agregada a outro sistema desenvolvido pela UFRN, tornando-se um 

módulo à este, beneficiando diretamente as seguintes instituições públicas: UFRN, UNILA, 

UNILAB, UNIFEI, UFS, UFRJ, UFPB, UFRA, UFPI, UFRB, UFPA, UFOPA, UFMA, 

UFERSA, UFC, UFBA, UFAL, IFPR, IFPA, IFAL, ABIN, CGU, DPF, DPRF, FNDE, MinC, 

MJ e MPOG (Figura 8). Através dessa dispersão espera-se atingir um público maior de 

cidadãos que necessitam de informações dessas instituições. 
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Figura 8 – Instituições usuárias dos sistemas da UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: UFRN-Superintendência de informática (2013)  

 

 Por fim, o estudo se justifica por fazer uso da minha experiência e vivência como 

funcionário da UFRN, atuando como desenvolvedor de sistemas e tendo participado da 

criação e melhoria de diversos sistemas nela implantados. 

 

1.4. ESTRUTURAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em 6 capítulos: o primeiro capítulo apresenta de forma 

sucinta o escopo do trabalho contendo a contextualização do problema, os objetivos e 

justificativa.  O segundo capítulo é voltado para a revisão de literatura onde é apresentado um 

histórico sobre os conceitos de informação e transparência.  O terceiro capítulo é dedicado à 

apresentação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como instituição de ensino e 

os sistemas nela desenvolvidos e utilizados.  No capítulo quatro é especificada a metodologia 

e seus procedimentos metodológicos.  No capítulo cinco é apresentado o artefato criado como 

resultado.  No capítulo seis são feitas as considerações finais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nessa revisão de literatura faremos uma breve introdução sobre o conceito do que é 

informação, de forma a apresentar a transparência não como meros dados disponibilizados, 

mas algo que faça sentido àquele que pretende utilizá-la, e na importância da TIC no fomento 

ao processo de transparência. 

 

2.1. INFORMAÇÃO 

 

É considerada informação todo dado, processado ou não, que pode ser utilizado para 

produção e transmissão de conhecimento, contido em qualquer meio, suporte ou formato, 

sendo sua unidade identificada como "documento".  Este pode sofrer tratamento referente à 

sua produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, 

distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação destinação ou controle. 

Ter seu grau de disponibilidade (ultrassecreto, secreto e reservado) conhecido, considerando 

ainda a eventual caracterização deste como pessoal, que deve ser tratada de forma a não 

atingir a intimidade, vida privada, honra e imagem.  Além disso, deve ser autêntico, 

íntegro.,poder ser obtido em sua fonte com alto grau de detalhamento e de forma atualizada 

mesmo este sendo apenas um documento preparatório como pareceres e notas técnicas 

(BRASIL, 2012).  

Segundo Carvalho e Tavares (2001), consideramos como sendo informação um 

conjunto de dados, mas isso não é verdadeiro, pois só pode ser considerada informação se 

significar algo para aquele que o recebe, caso contrário é desprezado. 

De acordo com Denhardt (2011b), as pessoas, obviamente, adquirem conhecimentos 

de maneiras diversas. O nosso entendimento das organizações públicas é claramente 

influenciado por eventos que aconteceram mesmo antes de entrarmos em contato regular com 

elas.  Quando começamos a interagir com organizações públicas de expressão, como 

membros ou usuários, já estamos inteiramente socializados, em termos de alguns padrões 

básicos esperados de comportamento e ação.  Mas existe ainda uma vasta quantidade de 

informações que precisamos aprender e diferentes formas pelas quais podemos obtê-las. 
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2.2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)  

 

 Conforme Silva (2010), as TICs tem proporcionado a descentralização do acesso às 

informações através de sua arquitetura comunicacional em rede, proporcionando espaços para 

a discussão de assuntos de interesse público, onde a informação ganha o potencial de se 

transformar em poder, promove alterações que se refletem nas diversas áreas da sociedade e, 

consequentemente, nos meios políticos na sua forma de agir. 

Silva (2010) observa também que há interesse do consórcio internacional World Wide 

Web Consortium (W3C) em desenvolver colaborativamente, através de articulações nos 

poderes políticos do governo, padrões universais da web, orientando quanto às melhores 

formas de disponibilização das informações. 

Ao observar o surgimento da Nova Gestão Pública (NGP) e do Novo Serviço Público 

(NSP) no início da década de 90, Berger (2013) afirma que ambos buscam tornar a 

administração pública mais eficiente como ocorre no setor privado, e onde então, surge o que 

a doutrina costuma tratar por governo eletrônico (e-GOV) e que é a ferramenta por trás da 

operacionalização das transformações almejadas pela NGP.  E que apoiado sobre as TICS 

promovem uma revolução nos meios de acesso as informações, construindo assim uma nova 

relação entre o governo e os cidadãos (ARAÚJO e SOUZA, 2011). 

Nazário et al.  (2012)  consideram como uma das primeiras iniciativas do Brasil o 

Portal da Transparência do Governo Federal,  lançado em novembro 2004 por iniciativa da 

CGU, na busca por assegurar a boa e correta aplicação dos recursos federais através do 

acompanhamento pelo cidadão de como o dinheiro está sendo gasto. 

Conforme Ribeiro (2012), é visível a busca nos últimos anos por todos os níveis e poderes 

da Administração pública por programas e iniciativas de implementações de TICs para 

permitir uma maior interação da sociedade no conhecimento e na participação de suas 

decisões. 

Porém, Agune et al. (2010) alertam que a gestão de conhecimento e inovação na área 

pública não se limita em colocar serviços públicos on-line e melhorar seu acesso por parte do 

cidadão.  Vai muito além, significa a implementação de um conjunto de processos, mediados 

pela tecnologia, interna e externamente às organizações em uma escala maior, atuando em 

todas as suas esferas e poderes, afetando assim a interação do governo com as empresas e com 

os cidadãos. 
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Na mesma linha de Agune, Amorim (2012) afirma que apenas o avanço das ferramentas e 

mecanismos técnicos não garante o seu uso efetivo.  Faz-se necessário o fornecimento de 

condições e informações para se contribuir para a superação de barreiras, sejam elas físicas ou 

de aspecto cognitivo aos meios digitais de informação e comunicação para o maior público 

possível, e que essas condições não devem vir apenas da esfera pública, mas também da 

sociedade civil. 

2.3. TRANSPARÊNCIA 

 

 De acordo com Amorim (2012), o termo transparência esteve em evidência nos 

últimos trinta anos em todo o mundo, e o avanço das leis relativas ao assunto pode ser 

observado na Figura 9, onde se percebe um  processo inicial (na década de 90)  no hemisfério 

norte, Oceania e na Europa.  Gradativamente, esta situação se espalha por todo o globo, em 

todos os continentes .  

Figura 9 – Avanço da lei de transparência no mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Access to Information is advancing  (BANISAR, 2013) 

 O termo "transparência", tem sido tomando como uma novidade e muitas vezes com 

conotações sacrossantas quando se discorre sobre o assunto de governança, sendo considerado 

 

Código de campo alterado
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para o setor público um pré-requisito.  Silva (2010)  observa que no artigo 19 da Declaração 

dos Direitos Humanos de 1948, por exemplo, determina que “toda pessoa tem direito à 

liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter 

opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios 

independentemente de fronteiras”. 

 A primeira lei que se tem conhecimento a tratar do assunto transparência ocorreu na 

Suécia em 1766 (CGU, 2011a).  Já em 1966, nos Estados Unidos da America, é criada a lei 

Freedom of Information Act (FOIA) que provia o cidadão americano de um instrumento que 

tratava especificamente sobre a liberdade de informação, esta, permanece até os dias atuais 

provendo direito ao acesso a documentos públicos de posse governamental, excetuando-se os 

considerados privados e de segurança nacional.   

 Um contexto bastante diferente vivia o Brasil nesta mesma época sobre a opressão do 

regime militar, administrando o país por meios de decretos e atos institucionais, onde a regra 

era a obscurecência das ações do estado brasileiro (SILVA, 2010).  Conforme Minetto 

(2012), foi fundada então à época a tradição do segredo do estado, apoiado por mais de duas 

décadas de ditadura, onde, amparado por mecanismos, costumes e a cultura do medo impostas 

pelo estado opressor, impediam o acesso aos documentos oficiais, fazendo assim o Brasil 

andar na contramão da era do acesso à informação.  

Ocorrem então as mudanças políticas no governo Brasileiro e, paralelamente, 

surgimento da World Wide Web, que segundo Tanenbaum (2003), sua arquitetura dá acesso a 

informações diversas espalhadas por milhões de máquinas, com sua simplicidade de 

utilização tornando-a popular na sociedade moderna. 

Fitzsimons (2000) observa ainda sua mudança de caráter, não apenas comercial, mas 

também de prestação de serviços, mostrando-se um excelente meio de divulgação das 

informações governamentais e, por este motivo, tornado obrigatória sua utilização na lei 

12.527 (BRASIL, 2011b) 

 Na visão da OCDE (2002), a transparência se apresenta como chave à boa governança, 

e que o documento mais importante dos governos é o orçamento de uma nação donde os 

objetivos sejam eles políticos, econômicos, sociais ou ambientais estão dispostos de forma 

concreta e por esta razão a transparência se faz fundamental.  Cornils (2011) enfatizada sua 

importância ao afirmar: 
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"Não há como monitorar nossos representantes sem conhecimento das 

informações públicas. Não há como verificar se determinada política é eficaz 

sem saber seus resultados. Não há como garantir direitos como educação e 

saúde, sem saber quais recursos estão sendo usados para quê, como são 

definidos os orçamentos, os números de vagas em hospitais, em escolas, por 

exemplo. Essas informações, recolhidas e consolidadas com recursos públicos, 

pertencem, na verdade, à sociedade. O Estado é apenas seu guardião." 

(CORNILS, 2011, p. 1) 

Com o aumento da exigência interna por parte da população e externa por parte de 

tratados e convenções com organismos internacionais, o governo vê-se impelido em preparar-

se para os novos tempos, de direitos e liberdades.  Pela força dessa tendência, na Constituição 

de 1988, os parlamentares regulamentam no artigo 5°, inciso XXXIII o direito ao cidadão de 

acesso à informação, culminando com sua aprovação pela Lei n° 12.527.  Esta tem um caráter 

abrangente no que diz respeito à informação produzida pelos órgãos públicos, e fortalece ao 

formalizar o accountability para pessoa física ou entidade privada que se negar a fornecer 

informações de caráter público as quais possua e que não se enquadrem nos quesitos de sigilo. 

Segundo a LAI (BRASIL, 2011a) o fornecimento de informações ao público deve 

seguir algumas diretrizes quanto à classificação de seu grau e prazo de sigilo.  São 

consideradas como imprescindíveis à segurança da sociedade ou do estado aquelas que põem 

em risco o território nacional, que prejudique ou deixe o Estado em situação de risco, que 

exponha a população a riscos de vida, segurança ou saúde, que venha a provocar instabilidade 

financeira, prejudiciais as forças armadas, entre outros. Estas podem ter seus graus e prazos 

definidos como: 

I. ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; 

II. secreta: 15 (quinze) anos 

III. reservada: 5 (cinco) anos 

A eficiência e eficácia no oferecimento de informações oferecidas podem ser 

verificadas a partir da variedade de opções de obtenção das mesmas, oferecidas pelos sistemas 

computacionais e da posterior avaliação pelos seus usuários de forma a permitir uma 

visualização mais ampla e realista daquilo que é oferecido e do que o usuário espera. 

Conforme Roberts (2004), com o aumento da vigilância exercida pelo cidadão, este se 

tornará um melhor consumidor, no sentido de conhecer os deveres do Estado para com ele, 
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com isso, espera-se que os administradores se tornem mais eficientes ao negociar com seus 

fornecedores, criando-se assim um círculo virtuoso. 

 

2.3.1. TRANSPARÊNCIA ATIVA 

  

A transparência ativa é caracterizada pelo fornecimento espontâneo dos dados de 

interesse coletivo, por meios eletrônicos ou outros de fácil acesso. Para Negro et al. (2013) é 

considerada a forma mais democrática e transparente de agir do Estado para com o cidadão, 

sendo uma forte ferramenta de proteção e garantia dos direitos dos usuários e não usuários dos 

serviços públicos. 

Segundo Schnackenberg (2009), a transparência possui três princípios inter-relacionados 

(Figura 10): Divulgação (a quantidade de informações e o grau de interesse), Clareza 

(vinculada ao contexto, coerência), e Precisão (concisão, brevidade). O conjunto desses 

princípios se mostram necessários mas não suficientes para indicar que uma informação pode 

ser considerada satisfatória devido a problemas do ambiente produtor dos dados, baixa 

consistência, ou ainda, erros induzidos pela desonestidade ou ingenuidade das pessoas 

envolvidas. 

 

Figura 10 – Modelo conceitual de transparência 

 

 

 

 

 

Fonte: Measuring transparency - traduzido pelo autor (SCHNACKENBERG, 2009) 

 

2.3.2. TRANSPARÊNCIA PASSIVA 

  

A transparência passiva se caracteriza pela solicitação do cidadão ou entidade por 

determinada informação a um ente público.  Vale observar que o cidadão não necessita 

explicar-se de sua solicitação, diferentemente do solicitado, que só pode recusar responder a 

 



30 

 

 

um pedido motivadamente, nos estritos termos da lei, observando o eventual grau de sigilo da 

informação (NEGRO, ROMEIRO et al., 2013). 

Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, com o 

objetivo de atender e orientar o público quanto a forma de se obter as informações, dos 

processos de tramitação de documento entre as unidades e receber e registrar pedidos de 

acesso às informações (CGU, 2013). 
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3. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE E SEUS 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

"A missão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como instituição 

pública, é educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e 

difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, 

comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a 

democracia e a cidadania.” (UFRN, 2010) 

A história da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN tem seu início em 

25 de junho de 1958 com a criação Universidade do Rio Grande do Norte através da Lei 

Estadual nº 2307, sendo então federalizada em 18 de dezembro de 1960 pela Lei nº 3849.  

Sendo instalada em 21 de março de 1959 e tendo como base as escola de nível superior que à 

época já existiam na cidade do Natal, como a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a 

Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, a Escola de Engenharia, entre outras.   

Com a reforma universitária ocorrida a partir de 1968, a UFRN reorganizou-se através da 

consolidação de uma estrutura organizacional de departamentos de acordo com a natureza dos 

cursos e disciplinas por eles prestados, organizando-se em Centros Acadêmicos. 

 Já nos anos 70, a UFRN é agraciada com o início da construção de seu Campus 

Central em uma área de 123 hectares, estando este situado atualmente em uma área central e 

de fácil acesso à população, sendo circundado por um anel viário integrando-o à malha urbana 

da cidade de Natal e, destacando-se como vizinhos à sua área o INPE, Parque das Dunas e o 

7º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro.   

 Em 1974 a estrutura da UFRN foi modificada mais uma vez pelo Decreto nº 74.211, 

onde constituiu-se, também, o Conselho Universitário (CONSUNI), o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE), Conselho de Curadores (CONCURA) e a Reitoria. 

Em 1996, foi concluída uma reforma no estatuto da UFRN, que estabeleceu a estrutura 

que atualmente vigora na Universidade, onde foi acrescentado o Conselho de Administração 

(CONSAD) e criou, na estrutura acadêmica, as Unidades Acadêmicas Especializadas e os 

Núcleos de Estudos Interdisciplinares. 

O Campus Central possui, além de vários setores de aulas, laboratórios e bibliotecas, um 

Centro de Convivência dotado de restaurante, agências bancárias, livrarias, galeria de arte, 

agencia dos correios e ouvidoria.  No prédio da Reitoria funcionam o Gabinete do Reitor, as 
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Pró-Reitorias e os demais setores da Administração Central.  De forma a promover uma 

visualização mais ampla da instituição é disponibilizado na Figura 11 um organograma, 

seguido pela apresentação do avanço dos investimentos realizados, pelo governo federal, nos 

últimos quatro anos, conforme Figura 12. 

Figura 11 – Organograma da UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Wayback Machine (2004) 
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Figura 12 - Orçamento da UFRN entre 2009 e 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal da transparência (2013) 

Possui ainda uma grande estrutura para eventos e práticas esportivas, como um Parque 

Poliesportivo, ginásio olímpico, campo de futebol, pista de atletismo e piscinas olímpicas.  

Contando também com a Praça Cívica, projetada em forma de um grande anfiteatro ao ar livre 

usado em eventos e grandes espetáculos. 

Atualmente, a UFRN conta com dois campi na cidade do Natal - Campus Central e 

Campus da Saúde - e cinco campi no interior do estado: Campus de Caicó - CERES; Campus 

de Currais Novos - CERES; Campus do Cérebro - Instituto do Cérebro; Campus de Macaíba 

– Escola Agrícola de Jundiaí e Campus de Santa Cruz – Faculdade de Ciências da Saúde do 

Trairi, realizando ainda ações de extensão universitária em 62 municípios, 20 polos 

presenciais apoiando a educação a distância, sendo 12 deles no estado do Rio Grande do 

Norte e os 8 restantes nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas.  

Esta universidade oferece cursos de educação básica, através de cursos técnicos na Escola 

Agrícola de Jundiaí, Escola de Enfermagem, Escola de Música e ainda o ensino infantil no 

Núcleo de Educação Infantil (NEI)/Colégio de Aplicação. 

Em números, a UFRN oferece atualmente 84 cursos de graduação presencial, 9 cursos de 

graduação a distância e ainda 86 cursos de pós-graduação.  Sua comunidade acadêmica é 

constituída de 37.000 estudantes (graduação e pós-graduação), 3146 servidores técnico-

administrativos e 2 mil docentes efetivos, alem de professores substitutos e visitantes. 

(UFRN, 2013). 
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A UFRN tem buscado adotar inovações curriculares flexíveis através de currículos 

integrados de forma a promover uma maior interação entre o conteúdo disciplinar e o nível de 

formação de seus discentes.   

A UFRN é a líder no Estado do Rio Grande do Norte na coordenação de grupos de 

projetos de pesquisa de pós-graduação. Sendo responsável por 45% de todas as matrículas no 

Ensino Superior e por 92% de matrículas de pós-graduação stricto-sensu. 

Em 2003 foi instituída a Pró-Reitoria de Pesquisa através do desmembramento da Pró-

reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Na busca por atender a promulgação da Lei de 

Inovação Tecnológica em 2004 e sua posterior regulamentação em 2005, que demandaram 

ações e marcos regulatórios institucionais para dar amparo legal à atuação da UFRN nessa 

área.  Foram então aprovadas resoluções que normatizaram a Propriedade Intelectual e a 

Criação, Registro e Funcionamento de Grupos de Pesquisa na UFRN no ano de 2008, e neste 

mesmo ano, foi criada a Central de Empresas Juniores e o Núcleo de Inovação Tecnológica. 

A Extensão Universitária é uma ação realizada pelas universidades que busca promover 

uma maior iteração entre seu público interno com o externo com o objetivo de promover a 

transformação da realidade social, não apenas  com a formação de alunos regulares, mas 

interfindo em suas deficiências.  A UFRN tem participado através de ações de Educação e 

Inclusão Social, Políticas Públicas e Cidadania, Desenvolvimento Econômico e Social e 

Produção e Preservação da Cultura.  Suas ações destacam-se no cenário educacional pelas 

parcerias com os sistemas estadual e municipal de educação, pela valorização do patrimônio 

cultural e pela execução de ações na área de educação de jovens e adultos. 

A aproximação com a sociedade se dá também através da Superintendência de 

Comunicação, composta pela Agência de Comunicação - AGECOM, pela Televisão 

Universitária do Rio Grande do Norte - TVU, pela Radio FM Universitária - FMU e pela 

Editora Universitária - EDUFRN. 

A UFRN conta ainda com quatro hospitais universitários que se tornaram referência no 

estado nos atendimentos de média e alta complexidade. São eles o Hospital Universitário 

Onofre Lopes - HUOL, Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC, Hospital de Pediatria 

Heriberto Bezerra - HOSPED, Hospital Universitário Ana Bezerra - HUAB.  Estas unidades 

hospitalares vivenciaram, nos últimos anos, inúmeras mudanças, seja na busca por se adaptar 

às reestruturações curriculares ocorridas nos cursos da área da saúde, seja na incorporação de 

novas tecnologias médicas. 
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Ainda na área da saúde, a UFRN conta com o Núcleo de Pesquisa em Alimentos e 

Medicamentos - NUPLAN - este produzindo, distribuindo e comercializando medicamentos e 

insumos para programas governamentais que promovem a assistência farmacêutica 

articulados com o ensino e a pesquisa. 

A UFRN conta atualmente com uma biblioteca central e outras 19 setoriais.  Seus acervos 

são constantemente aprimorados através de indicações fornecidas pelas unidades acadêmicas 

e de ensino através de um canal direto promovido pelo sistema acadêmico desenvolvido pela 

própria instituição. 

 

3.1. CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO 

 

No ano de 1999, a UFRN implantou sua ouvidoria  buscando assim criar um canal direto 

entre a instituição e sua comunidade, interna e externa,  para ouvi-los em suas críticas, 

sugestões e reclamações. Entre os anos de 1999 a 2009 a Ouvidoria recebeu mais de 5 mil 

manifestações, sendo 54% oriundas da comunidade externa e 46% da comunidade 

universitária (UFRN, 2010). 

No dia 11 de abril de 2012, através do ofício nº 215/12-R, a reitora em exercício, Ângela 

Maria Paiva Cruz, indica como responsável da UFRN pelo acesso à informação e por atender 

ao que determina o artigo 40 da Lei de Acesso a Informação (detalhado no parágrafo 

seguinte), o Ouvidor da instituição, o Sr. Joseleno Marques.  

Em seu artigo de número 40, a LAI determina o prazo de 60 dias para que os órgãos 

públicos da administração direta ou indireta designem a pessoa com autoridade para exercer 

as seguintes funções: 

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma 

eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;  

II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos 

sobre o seu cumprimento;  

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das 

normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e  

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta 

Lei e seus regulamentos.  
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3.2. SISTEMAS DESENVOLVIDOS NA UFRN 

 

A busca pela auto suficiência de softwares capazes de gerir a UFRN iniciada no ano 2000 

promoveu o crescimento em quantidade e qualidade, tanto dos softwares quanto da equipe de 

desenvolvimento.  Faremos uma breve explanação dos seguintes sistemas: 

 IProject 

 SIGRH 

 SIGPP 

 SIGAA 

 SIGED 

 SIGAdmin 

 SIPAC 

O artefato implementado nesta pesquisa será incorporado ao SIPAC tornando-se um novo 

módulo deste.  A seguir é apresentado, na Figura 13, uma visão geral dos sistemas e o inter-

relacionamento entre os módulos e suas funcionalidades. 

Figura 13 – Inter-relacionamento dos sistemas e suas funcionalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: UFRN - Superintendência de Informática (2012) 
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3.2.1. IPROJECT 

 Apesar de não se tratar de um sistema diretamente ligado à gestão da UFRN, faz-se 

necessário descrever também o IProject, que é um software desenvolvido na UFRN com o 

objetivo de gerenciar o processo de desenvolvimento de software integrando o fluxo de 

desenvolvimento através das suas várias equipes (desenvolvimento, testes, validação, suporte 

e integração) em uma única ferramenta.  Destaca-se em relação a outros softwares disponíveis 

no mercado (Bugzilla, DotProject)  por focar unicamente no gerenciamento de projetos de 

software.  O Bugzilla atende unicamente no registro de falhas e mudanças no sistema, o 

DotProject destina-se ao gerenciamento de projetos mas não exclusivamente a projetos de 

software (LIMA e NETO, 2008).   

 Provendo funcionalidades como: criação de usuários, acompanhar chamados abertos 

pelos usuários, solicitações de alteração em banco de dados, solicitação de testes, 

gerenciamento dos erros retornados pela equipe de testes e solicitações de atualização nos 

sistemas de produção.  Sua tela principal é apresentada na Figura 14. 

Figura 14 – Tela principal do IProject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: UFRN - Superintendência de Informática (2012) 

 

3.2.2. SIGRH 

 

O SIGRH - Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos – gerencia os 

procedimentos voltados a área de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, 

cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, 

controle de frequência, concursos, capacitações, atendimentos on-line, serviços e 

 



38 

 

 

requerimentos, registros funcionais, relatórios de RH, dentre outros. Muitas das suas 

operações possuem certo nível de integração com o sistema SIAPE, enquanto outras realizam 

uma integração interna com os demais sistemas, conforme se visualiza na Figura 15. 

 

Figura 15 – Relacionamento entre os módulos do sistema SIGRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: UFRN - Superintendência de Informática (2012) 

 

3.2.3. SIGPP 

 

O SIGPP  - Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Projetos - informatiza o 

processo de gerenciamento de metas anuais das unidades estratégicas da instituição, como: 

superintendências, secretarias, pró-reitorias, centros, unidades do complexo hospitalar, dentre 

outras.   Estas metas servirão de base de análise do planejamento anual realizado pela unidade 

de administração central da instituição e sua tela inicial pode ser vista na Figura 16. 
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Figura 16 – Tela inicial do sistema SIGPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: UFRN - Superintendência de Informática (2012) 

 

3.2.4. SIGAA 

 

O SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas -  informatiza os 

procedimentos da área fim da instituição 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 ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado 

Turma Virtual, que pode ser visualizado na Figura 17.  Oferece também uma interface 

amigável e contextual através de portais para a reitoria, professores, alunos, tutores de ensino 

a distância, coordenações lato sensu, stricto sensu e de graduação e comissões de avaliação 

(institucional e docente). 
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Figura 17 – Relacionamento entre os módulos do sistema SIGAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: UFRN - Superintendência de Informática (2012) 

 

3.2.5. SIGED 

 

O SIGED  - Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos – unifica a 

funcionalidade de gerir documentos eletrônicos de todos os sistemas, gerenciando o 

armazenamento de versões digitais de documentos físicos.  Possui interface que permite a 

realização de buscas nos conteúdos dos documentos armazenados, organização em tipos e 

pastas, palavras chaves, descritores e mantém um registro de versionamento de todos os 

documentos nele armazenados, conforme visualizado na Figura 18. 

  

 



41 

 

 

Figura 18 – Tela Inicial do SIGED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: UFRN - Superintendência de Informática (2012) 

 

3.2.6. SIGAdmin 

 

O SIGAdmin - Sistema de Administração dos Sistemas (Técnica e Gestão) – realiza o 

processo de administração e gestão dos demais sistemas, gerenciando entidades comuns entre 

eles, tais como: usuários, permissões, parâmetros, unidades, mensagens, notícias, gerência de 

sites e portais.  Este módulo é restrito aos administradores dos sistemas e seu menu principal 

pode ser visto na Figura 19. 

Figura 19 - Menu principal do SIGAdmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: UFRN - Superintendência de Informática (2012) 

 

3.2.7. SIPAC 
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O SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – é responsável 

pela gerência das operações meio fundamentais para a gestão da instituição, tais como: 

finanças, patrimônio e contratos e atua em todos os níveis da instituição, sejam em suas 

unidades, centros e departamentos.  Integra totalmente a área administrativa, desde uma 

requisição - seja ela de material, prestação de serviço, suprimento de fundos, diárias, 

passagens, hospedagem, material informacional, manutenção de infraestrutura – até o controle 

orçamentário interno.  Este sistema realiza, ainda, a gestão orçamentária, de forma 

individualizada, de cada unidade administrativa, controlando autorizações de despesas, antes 

mesmo destas serem executadas no Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI).  

 Além de controlar requisições e orçamento, o SIPAC controla e gerencia: compras, 

licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, manutenção das atas de registros de 

preços, patrimônio, contratos, convênios, obras, manutenção do campus, faturas, bolsas e 

pagamento de bolsas, abastecimento e gastos com veículos, memorandos eletrônicos, 

tramitação de processos dentre outras funcionalidades, conforme Figura 20.  Este sistema tem 

se mostrando eficiente e moderno para a gestão administrativa universitária, uma vez que 

aprimora os processos administrativos, vinculando-os, inclusive, ao orçamento distribuído 

internamente na instituição. 

Figura 20 – Relacionamento entre os módulos do sistema SIPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: UFRN - Superintendência de Informática (2012) 
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O SIPAC gerencia e controla os fluxos da área administrativa através da informatização 

dos processos de âmbito interno e das requisições (Material, Passagens, Diárias, Suprimento 

de Fundos, Auxílio Financeiro, prestações de serviço pessoa física e jurídica, etc.),  que 

demandem orçamento de uma determinada unidade.  Realiza também, o controle 

informatizado tanto do almoxarifado central como dos setoriais, todo controle patrimonial, de 

compras e licitações, controlando atas e pedidos de registro de preços, realiza o 

acompanhamento de entrega de empenhos (liquidação), controla a execução de obras e 

manutenção de bens imóveis, aquisição de livros pelas bibliotecas, faturas de água, energia e 

telefonia, controla contratos celebrados, fluxo de processos de documentos internos, registro 

de pagamentos e prestação de contas de alunos, acompanhamento das despesas da frota da 

instituição. 

 O SIPAC disponibiliza portais administrativos e de informações gerenciais (Figura 21) 

para pró-reitorias e para auditoria interna e ainda para a fundação. 

Figura 21 – Portal administrativo do SIPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: UFRN - Superintendência de Informática (2012) 
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 O objeto desenvolvido nesta pesquisa fará uso da infraestrutura arquitetural dos sistemas pré-

existentes, promovendo maior velocidade de desenvolvimento e da utilização dos dados  existentes no 

SIPAC dando-lhe maior consistência.  O novo módulo permitirá o registro dos pedidos realizados pelo 

cidadão no portão e-SIC e irá gerenciar todo o trâmite na instituição até a sua conclusão.  
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4. METODOLOGIA 

 

Para realização da pesquisa bibliográfica utilizou-se as palavras chaves: transparência, e-

GOV, TIC, transparency, information systems, artifacts, design science, nas principais bases 

de dados científicos, englobando os anos de 1988 a 2013.  A coleta de dados foi realizada no 

período de janeiro de 2012 a setembro de 2013. 

Tendo como objetivo principal desta pesquisa a criação de uma ferramenta Tecnologia da 

Informação (TI) que fosse capaz de auxiliar a UFRN no gerenciamento dos pedidos de 

informações a ela direcionados, a escolha da metodologia recaiu sobre a Design Science 

Research, ou simplesmente, Design Science.  Segundo De Sordi et al. (apud 2013),  esta 

metodologia concentra-se fortemente na área de gestão de Sistemas de Informação (SI) 

voltada à resolução de problemas.    

De acordo com o levantamento histórico realizado por De Sordi et al. (2013) a  

abordagem Design Science tem sua estreia nos trabalhos de Fuller e McHale intitulado 

“World Design Science Decade, 1965-1975” e seguido pela publicação do livro “Ciência 

Artificial”, de Hebert Simon em 1996, divulgando o estudo científico artificial que 

apresentava uma postura distinta da ciência predominante, esta voltada ao estudo do natural.  

O trabalho de Simon motivou o desenvolvimento da metodologia científica Design Science, 

com as características de pesquisas pragmáticas: focadas em problemas, suas consequências 

e orientadas para a prática do cotidiano, do fazer. 

Segundo March e Smith (1995) a metodologia de Design Science Research é baseada na 

criação de artefatos, e sua classificação é:  

 Construtos - Fornece a linguagem em que problemas e soluções são definidos e 

comunicados; 

 Modelos - Usa construtos para representar uma situação do mundo real: design 

problem e seu espaço de solução; 

 Métodos - Definem processos; fornecem guias em como resolver problemas; 

 Instâncias - Mostram como os construtos/modelos/métodos podem ser 

implementados em um sistema organizacional 

Na mesma linha de pensamento de De Sordi, Hevner et al. (2004) apresentam a 

metodologia de Design Science como um ciclo de pesquisa, criação e avaliação de artefatos 

que buscam resolver problemas organizacionais conhecidos, representando esses artefatos de 
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uma forma estruturada, podendo ser a criação de um softwares, uma lógica formal e 

matemática rigorosa, bem como através de descrição em uma linguagem informal. 

A metodologia de Design Science analisa as necessidades de negócio através 

identificação de artefatos e regras, propõem a criação de modelos e métodos para a 

implementação de soluções que buscam a melhora na eficiência e eficácia em uma 

organização (HUI e HAYLLAR, 2010). Dessa forma, a metodologia se apresenta com o 

paradigma ou alegação de conhecimento empregando o pragmatismo (DE SORDI, 

MEIRELES et al., 2011).   

McLaren e Buijs observam (2011) que, diferentemente da abordagem tradicional de 

desenvolvimento de software, focada na forma estrutural de criação, a DSR foca na produção 

de soluções úteis à resolução de problemas, esclarecendo os objetivos dos artefatos através de 

uma descrição detalhada de seus objetivos, a construção da solução proposta e a cuidadosa 

avaliação da solução ofertada. Esta visão é corroborada por Machado et al. (2013), ao 

apontarem a ação do pesquisador não mais como um observador mas um agente criativo que 

observa uma realidade e, compreendendo um problema nesta, propõe, constrói e testa uma 

possível solução. 

Machado et al. (2013)  indicam ainda a participação colaborativa do pesquisador com os 

participantes ao desenhar e implementar sua proposta, sendo esta refinada e melhorada a cada 

iteração, buscando assim alcançar a melhor solução possível para os problemas reais tanto em 

aspectos pragmáticos quanto teóricos. 

De Sordi et al. (2013) afirmam que a utilização abordagem de Design Science é de uso 

intenso em países de maior capacidade inovadora que o Brasil, sendo um formato interessante 

ao desenvolvimento de pesquisas aplicadas, podendo assim fomentar a produção de questões 

mais facilmente aplicadas aos problemas organizacionais e sociais. De Sordi et al. apresentam 

também (2011) as diretrizes que devem nortear uma pesquisa baseada em Design Science, que 

são: 

 Objeto de estudo um artefato - tudo que não é natural, construído pelo homem, 

que buscam o aumento da eficiência; 

 Ser relevante - ser útil, resolver um problema, melhoria de qualidade; 

 Avaliação rigorosa - o artefato criado deve passar pelo crivo das exigências 

estabelecidas em sua definição, sua funcionalidade, perfeição, consistência, 

precisão, desempenho, confiabilidade, usabilidade e ser adequado à organização; 
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 Contribuir para a área de conhecimento do artefato - o próprio artefato como 

contribuição, adição à base de conhecimento existente ou criação de novas 

metodologias; 

 Pesquisa rigorosa - métodos rigorosos na construção e avaliação; 

 Uso eficiente de recursos - com o uso do que está disponível em dado espaço-

tempo, fornecer a melhor solução; 

 Comunicação dos resultados - divulgação dos detalhes do artefato de acordo com 

o público alvo. 

Segundo Peffers et al. (2007), o processo de Design Science possui uma característica 

cíclica e inclui os seis passos a seguir: I) identificação do problema e motivo,  II) definição 

dos objetivos para se alcançar a solução, III) design e desenvolvimento, IV) demonstração, V) 

avaliação e VI) comunicação. A Figura 22 demonstra essa característica. 

Figura 22 – Característica cíclica do Design Science  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Peffers et al. (2007) 

I) Identificação do problema e motivo 

 

É o momento em que ocorre a especificação de um problema e justifica o valor de sua 

solução.  Uma vez especificado o problema, este será usado para auxiliar na busca por uma 

solução que seja capaz de capturar sua complexidade.  A justificativa do problema auxilia na 

motivação do pesquisador e do público participante em buscar uma solução e na aceitação dos 

resultados que se desejam alcançar, auxiliando ainda mais na compreensão do problema. 

Esta fase ocorreu através da equipe de suporte da UFRN por meio de uma  solicitação 

feita pela Ouvidoria da UFRN, órgão responsável pelo gerenciamento dos pedidos de 

informação na instituição.  Posteriormente, a equipe de suporte  encaminhou o problema aos 

analistas para que fossem feitos estudos por meio de uma revisão de literatura e através de 

entrevista com os usuários envolvidos para se obter um maior conhecimento do problema, 

auxiliando assim a definição da melhor solução encontrada.  
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II) Definição dos Objetivos para se alcançar a solução 

 

Busca-se então uma maior compreensão dos objetivos a partir da definição do problema, 

o que permite observar o que é possível e viável.  Esta abordagem permite que os objetivos 

sejam quantitativos, por exemplo, em que uma solução seria melhor do que a situação atual, 

ou qualitativo, como por exemplo, uma descrição de como novos artefatos permitiriam a 

solução de problemas até então não abordados. 

Já com o objetivo geral em mente, e realizando uma análise qualitativa, os analistas da 

UFRN descreveram os objetivos específicos nomeando e referenciando-os à literatura 

provendo assim tanto para eles próprios como para os desenvolvedores um modelo estrutural 

do que se propõe criar (WANG e HANNAFIN, 2005). 

 

III) Design e Desenvolvimento 

 

Criar os artefatos, que podem ser construções, modelos ou métodos. É conceitualmente 

aceito como artefato de design qualquer objeto que promova uma contribuição à solução.  São 

determinadas as funcionalidades desejadas dos artefatos e sua arquitetura para então ser 

criado o artefato real, o que exige um conhecimento real da teoria para que sua aplicação 

prática produza a solução desejada. 

Baseado no modelo estrutural criado na fase anterior foi preparada uma documentação 

técnica onde foram detalhados os procedimentos e as regras que devem ser obedecidos para se 

atingir o objetivo desejado (APÊNDICE A), e servindo de apoio ao processo de 

desenvolvimento; o processo de desenvolvimento foi  iniciado seguindo a metodologia de 

desenvolvimento de software utilizada na UFRN, que é apresentada na Figura 23. 

Esta metodologia de desenvolvimento baseia seus critérios de inicialização dos processos 

a partir das demandas do usuário final ao setor de suporte ou à equipe de requisitos.  Essas 

demandas são encaminhadas então aos líderes de cada sistema para distribuição entre os 

analistas/programadores responsáveis.  Estes realizam o desenvolvimento das soluções e 

encaminham para testes, que analisam o produto criado devolvendo ao responsável com os 

eventuais problemas encontrados e pedindo providência, ou informando que o produto foi 

aprovado.  Após a aprovação, a solução é encaminhada a equipe de integração que se 

encarrega de colocar o produto no sistema de produção, tornando-o público para os usuários. 
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Figura 23 – Metodologia de desenvolvimento da UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Superintendência de Informática (2012) 

 

IV) Demonstração 

 

Os artefatos concretos são disponibilizados para demonstrar e avaliar se este é capaz de 

resolver uma ou mais instâncias do problema. Pode envolver experiências, estudos de 

simulações ou outra atividade apropriada.  Entre os recursos necessários para a demonstração, 

está o conhecimento efetivo de como utilizar o artefato para resolver o problema a que se 

propõem dar solução. 

A documentação técnica criada durante o processo de Design e Desenvolvimento 

(APÊNDICE A) é apresentada para a equipe de testes para que estes verifiquem se todas as 

recomendações e regras de negócio foram observadas, apoiando assim o processo de 

avaliação que será executada por eles no passo seguinte.  

 

V) Avaliação 

 

A avaliação é marcada pela medição do nível de sucesso que o artefato oferece na solução 

do problema.  Consiste na comparação dos objetivos e dos resultados reais alcançados.  A 

avaliação pode ser de diversas formas, variando de acordo com a natureza do problema, 

podendo ser comparativa entre a funcionalidade do artefato com o objetivo a que se propõe, 

medidas quantitativas e de desempenho, pesquisa de satisfação com o usuário final, feedbacks 

ou simulações.  Conceitualmente, a avaliação pode incluir qualquer evidência empírica 

adequada ou prova lógica.  Sendo que, ao final dessa fase, pode-se decidir se o artefato deve 
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retornar ao terceiro passo (Design e Desenvolvimento) para buscar atingir uma melhor 

eficácia do artefato, pois geralmente  o plano de abordagem ao problema  inicial mostra-se 

insuficiente exigindo novos ajustes,  sendo submetido novamente ao fluxo  conforme a 

característica cíclica do Design Science (WANG e HANNAFIN, 2005) . 

Nesta fase, a equipe de testes da UFRN executa as operações implementadas na fase 

anterior e compara os resultados obtidos com aqueles que eram esperados - especificados na 

documentação técnica - e caso alguma divergência seja detectada, esta é comunicada a equipe 

de desenvolvimento (Tabelas 3 e 4) para que seja feita a verificação e análise da re-

implementação de forma a se alcançar o objetivo desejado. 

Tabela 3 – Quantidade de avaliações do módulo que apresentaram erros antes da aprovação final 

Caso de uso/tarefa Quantidade 

Criar caso de uso “Registrar Acesso à Informação” 4 

Criar caso de uso “Acompanhar Pedidos” 3 

Criar caso de uso “Finalizar Pedidos” 3 

Criar caso de uso “Reabrir Pedido” 5 

Criar caso de uso “Registrar Prorrogação de Prazo” 4 

Criar caso de uso “Relatório de Pedidos/Recursos a Vencer” 4 

Criar caso de uso “Relatório de Solicitações não Respondidas” 3 

Criar caso de uso “Relatório de Solicitações por Status” 3 

Criar caso de uso “Relatório de Solicitações por Unidade Responsável” 0 

Criar caso de uso “Relatório de Solicitações sem Unidade Responsável” 2 

Criar caso de uso "Aba de Agenda" 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

Tabela 4 – Quantidade de avaliações do módulo do portal administrativo que apresentaram erros antes da 

aprovação final 

Caso de uso/tarefa Quantidade 

Criar caso de uso “Acompanhar Pedidos” 1 

Criar caso de uso “Responder Acesso à Informação” 2 

Criar caso de uso “Solicitar Prorrogação de Prazo” 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Um maior detalhamento dos erros apresentados durante esta etapa é apresentado no 

APÊNDICE D. 

 

VI) Comunicação 

 

A comunicação do problema e apresentação do artefato como sua solução se apresenta 

como parte importante do processo de Design Science, tornando a produção útil para 

pesquisadores, público alvo e outros públicos interessados.  É apresentado em publicações de 

artigos e pesquisas acadêmicas, como no caso deste trabalho final de mestrado e em sua 

defesa. 
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A apresentação do artefato foi realizada para o setor da Ouvidoria da UFRN, onde cada 

passo do processo de gerenciamento de pedidos foi apresentado e aprovado, sendo seguido 

por um treinamento dos usuários responsáveis pela sua utilização. 

A criação do artefato, seguindo cada um dos seis passos da metodologia, ocorreu entre 

agosto de 2012 à Maio de 2013 e o período de execução de cada um desses passos é 

demonstrada no Quadro  2. 

Quadro 2 – Cronograma de execução 

Passo 

Meses/Ano 

2012 2013 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Ma

r 

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

1. Identificação 
               

2. Definição 
               

3. Design 
               

4. Demonstração 
               

5. Avaliação 
               

7. Comunicação 
               

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

  



52 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Essa sessão trata especificamente da descrição do sistema obtido de acordo com a visão 

proposta que buscou atender as necessidades do usuário e que representa o artefato criado a 

partir da observância das diretrizes definidas na metodologia de Design Science Research que 

foram aplicados ao longo desta pesquisa. 

 

5.1  SISTEMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO PARA TRANSPARÊNCIA 

(SAIT) 

 

5.1.1 VISÃO GERAL DO PROJETO 

 

A demanda da sociedade por informação vem crescendo a cada dia em função da LAI e 

pela facilidade de acesso às instituições, graças as tecnologias digitais disponíveis atualmente. 

A ausência de estrutura de controle interno nas organizações dificulta o gerenciamento do 

atendimento dessa demanda. 

 

A. Objetivo do projeto 

 

Este projeto tem como objetivo a criação de um novo módulo que gerenciaria 

todas as solicitações acerca do acesso a informação feitas pelo e-SIC. 

 

B. Usuários/perfis Envolvidos 

 

 Gestor Acesso a Informação: Responsável por cadastrar no sistema as solicitações 

enviadas pelo e-SIC, enviar para a unidade responsável pela resposta, finalização e 

reabertura da solicitação, cadastro da resposta no e-SIC. 

 Chefe de Unidade: Responsável por cadastrar a resposta de acordo com a 

solicitação enviada pelos usuários do Acesso a Informação. 

 

C. Cenário 
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Atualmente quando um pedido chega pelo e-SIC, os responsáveis recebem por e-

mail, entram no sistema e verificam do que se trata. Neste passo, identificam qual 

setor da UFRN é responsável pela resposta e reencaminham por e-mail. 

Há de se observar o prazo legal de 20 dias para a resposta e a ausência de um 

mecanismo automatizado para: 

• Avisar que um determinado prazo está expirando; 

• Indicar quais setores está com respostas pendentes; 

• Retirar relatórios de pedidos de informação. 

Enfim, não há nenhum sistema interno que possa dar suporte a estas atividades. 

 

D. Benefícios Esperados 

 

Com o desenvolvimento das solicitações realizadas, os usuários terão as seguintes 

melhorias no fluxo de trabalho: 

 Registro eletrônico de cada pedido 

 Controle de prazos 

 Envio automático dos pedidos aos responsáveis 

 Acompanhamentos de respostas 

 Agilidade na tramitação 

 Registro de resposta ao e-SIC 

 

5.1.2 RECURSOS UTILIZADOS 

 

O artefato construído nesta pesquisa foi baseado na plataforma JAVA, porém, a partir do 

entendimento do problema e da solução aqui implementada, é possível o seu desenvolvimento 

e aplicação em outras tecnologias de criação de software disponíveis, não ficando restrito às 

soluções e recursos empregados no âmbito da UFRN. Um maior detalhamento técnico da 

implementação está disponível no APÊNDICE E. 

 

A. Softwares utilizados 

 

JAVA - é uma linguagem de alto nível utilizada em mais de 50 milhões de computadores 

e bilhões de outros dispositivos em todo o mundo.  Atualmente mais de 9 milhões de 
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desenvolvedores tem criado aplicações Java na indústria.  O Java consiste basicamente de 

dois componentes principais, a Java Application Programming Interface (API) que é um 

conjunto de bibliotecas de comandos da linguagem e de uma Java Virtual Machine (JVM) 

responsável por interpretar a linguagem Java em um código que seja entendido pela máquina 

onde ele está sendo executado (ORACLE, 2013a).  

JSF - é uma especificação Java baseada em componentes (beans) com o objetivo de 

padronizar, formalizar, facilitar e acelerar o processo de construção de interfaces baseadas na 

web (ORACLE, 2013b). 

Struts - é um framework com objetivos semelhantes ao JSF, baseado em open-source 

pelo projeto que auxilia a criação de aplicações para a Web (DEVMEDIA, 201?).  

Spring - Framework voltado ao desenvolvimento de aplicações corporativas para a 

plataforma Java, baseado em conceitos de inversão de controle e injeção de dependências.  

Fornece inúmeros recursos de anotações de forma a tornar mais simples muitas das tarefas 

necessárias ao desenvolvimento de aplicações, sejam elas para o ambiente desktop ou web 

(SPRINGSOURCE, 2013). 

Hibernate - é uma solução para promover o mapeamento objeto/relacional, criando assim 

uma forma de integração entre objetos Java e as tabelas de bancos de dados relacionais.  

Provê ainda um recurso de obtenção de dados que busca esconder do programador a 

necessidade de conhecer qual o gerenciador de banco de dados que está sendo utilizado e a 

diminuição/eliminação da necessidade de criação de consultas SQL de forma manual, 

realizando ainda um melhor tratamento dos eventos JDBC, dando ao programador mais 

recursos de desenvolvimento e tratamento de dados (JBOSS, 2013).  

 

B. Equipe e Orçamento 

 

Atualmente o desenvolvimento de softwares, principalmente os corporativos, necessitam 

de um grande investimento em recursos humanos e em equipamentos.  Estes devem estar 

equilibrados de forma a garantir um ambiente favorável a um desenvolvimento de alta 

produtividade.  A equipe de desenvolvimento da UFRN é composta de um grupo de pessoas 

(Quadro 3) experientes na sua área de atuação e também de iniciantes no processo de criação 

de softwares.  A união desses grupos, com diferentes graus de experiência em um mesmo 

ambiente  têm por objetivo fomentar a transferência de conhecimento e a formação de capital 

humano capaz de atender sua demanda. 
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Quadro 3 – Equipe de desenvolvimento 

FUNÇÃO DESCRIÇÃO 
QTD. DE 

PESSOAS 

Cooperação 
Responsável pelo atendimento as instituições que firmaram 

parcerias de utilização e desenvolvimento 
6 

Requisitos 
Responsável primário pela identificação, análise, priorização, 

detalhamento de requisitos e controle de mudanças  
9 

Controle de Qualidade 
Realiza a os testes e validações das tarefas minimizando a 

disponibilização de um sistema de produção com problemas 
9 

Suporte 

Realiza o atendimento direto aos usuários do sistema na instituição 

fornecendo auxílio na execução de tarefas bem como no 

recebimento de sugestões de aprimoramento  

12 

Desenvolvimento 

Responsável codificação dos sistemas em linguagem 

computacional de forma a atender aos objetivos indicados pelas 

equipes de requisitos e suporte 

38 

Fonte: Superintendência de Informática (2013) 

 

A estimativa de orçamento foi realizada sobre os recursos humanos calculados em 

hora/homem, não sendo feita nenhuma estimativa de gastos com equipamentos, pois os 

existentes na instituição estavam de acordo com as necessidades exigidas para implementação 

da solução. 

 

Equipe de Requisitos 

 Horas trabalhadas: 56 

 Equipe: 1 pessoa 

 Custo médio da hora: R$30,00 

 Custo Final: 56*30=R$1.680,00 

Equipe de Desenvolvimento 

 Horas trabalhadas:120h   

 Equipe: 1 pessoa (autor) 

 Custo médio da hora: R$ 33,33 

 Custo Final: 120*33,33=R$4.000,00 
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Equipe de Testes 

 Testes realizados: 50 

 Horas médias por teste: 1,5 

 Equipe: 9 pessoas 

 Custo médio da hora: R$25,00 

 Custo Final: 25*1.5*50 = R$1.875,00 

 

Custo Total: R$7.555,00 

 

5.1.3 RESUMO DOS ARTEFATOS 

 

Para a realização deste projeto é necessário realizar uma série de atividades de 

desenvolvimento, são elas: 

Quadro 4 – Artefatos do módulo (continua) 

Artefato Descrição 

Criar caso de uso “Registrar 

Acesso à Informação” 

O gestor de Acesso à Informação fará o registro do pedido realizo no 

e-SIC e após análise, enviará para a unidade responsável pela resposta. 

Criar caso de uso 

“Acompanhar Pedidos” 

O gestor de Acesso à Informação poderá acompanhar todos os 

pedidos, desde os recém-cadastrados até os finalizados. 

Criar caso de uso “Finalizar 

Pedidos” 

O gestor de Acesso à Informação finalizará os pedidos respondidos 

através desse caso de uso. 

Criar caso de uso “Reabrir 

Pedido” 

O gestor de Acesso à Informação poderá reabrir os pedidos finalizados 

caso exista um recurso cadastrado no e-SIC. Ele terá que cadastrar esse 

recurso e novamente enviar para uma unidade que será responsável 

pela resposta. 

Criar caso de uso “Registrar 

Prorrogação de Prazo” 

O gestor de Acesso à Informação poderá registrar uma prorrogação de 

prazo caso seja solicitada ou que ele perceba que não poderá ser 

cumprida a tempo. 

Quadro 4 – Artefatos do módulo (conclusão) 

Artefato Descrição 

Criar caso de uso “Relatório de 

Criar caso de Criar caso de uso 

“Relatório de Pedidos/Recursos a 

Vencer” 

Relatório onde o gestor de Acesso à Informação verá os pedidos e 

recursos que estão prestes a chegar ao prazo para Relatório onde o 

gestor de Acesso à Informação verá os pedidos e recursos que estão 

prestes a chegar ao prazo para resposta. 

Criar caso de uso “Relatório de 

Solicitações não Respondidas” 

Relatório onde o gestor de Acesso à Informação terá acesso aos 

pedidos e/ou recursos ainda não respondidos. 

Criar caso de uso “Relatório de 

Solicitações por Status” 

Relatório onde as solicitações serão buscadas pelo status. 

Criar caso de uso “Relatório de 

Solicitações por Unidade 

Relatórios onde as solicitações serão listadas pela unidade responsável. 
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Responsável” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

Quadro 5 – Artefatos do módulo no portal administrativo 

Artefato Descrição 

Criar caso de uso 

“Acompanhar Pedidos” 

Permitir que o chefe de unidade acompanhe os pedidos de Acesso à 

Informação que foram solicitados a sua unidade. 

Criar caso de uso “Responder 

Acesso à Informação” 

Permitir que o chefe de unidade cadastre resposta aos pedidos ou 

recursos em que sua unidade seja responsável. 

Criar caso de uso “Solicitar 

Prorrogação de Prazo” 

Permite ao chefe de unidade pedir uma prorrogação no prazo de 

resposta ao pedido. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 A fim de orientar o desenvolvimento das tarefas, foi desenvolvido um fluxo básico do 

processo (Figura 24) e um fluxo dos status das solicitações (Figura 25). 
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Figura 24 - Fluxo de Acesso à Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no trabalho desenvolvido pela equipe (2013) 

 

Figura 25 - Fluxo de Status 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no trabalho desenvolvido pela equipe (2013) 

 

 Na Figura 26 apresentamos o modelo sugerido para a formatação da tela de "Registro 

de Pedido de Acesso à Informação". 
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Figura 26 - Registro de Pedido de Acesso à Informação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UFRN - Superintendência de informática - adaptado pelo autor (2013) 

 

 Ao todo foram produzidas dezessete modelos de telas, as quais estão disponíveis no 

APÊNDICE B. 

 

5.1.4 IMPLEMENTAÇÃO 

Ao aplicarmos a metodologia de desenvolvimento sobre as tarefas propostas na criação 

do SAIT, iniciamos disponibilizando este novo módulo intitulado "Acesso à Informação" no 

painel de módulos existentes, conforme pode ser observado na Figura 27. 

Figura 27 – Distribuição dos módulos do SIPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UFRN - Superintendência de informática - adaptado pelo autor (2013) 
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 Ao entrar no módulo de "Acesso à Informação", na primeira aba é apresentada a 

agenda do mês corrente indicando os eventuais vencimentos de pedidos de informação, 

conforme pode ser visto na Figura 28. 

Figura 28 – Aba de agenda do módulo de Acesso à Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 Conforme se apresenta na Figura 29, é na segunda aba onde serão disponibilizadas as 

opções de gerenciamento dos pedidos de informação ao gestor. 

Figura 29 – Aba de funcionalidades disponíveis do módulo de Acesso à Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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O artefato apresentado na Figura 30 permite aos gestores de Acesso a Informação o 

registro das solicitações feitas a partir do e-SIC. O usuário irá transpor o pedido do e-SIC para 

o SIPAC. 

Figura 30 – Formulário de cadastro de pedido de informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

Em complemento ao artefato apresentado anteriormente, o artefato apresentado na Figura 

31 permite aos gestores do módulo a edição ou remoção dos pedidos de informação 

previamente cadastrados. 

 

Figura 31 – Formulário de lista de pedidos de informação cadastrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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O artefato apresentado na Figura 32 permite aos gestores do módulo o acompanhamento 

das solicitações de pedido de informação na instituição. 

 

Figura 32 – Formulário de acompanhamento de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

O artefato apresentado na Figura 33 permite aos gestores do módulo uma visão detalhada 

de um pedido de informação. 

 

Figura 33 – Formulário visualização de um pedido de informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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 O artefato apresentado na Figura 34 permite aos gestores do módulo ou ao chefe da 

unidade responsável cadastrar a resposta a um pedido de informação. 

 

Figura 34 – Formulário de resposta a um pedido de informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 O artefato apresentado na Figura 35 permite aos gestores do módulo registrar que um 

pedido de informação foi finalizado após a resposta da unidade e o devido registro da resposta 

no portal e-SIC. 

 

Figura 35 – Formulário de lista de pedidos de informação para finalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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 O artefato apresentado na Figura 36 permite aos gestores do módulo escolher um 

pedido finalizado para reabertura. 

 

Figura 36 – Formulário de lista de reabertura de pedidos finalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 O artefato apresentado na Figura 37 permite aos gestores do módulo reabrir, devido a 

recurso, um pedido finalizado. Se o usuário não ficar satisfeito com a resposta, pode pedir 

recurso pelo e-SIC, onde a perguntar deverá ser reavaliada. 

 

Figura 37 – Formulário de registro de reabertura de um pedido de informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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 O artefato apresentado na Figura 38 permite aos gestores do módulo registrar um 

pedido de prorrogação a um pedido de informação realizado no portal e-SIC. 

 

Figura 38 – Formulário de lista de pedidos de informação para prorrogação de prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 O artefato apresentado na Figura 39 permite aos gestores do módulo identificar a 

relação de pedidos com pendência de resposta. 

 

Figura 39 – Formulário de lista de pedidos a serem respondidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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 Na Figura 40 é apresentada a visualização disponível aos chefes das unidades do 

módulo de acesso à informação. 

 

Figura 40 – Formulário de opções de Acesso à Informação no Portal Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UFRN - Superintendência de informática - adaptado pelo autor (2013) 

 O artefato apresentado na Figura 41 oferece aos chefes das unidades uma lista 

contendo os pedidos destinados a sua unidade e que podem ter um pedido de prorrogação 

solicitado. 

 

Figura 41 – Formulário de lista de pedidos de informação passíveis de prorrogação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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No artefato apresentado na Figura 42 é permitido aos chefes das unidades o registro de pedido 

de prorrogação de prazo de resposta a um pedido de informação. 

 

Figura 42 – Formulário de solicitação de prorrogação de prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 O artefato apresentado na Figura 43 gera um relatório contendo os pedidos e recursos 

vencidos e os que estão prestes a alcançar o prazo final de resposta. Essa funcionalidade é 

utilizada pelos gestores de Acesso à Informação. 

 

Figura 43 – Relatório de pedidos de informação à vencer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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 O artefato apresentado na Figura 44 tem a finalidade de gerar um relatório contendo os 

pedidos de informação por unidade responsável. Essa funcionalidade é utilizada pelos 

gestores de Acesso à Informação. 

Figura 44 – Formulário de opções para relatório de pedidos por unidade responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 O artefato apresentado na Figura 45 é a representação do relatório gerado a partir das 

opções informadas no artefato anterior. 

 Figura 45 – Relatório de pedidos de informação por unidade responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)  

 O artefato apresentado na Figura 46 tem a finalidade de gerar um relatório contendo os 

pedidos de informação que não tiveram a unidade responsável informada. Essa funcionalidade 

é utilizada pelos gestores de Acesso à Informação. 
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 Figura 46 – Formulário de opções para relatório de solicitações sem unidade responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 O artefato apresentado na Figura 47 é a representação do relatório gerado a partir das 

opções informadas no artefato anterior. 

 Figura 47 – Relatório de solicitações sem unidade responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

  

O artefato apresentado na Figura 48 tem a finalidade de gerar um relatório contendo os 

pedidos de informação ou recursos que ainda não foram respondidos. Essa funcionalidade é 

utilizada pelos gestores de Acesso à Informação. 
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Figura 48 – Formulário de opções para relatório de pedidos de informação não 
respondidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 O artefato apresentado na Figura 49 é a representação do relatório gerado a partir das 

opções informadas no artefato anterior. 

 

 Figura 49 – Relatório de pedidos de informação não respondidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 O artefato apresentado na Figura 50 tem a finalidade de gerar um relatório contendo os 

pedidos de informação de acordo com a opção de status informado. Essa funcionalidade é 

utilizada pelos gestores de Acesso à Informação. 
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 Figura 50 – Formulário de opções para relatório de pedidos de informação por status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 O artefato apresentado na Figura 51 é a representação do relatório gerado a partir das 

opções informadas no artefato anterior. 

 

Figura 51 – Relatório de pedidos de informação por status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Sistema de Informação em questão foi implementado na UFRN de forma a oferecer 

uma solução pragmática na melhora da qualidade e eficiência dos processos de gestão de 

pedidos de informações em aderência à nova legislação. Tornou-se um novo módulo do 

SIPAC de nome "Acesso à Informação" onde foram reunidas as tarefas que são inerentes ao 

processo de gerenciamento dos pedidos de informação feitos à instituição.  Entre essas tarefas 

consideramos as mais importantes a de Cadastro de Pedido de Informação, Registrar 

Prorrogação, Responder a Pedidos, Acompanhar Pedidos, pois estas formam toda a base de 

utilização e monitoramento no atendimento aos pedidos de informação. 

 Desde sua concepção inicial, a criação do artefato aqui apresentado, objetivou fazer 

uso da base de TI previamente disponibilizada pela UFRN e de se tornar um novo módulo de 

um sistema pré-existente, no caso o SIPAC, pois dessa forma, uma vez implementado, este 

novo módulo seria disponibilizado para todas as instituições usuárias dos sistemas 

desenvolvidos pela UFRN.   

 Seguir esse caminho permitiu que a disseminação imediata dos benefícios por ele 

criados fosse muito além do âmbito educacional e regional no qual a UFRN se insere, sendo 

utilizado por instituições espalhadas em quase todas as regiões do Brasil e que atuam nas 

áreas da segurança, justiça, entre outras, e que apresentam a mesma dificuldade de 

gerenciamento da demanda de pedidos de informação em função da ausência, até então, de 

uma ferramenta que trabalhe de forma integrada à sua organização. 

 O processo de criação do artefato buscou seguir uma via rigorosa de análise do 

levantamento de cada uma das metas a serem atendidas, e, baseado nessa análise, foram 

criados modelos de software e estes testados e avaliados em cada um dos pontos que deveriam 

tratar através avaliação do resultado apresentado, garantindo assim a integridade de todo o 

fluxo transacional da operação. Os modelos só eram considerados como aprovados após a 

realização dos testes funcionais, garantindo assim sua funcionalidade, qualidade e precisão. 

 Após o processo de validação de todas as funcionalidades do artefato, este se tornou 

público em um ambiente de testes onde foi apresentado para os seus usuários na Ouvidoria da 

UFRN.  Durante essa apresentação, foram discutidos cada um dos pontos aos quais o sistema 

se propunha a tratar e este foi então aprovado.  Após a aprovação realizada pelos usuários, o 
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artefato foi então disponibilizado no sistema de produção e passando a ser um novo módulo 

efetivo do sistema SIPAC. 

 Apesar do aparente sucesso na implementação do artefato, o desenvolvimento de 

softwares no âmbito de grandes corporações, como é o caso da UFRN, geralmente não é uma 

tarefa das mais simples.  Mudanças que se desejam, seja na forma de agir ou de ser, sofrem de 

dificuldades inerentes ao tamanho da instituição.  Isso se deve principalmente ao fato dos 

inúmeros setores e diferentes sistemas de TI utilizados para os mais diversos fins. 

  O trabalho aqui exposto também não teve como objetivo explicar a nível técnico o 

processo de implementação de cada tarefa, mas permitiu o entendimento de como se pode 

adorar este software de atendimento aos pedidos de informação mesmo que em uma solução 

não voltada a plataforma WEB. 

 A ausência no portal do governo (e-SIC) de um mecanismo de exportação dos pedidos 

de informação para as instituições também se torna um dificultador, pois aumentam os riscos 

de erros de digitação das informações bem como torna menos ágil o processo de entrada do 

pedido no módulo desenvolvido. 

 A falta de tempo hábil para um acompanhamento da utilização diária do módulo por 

parte dos usuários, tanto da instituição como fora dela, também é um fator que deveria ter sido 

mais explorado, para que assim houvesse um maior feedback do uso da ferramenta e por 

consequência o fornecimento de bases para o seu aprimoramento. 

 Outro ponto relevante é a utilização da arquitetura de software pré-existente na 

instituição.  Esta ofereceu uma base sólida de qualidade quanto ao projeto final oferecido, em 

contrapartida, sua infraestrutura rígida e utilização de versões defasadas nos frameworks 

utilizados (JSF 1.1 e Struts) inviabilizam a utilização de alguns recursos que tornariam a 

apresentação visual e usabilidade mais atraentes ao usuário. 

 Para aqueles que porventura venham a implementar uma ferramenta semelhante em 

suas instituições devem observar que, como houve a utilização da base arquitetural já 

existente, alguns recursos foram herdados e esses devem ser acrescidos em uma solução 

particular. Para garantir a integridade do fluxo operacional do projeto em uma implementação 

própria, devem ser acrescidas as funcionalidades de cadastro de unidades e responsáveis. 

 Como vimos anteriormente (Figura 7), a realidade das respostas aos pedidos de 

informação das instituições atualmente é de aproximadamente 1/3 de não atendimento desses 

pedidos, realidade esta que esperamos mudar para as instituições que venham a utilizar  essa 
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nova ferramenta, fato que poderia vir a ser respondido por uma pesquisa futura, corroborando 

assim nosso esforço.  

 Por fim é bastante satisfatório ter percebido, durante todo o processo de criação do 

módulo de Acesso à Informação do SIPAC, um desejo das pessoas que fazem a instituição, 

não apenas de atender ao exigido pela lei, mas de participarem de um momento que se mostra 

importante para os anos que virão para o nosso país. 
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APÊNDICE A - Detalhamento dos artefatos previstos para execução do 
Projeto 

 

A seguir detalharemos cada atividade que se pretende desenvolver para a completa 

realização desse projeto 

A.1 - Registrar Acesso a Informação 

 

Este caso de uso permite aos gestores de Acesso a Informação o registro das solicitações 

feitas a partir do e-SIC. O usuário irá transpor o pedido do e-SIC para o SIPAC. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Acesso a Informação 

→ Acesso a Informação → Pedidos →Registrar Pedido 

Ao ter acesso ao caso de uso são solicitadas as seguintes informações: 

 Número de protocolo e-SIC: Tipo – NUMÉRICO. Formato – Radical.Número/Ano-

DV. 

 Data do Pedido: Tipo – DATA. Formato – DD/MM/AAAA. 

 Unidade Responsável: Tipo – AUTOCOMPLETE. Formato – NOME DA 

UNIDADE (CÓDIGO). Entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO. É a 

unidade responsável pela resposta da solicitação. 

 Conteúdo: Tipo – TEXTO. Campo onde será colocada a solicitação cadastrada no e-

SIC. 

 Anexos: Tipo – TEXTO. Podem ser feitos até 5 anexos no tamanho máximo de 2MB 

cada um deles. 

Os arquivos em anexo são mostrados abaixo com a opção de remoção. 

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: O prazo para resposta é de 20 dias. 

RN02: A contagem do prazo de resposta deve ser feita a partir da Data do Pedido. 

RN03: A solicitação depois de cadastrada no sistema fica com status “Enviada”. 
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RN04: O chefe da unidade responsável recebe e-mail de alerta sobre o recebimento da 

solicitação de resposta para o pedido. Modelo do email: 

Assunto: Pedido de Informação 

Prezado(a),  

 Sua unidade recebeu um pedido de informação no e-SIC com protocolo nº 

##NUMERO_PROTOCOLO##. Por favor acessar SIPAC -> Portal Administrativo -> Outros 

-> Acesso à Informação -> Acompanhar Pedidos. Observando o prazo de vencimento de 

atendimento ao pedido que é ##VENCIMENTO##. 

Resoluções/Legislações Associadas 

Lei de acesso a informação (nº 12527) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12527.htm 

 

A.2 - Acompanhar Pedidos 

 

Após o cadastro e envio o pedido para a unidade responsável, os gestores de Acesso a 

Informação poderão acompanhar as solicitações. 

Pré-condição: Existir algum pedido de acesso à informação cadastrado. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Acesso a Informação 

→ Acesso a Informação → Pedidos → Acompanhar Pedidos 

 

Passo 1 

 

Ao acessar o caso de uso são exibidos filtros para a busca por pedidos: 

 Protocolo e-SIC: Tipo – NUMÉRICO. Formato: Radical.Número/Ano-DV. 

 Período de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. 

 Unidade Responsável: Tipo – AUTOCOMPLETE. Formato: NOME DA UNIDADE 

(CÓDIGO). Entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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 Status: Tipo – TEXTO. Existem os seguintes status: Enviado, Solicitada Prorrogação, 

Prorrogado, Recorrido, Respondido e Finalizado. 

O sistema inicialmente exibe todos os resultados encontrados sem filtro algum, exibindo: 

 Protocolo e-SIC:  Tipo – NUMÉRICO.  

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Status: Tipo – TEXTO. 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 

 Prazo para Resposta: Tipo – DATA. 

 

Para cada um dos registros encontrados é possível: 

 

 Visualizar Pedido 

 Editar Solicitação 

Passo 2 - Fluxo Alternativo 1 - Visualizar Pedido 

São exibidas as informações cadastradas em “Registrar Acesso a Informação”. Se houver 

resposta ao pedido, recurso cadastrado e resposta ao recurso, serão exibidos. 

Passo 2 - Fluxo Alternativo 2 – Editar Solicitação 

Acessando essa opção, as informações cadastradas em “Registrar Acesso a Informação” 

ou em “Reabrir Pedido” poderão ser editadas. 

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: Só poderão ser editados os pedidos com status “enviado” ou “recorrido”.  

RN02: Se o pedido estiver com status “recorrido”, além das informações cadastradas em 

“Registrar Acesso à Informação”, serão exibidas as informações de “Reabrir Pedido”. 

RN03: Ao alterar uma unidade como responsável, o chefe da antiga unidade recebe email 

alertando sobre a mudança. 

RN04: Ao alterar qualquer informação, o chefe da unidade responsável recebe email 

alertando sobre as modificações. 
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A.3 - Finalizar Pedidos 

 

Permite que os gestores de Acesso a Informação finalizem um pedido no SIPAC. Após a 

resposta da unidade responsável. 

Pré-condição: Existir pedidos com status “respondido”. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Acesso a Informação 

→ Acesso a Informação → Pedidos → Finalizar Pedidos 

Indicar no módulo a quantidade de pedidos pendentes de finalização. 

Ao acessar o caso de uso, todos os pedidos com status “Respondido” são listados. Alguns 

filtros são exibidos para uma busca mais refinada: 

 Protocolo e-SIC: Tipo – NUMÉRICO. Formato: Radical.Número/Ano-DV. 

 Período de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 

O resultado da busca exibe os itens abaixo: 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Protocolo e-SIC:  Tipo – NUMÉRICO.  

 Status: Tipo – TEXTO. 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 

 Prazo para Resposta: Tipo – DATA. 

Para cada um dos registros encontrados existe a opção para “finalizar” o pedido. 

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: Apenas as unidades que tiverem pedidos ou recursos encaminhados serão listadas 

no filtro “Unidade Responsável”. 
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A.4 - Reabrir Pedidos 

 

Permite ao gestor de Acesso à Informação reabrir, devido a recurso, um pedido 

finalizado. Se o usuário não ficar satisfeito com a resposta, pode pedir recurso pelo e-SIC, 

onde a perguntar deverá ser reavaliada. 

Pré-condição: Ter pedidos finalizados sem recurso cadastrado. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Acesso a Informação 

→ Acesso a Informação → Pedidos → Reabrir Pedidos 

Passo 1  

Ao acessar o caso de uso, alguns filtros são exibidos para uma busca por pedidos: 

 Protocolo e-SIC: Tipo – NUMÉRICO. Formato: Radical.Número/Ano-DV. 

 Período de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 

O resultado da busca exibe os itens abaixo: 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Protocolo e-SIC:  Tipo – NUMÉRICO.  

 Status: Tipo – TEXTO. 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 

 Prazo para Resposta: Tipo – DATA. 

Para cada um dos registros encontrados, existe a opção de “Reabrir Pedido”. 

Passo 2 

Ao selecionar a opção de reabertura de pedido, os dados do cadastro são exibidos com a 

adição do campo para o texto do recurso: 

Dados do Pedido 

 Número de protocolo e-SIC: Tipo – NUMÉRICO. Formato – Radical.Número/Ano-

DV. 

 Data do Pedido: Tipo – DATA. Formato – DD/MM/AAAA. 
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 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 

 Conteúdo: Tipo – TEXTO. Campo onde será colocada a solicitação cadastrada no e-

SIC. 

 Anexos: Tipo – TEXTO. Podem ser feitos até 5 anexos no tamanho máximo de 2MB 

cada um deles. 

Dados do Recurso 

 Data do Recurso: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. Data em que o recurso 

foi cadastrado no e-SIC. 

 Unidade Responsável: Tipo – AUTOCOMPLETE. Formato – NOME DA 

UNIDADE (CÓDIGO). Entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO. É a 

nova unidade que será responsável pela resposta. 

 Conteúdo do Recurso: Tipo – TEXTO. Campo onde será colocado o recurso 

cadastrado no e-SIC. 

 Anexos: Tipo – TEXTO. Podem ser feitos até 5 anexos no tamanho máximo de 2MB 

cada um deles. 

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: São listados apenas os pedidos com status “Finalizado” e que não tiveram recurso 

cadastrado. 

RN02: O prazo para resposta do recurso é de cinco dias a partir da data do seu cadastro 

no e-SIC. 

RN03: Apenas as unidades com pedidos finalizados sem recurso serão listadas no campo 

de busca “Unidade Responsável”. 

Resoluções/Legislações Associadas 

Lei de acesso a informação (nº 12527) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12527.htm 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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A.5 - Registrar Prorrogação de Prazo 

 

Permite ao gestor de Acesso a Informação registrar a prorrogação de prazo no SIPAC. A 

prorrogação de prazo acrescenta 10 dias no prazo para a resposta do pedido. 

Pré-condição: Ter pedidos com status “enviado” ou “solicitada prorrogação”. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Acesso a Informação 

→ Acesso a Informação → Pedidos → Registrar Prorrogação de Prazo. 

Indicar no módulo a quantidade de pedidos que tiveram solicitação de prorrogação e 

estão pendentes de confirmação. 

Passo 1  

Ao acessar o caso de uso, são exibidos alguns filtros para a busca por pedidos: 

 Protocolo e-SIC: Tipo – NUMÉRICO. Formato: Radical.Número/Ano-DV. 

 Período de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 

 Status: Tipo – TEXTO. Apenas os status “Solicitada Prorrogação” e “Enviado”. 

O resultado exibe as seguintes informações: 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Protocolo e-SIC:  Tipo – NUMÉRICO.  

 Status: Tipo – TEXTO. 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 

 Prazo para Resposta: Tipo – DATA. 

Para cada registro encontrado existe a opção de “Registrar Prorrogação de Prazo”. 

Passo 2 

São listadas as informações básicas do pedido e o campo para justificativa: 

 Número de protocolo e-SIC: Tipo – NUMÉRICO. Formato – Radical.Número/Ano-

DV. 

 Data do Pedido: Tipo – DATA. Formato – DD/MM/AAAA. 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 
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 Conteúdo: Tipo – TEXTO. Campo onde será colocada a solicitação cadastrada no e-

SIC. 

 Anexos: Tipo – TEXTO. Podem ser feitos até 5 anexos no tamanho máximo de 2MB 

cada um deles. 

 Justificativa: Tipo – TEXTO. Campo para preenchimento com a justificativa para 

prorrogação de prazo, se o pedido estiver com status “Solicitada Prorrogação” esse 

campo já virá preenchido. 

Ao final existe a opção para confirmar a prorrogação. 

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: Apenas pode haver um registro de prorrogação associado a os pedidos. 

RN02: Após ser registrada uma prorrogação, o pedido ganha mais 10 dias no prazo. 

RN03: Na busca por unidade responsável serão listadas apenas as que têm solicitações 

com status “enviado” ou “solicitada prorrogação”. 

Resoluções/Legislações Associadas 

Não se aplica. 

 

A.6 - Relatório de Pedidos/Recursos a Vencer  

 

Este caso de uso tem a finalidade de gerar um relatório sobre os pedidos e recursos 

vencidos e os que estão prestes a alcançar o prazo final de resposta. Essa funcionalidade é 

utilizada pelos gestores de Acesso à Informação. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Acesso à Informação 

→ Acesso à Informação → Relatórios → Pedidos/Recursos a Vencer. 

Ao acessar o caso de uso, todos os pedidos ou recursos com prazo perto do vencimento 

seriam exibidos seguindo o modelo apresentado no quadro abaixo: 

 

 



89 

 

 

Modelo de relatório de Pedidos/Recursos a Vencer 

Protocolo Data de 

Cadastro 

Unidade 

Responsável 

Prazo para a 

Resposta 

Dias 

Restantes 

Status 

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 Protocolo: Tipo – NUMÉRICO. Formato: Radical.número/Ano-DV 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE. 

 Prazo para a Resposta: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Dias restantes: Tipo – NUMÉRICO. Dias restantes para terminar o prazo de resposta. 

 Status: Tipo – TEXTO.  

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: A solicitação ou recurso devem está com pelo menos 5 dias restando no prazo 

para aparecerem no relatório. 

 

A.7 - Relatório de Solicitações não Respondidas  

 

Este caso de uso gera um relatório com as solicitações (pedidos ou recursos) ainda não 

respondidas. Essa funcionalidade é acessada pelo gestor de acesso à informação. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Acesso à Informação 

→ Acesso à Informação → Relatórios → Solicitações não Respondidas 

Ao ter acesso ao caso de uso são exibidos alguns critérios de busca: 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO.  

 Status: Tipo – TEXTO. Lista apenas os status Enviado, Solicitado Prorrogação, 

Prorrogado e Recorrido. 

 Período de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. 
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 Todas as solicitações não respondidas: Tipo – LÓGICO. 

O relatório segue o modelo apresentado no quadro abaixo: 

 

Modelo de relatório de Solicitações não Respondidas 

Protocolo Data de 

Cadastro 

Unidade 

Responsável 

Prazo para a 

Resposta 

Dias 

Restantes 

Status 

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 Protocolo: Tipo – NUMÉRICO. Formato: Radical.número/Ano-DV 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE. 

 Prazo para a Resposta: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Dias restantes: Tipo – NUMÉRICO. Dias restantes para terminar o prazo de resposta. 

 Status: Tipo – TEXTO.  

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: Apenas as unidades que tiverem pedidos ou recursos nos status listados serão 

exibidas no filtro “Unidade Responsável”. 

 

A.8 - Relatório de Solicitações sem Unidade Responsável 

 

Este caso de uso gera um relatório com as solicitações que não possuem uma unidade 

responsável pela resposta informada. Essa funcionalidade é gerada pelos gestores de acesso a 

informação. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Acesso à Informação 

→ Acesso à Informação → Relatórios → Sem Unidade Responsável 

Ao ter acesso ao caso de uso são exibidos alguns critérios de busca: 
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 Período Pedido: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. 

 Período Vencimento: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. 

 Status: Tipo – TEXTO. Todos os status são listados. 

O relatório segue o modelo apresentado no quadro abaixo: 

Modelo de relatório de Solicitações sem Unidade Responsável 

Protocolo Data Pedido Unidade 

Responsável 

Prazo para a 

Resposta 

Dias 

Restantes 

Status 

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 Protocolo: Tipo – NUMÉRICO. Formato: Radical.número/Ano-DV 

 Data Pedido: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE. 

 Prazo para a Resposta: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Dias restantes: Tipo – NUMÉRICO. Dias restantes para terminar o prazo de resposta. 

 Status: Tipo – TEXTO.  

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: Devem ser listados apenas os pedidos de informação que não tiveram a unidade 

responsável informada. 

 

A.9 - Relatório de Solicitações por Status  

 

Este caso de uso gera um relatório com as solicitações por Status. Essa funcionalidade é 

gerada pelos gestores de acesso a informação. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Acesso à Informação 

→ Acesso à Informação → Relatórios → Solicitações por Status 

Ao ter acesso ao caso de uso são exibidos alguns critérios de busca: 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO.  
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 Status: Tipo – TEXTO. Todos os status são listados. 

 Período de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. 

O relatório segue o modelo apresentado no quadro abaixo: 

Modelo de relatório de Solicitações por Status 

Protocolo Data de 

Cadastro 

Unidade 

Responsável 

Prazo para a 

Resposta 

Dias 

Restantes 

Status 

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 Protocolo: Tipo – NUMÉRICO. Formato: Radical.número/Ano-DV 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE. 

 Prazo para a Resposta: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Dias restantes: Tipo – NUMÉRICO. Dias restantes para terminar o prazo de resposta. 

 Status: Tipo – TEXTO.  

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: Apenas as unidades que tiverem pedidos ou recursos encaminhados serão listadas 

no filtro “Unidade Responsável”. 

 

A.10 - Solicitações por Unidade Responsável  

 

Este caso de uso gera um relatório com as solicitações por unidade responsável. Essa 

funcionalidade é utilizada pelos gestores de acesso a informação. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Acesso à Informação 

→ Acesso à Informação → Relatórios → Solicitações por Unidade Responsável 

Ao ter acesso ao caso de uso são exibidos alguns critérios de busca: 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO.  
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 Status: Tipo – TEXTO. Todos os status são listados. 

 Período de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. 

O relatório segue o modelo apresentado no quadro abaixo: 

 

Modelo de relatório por Unidade Responsável 

Protocolo Data de 

Cadastro 

Unidade 

Responsável 

Prazo para a 

Resposta 

Dias 

Restantes 

Status 

      

      

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 Protocolo: Tipo – NUMÉRICO. Formato: Radical.número/Ano-DV 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE. 

 Prazo para a Resposta: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Dias restantes: Tipo – NUMÉRICO. Dias restantes para terminar o prazo de resposta. 

 Status: Tipo – TEXTO.  

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: Apenas as unidades que tiverem pedidos ou recursos encaminhados serão listadas 

no filtro “Unidade Responsável”. 

 

A.11 - Acompanhar Pedidos  

 

Permite ao chefe de unidade acompanhar os pedidos em que sua unidade é a responsável 

pela resposta ou respondeu. 

 

 

Descrição do Caso de Uso 
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Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo 

→ Outros → Acesso à Informação → Acompanhar Pedidos 

Passo 1 

É exibida uma lista com todos os pedidos onde a unidade do responsável logado é a 

responsável pela resposta e alguns filtros para uma busca refinada: 

 

 Protocolo e-SIC: Tipo – NUMÉRICO. Formato: Radical.Número/Ano-DV. 

 Período de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. 

 Status: Tipo – TEXTO. Existem os seguintes status: Enviado, Solicitada Prorrogação, 

Prorrogado, Recorrido, Respondido e Finalizado. 

O resultado exibe os dados abaixo: 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Protocolo e-SIC:  Tipo – NUMÉRICO.  

 Status: Tipo – TEXTO. 

 Prazo para Resposta: Tipo – DATA. 

Para cada registro encontrado existe a opção de “Visualizar Pedido”. Para os pedidos 

ainda sem resposta, a opção de “Responder Acesso à Informação”. 

Passo 2 – Visualizar Pedido 

Na visualização do pedido são listados todos os seus dados básicos, e se houver, são 

exibida resposta, justificativa de prorrogação, texto do recurso e resposta do recurso. 

 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Protocolo e-SIC:  Tipo – NUMÉRICO.  

 Status: Tipo – TEXTO. 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 

 Prazo para Resposta: Tipo – DATA. 

 Conteúdo do Pedido: Tipo – TEXTO. Conteúdo do Pedido. 

 Resposta: Tipo – TEXTO. 

 Justificativa de Prorrogação: Tipo – TEXTO. 

 Conteúdo do Recurso: Tipo – TEXTO. 

 Resposta do Recurso: Tipo – TEXTO. 
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Passo 2 – Responder Acesso à Informação 

Segue para o passo 2 do caso de uso “Responder Acesso à Informação”. 

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: Apenas para os pedidos ainda não respondidos existirá a opção de resposta. 

RN02: Se o pedido estiver com status “Recorrido” o campo “Resposta” será apenas de 

exibição. 

RN03: O campo de “Resposta ao Recurso” apenas será solicitado e o de “Conteúdo do 

Recurso” exibido se o pedido estiver com status “Recorrido”. 

Resoluções/Legislações Associadas 

Lei de Acesso à Informação (nº 12527), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12527.htm 

 

A.12 - Responder Acesso à Informação  

 

Este caso de uso tem a finalidade de permitir cadastro da resposta de um pedido ou 

recurso desse pedido por parte do chefe da unidade responsável.  

Pré-condição: Ter pedidos enviados para sua unidade. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo 

→ Outros → Acesso à Informação → Responder Acesso à Informação 

Passo 1 

Todos os pedidos pendentes de resposta são listados exibindo as informações abaixo: 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Protocolo e-SIC:  Tipo – NUMÉRICO.  

 Status: Tipo – TEXTO. 

 Prazo para Resposta: Tipo – DATA. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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Para cada um dos registros encontrados será possível “Responder o Acesso à 

Informação”. 

Passo 2 

Os dados básicos do pedido são exibidos: 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Protocolo e-SIC:  Tipo – NUMÉRICO.  

 Status: Tipo – TEXTO. 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 

 Prazo para Resposta: Tipo – DATA. 

 Conteúdo do Pedido: Tipo – TEXTO. 

 Resposta ao Pedido: Tipo – TEXTO. 

 Conteúdo do Recurso: Tipo – TEXTO. 

 

E o campo solicitando resposta ao pedido ou ao recurso: 

 Resposta ao Pedido: Tipo – TEXTO. 

 Resposta ao Recurso: Tipo – TEXTO. 

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: Serão listados apenas os pedidos com status “enviado”, “prorrogado” e 

“recorrido” onde a unidade do usuário logado seja a responsável pela resposta. 

RN02: Se o pedido estiver com status “Recorrido” o campo “Resposta ao Pedido” será 

apenas de exibição. 

RN03: O campo de “Resposta ao Pedido” e o “Conteúdo do Recurso” apenas serão 

exibidos se o pedido estiver com status “Recorrido”. 

Resoluções/Legislações Associadas 

Lei de Acesso à Informação (nº 12527), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12527.htm 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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A.13 - Solicitar Prorrogação de Prazo  

 

Este caso de uso permite que o chefe de uma unidade responsável por uma resposta de 

acesso à informação possa solicitar prorrogação de prazo. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo 

→ Outros → Acesso à Informação → Solicitar Prorrogação de Prazo 

Passo 1 

Os pedidos são listados exibindo os dados abaixo: 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Protocolo e-SIC:  Tipo – NUMÉRICO.  

 Status: Tipo – TEXTO. 

 Prazo para Resposta: Tipo – DATA. 

Para cada um dos registros encontrados existe a opção de “Solicitar Prorrogação de 

Prazo”. 

Passo 2 

São exibidos os dados básicos do pedido: 

 Data de Cadastro: Tipo – DATA. Formato: DD/MM/AAAA. 

 Protocolo e-SIC:  Tipo – NUMÉRICO.  

 Status: Tipo – TEXTO. 

 Unidade Responsável: Tipo – TEXTO. 

 Prazo para Resposta: Tipo – DATA. 

 Conteúdo do Pedido: Tipo – TEXTO. 

Para a prorrogação é necessário uma justificativa: 

a. Justificativa*: Tipo – TEXTO. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: São listados apenas os pedidos com status “enviado”. 

Resoluções/Legislações Associadas 



98 

 

 

 

Lei de Acesso à Informação (nº 12527), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12527.htm 

 

A.14 - Agenda  

 

Este caso de uso fornece ao gestor de Acesso a Informação. uma visão rápida da situação 

de sua agenda mensal. 

Descrição do Caso de Uso 

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo 

→ Outros → Acesso à Informação 

Deve ser mostrado o calendário do mês corrente informando quantos pedidos tem seu 

prazo de resposta esgotado a cada dia. 

O caso de uso é finalizado. 

Principais Regras de Negócio 

RN01: São listados apenas os pedidos com status em uma das seguintes condições: 

Enviado, Solicitado Prorrogação, Prorrogado e Recorrido. 

Resoluções/Legislações Associadas 

 

Lei de Acesso à Informação (nº 12527), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12527.htm 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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APÊNDICE B - Telas propostas do módulo 

Registrar Acesso a Informação 
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Acompanhar Pedidos - Módulo 

 

Passo 1 
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Passo 2 – Visualizar Pedido 
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Passo 2 – Editar Acesso à Informação 
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Finalizar Pedido 

 

 
 

Reabrir Pedido 

 

Passo 1 
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Passo 2 
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Registrar Prorrogação de Prazo 

 

Passo 1 

 

 
 

Passo 2 
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Acompanhar Pedidos – Portal Administrativo 

 

Passo 1 
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Passo 2 – Visualizar Pedido 
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Responder Acesso à Informação 

 

Passo 1 

 

 
 

Passo 2 
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Solicitar Prorrogação de Prazo 

 

Passo 1 

 

 
 

Passo 2 
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APÊNDICE C – Tarefas criadas para implantação do projeto 

99505 -  Criar caso de uso “Registrar Acesso à Informação” 

99512 -  Criar caso de uso “Acompanhar Pedidos” 

99514 -  Criar caso de uso “Finalizar Pedidos”  

99517 -  Criar caso de uso “Reabrir Pedido” 

99518 -  Criar caso de uso “Registrar Prorrogação de Prazo” 

99519 -  Criar caso de uso “Relatório de Pedidos/Recursos à Vencer” 

99521 -  Criar caso de uso “Relatório de Solicitações não Respondidas” 

99522 -  Criar caso de uso “Relatório de Solicitações por Status” 

99523 -  Criar caso de uso “Relatório de Solicitações por Unidade Responsável” 

99524 -  Portal-Adm- Criar caso de uso “Acompanhar Pedidos” 

99525 -  Portal-Adm-Criar caso de uso “Responder Acesso à Informação” 

99526 -  Portal-Adm. Criar caso de uso “Solicitar Prorrogação de Prazo” 

102078 - Criar caso de uso "aba de agenda" 

102089 - Criar relatório “Solicitações de Informação sem Unidade Responsável” 
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APÊNDICE D – Registro de Testes e Avaliações 

99505 -  Criar caso de uso “Registrar Acesso à Informação” 

DATA OCORRÊNCIA 

01/11/2012 

14:16 

Link(s): Acesso a Informação → Cadastros → Pedido de Informação → 

Lista/Alterar %ERRO%CI: no caso de alterar, apagar a data , e mandar 

alterar ocorre ci 

14/11/2012 

10:06 

1. Abaixo de "Após informados os dados para a pesquisa os resultados são 

mostrados conforme tabela abaixo:" não deve-se utilizar uma tabela para 

representar a listagem. Utilizar o formato: **__Nome da Coluna:__** 

Formato: ___, Tipo: ___. 

 2. Corrigir a palavra "novor".  

3. Não encontrei a opção de Visualizar, conforme especificado. 

14/11/2012 

15:43 

SIPAC > Acesso a Informação > Cadastros > Pedido de Informação > 

Listar/Alterar 

#ERRO1#CI: Ao tentar remover ocorre o CI: 

#ERRO2#CI: Ao tentar realizar alterações e em seguida selecionando alterar 

ocorre o CI: 

16/11/2012 

09:51 

SIPAC > Acesso a Informação > Cadastros > Pedido de Informação > 

Listar/Alterar 

@#ERRO1#CI: Ao tentar remover ocorre o CI 

Erro de código:  

http://integradora/testes_automatizados/pmd/1353068363649.html 

http://integradora/testes_automatizados/cks/1353068363649.html 

16/11/2012 

12:02 

VALIDADO 

99512 -  Criar caso de uso “Acompanhar Pedidos” 

DATA OCORRÊNCIA 

14/11/2012 

17:27 

SIPAC -> Acesso à Informação -> Acesso a Informação -> Pedidos -> 

Acompanhar Pedidos -> Buscar   

1) A legenda esta feita de forma errada COMO ESTAR: Ícone : Significado 

do ícone COMO DEVE: Ícone: Significado do ícone deve tirar o espaço 

entre o ícone e o dois pontos.  

2) As colunas "Data Cadastro" e "Prazo para Resposta" deve estar 
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centralizada tanto seu nome quanto seus valores. OBS: o nome da coluna não 

está centralizado  

SIPAC -> Acesso à Informação -> Acesso a Informação -> Pedidos -> 

Acompanhar Pedidos -> Buscar -> Responder   

3) Ao responder o pedido gera um CI.  

SIPAC -> Portal Administrativo -> Outros -> Acesso à Informação -> 

Acompanhar Pedidos -> Buscar   

4) A legenda esta feita de forma errada COMO ESTAR: Ícone : Significado 

do ícone COMO DEVE: Ícone: Significado do ícone deve tirar o espaço 

entre o ícone e o dois pontos.  

5) As colunas "Data Cadastro" e "Prazo para Resposta" deve estar 

centralizada tanto seu nome quanto seus valores. OBS: o nome da coluna não 

estar centralizado  

SIPAC -> Portal Administrativo -> Outros -> Acesso à Informação -> 

Acompanhar Pedidos -> Buscar -> Responder  

 6) Ao responder o pedido gera um CI. 

16/11/2012 

17:26 

SIPAC -> Acesso à Informação -> Acesso a Informação -> Pedidos -> 

Acompanhar Pedidos -> Buscar  

1) A legenda esta feita de forma errada COMO ESTAR: Ícone : Significado 

do ícone COMO DEVE: Ícone: Significado do ícone deve tirar o espaço 

entre o ícone e o dois pontos.  

2) As colunas "Data Cadastro" e "Prazo para Resposta" deve estar 

centralizada tanto seu nome quanto seus valores. OBS: o nome da coluna não 

estar centralizado foi verificado com dalton e alguns desenvolvedores que é 

possível sim alinhar caso haja alguma justificativa deve ser verificada com 

dalton  

SIPAC -> Portal Administrativo -> Outros -> Acesso à Informação -> 

Acompanhar Pedidos -> Buscar  

3) A legenda esta feita de forma errada COMO ESTAR: Ícone : Significado 

do ícone COMO DEVE: Ícone: Significado do ícone deve tirar o espaço 

entre o ícone e o dois pontos. 4) As colunas "Data Cadastro" e "Prazo para 

Resposta" deve estar centralizada tanto seu nome quanto seus valores. OBS: 

o nome da coluna não estar centralizado foi verificado com dalton e alguns 
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desenvolvedores que é possível sim alinhar caso haja alguma justificativa 

deve ser verificada com dalton 

20/11/2012 

17:54 

Erro de código:  

http://integradora/testes_automatizados/cks/1353442698678.html  

OBS: Os erros que retornarão na análise de código devem ser justificados 

senão serão considerados erros não consertados. 

23/11/2012 

14:47 

VALIDADO 

99514 -  Criar caso de uso “Finalizar Pedidos” 

DATA OCORRÊNCIA 

14/11/2012 

11:08 

1. Abaixo de "Após informados os dados para a pesquisa os resultados são 

mostrados conforme tabela abaixo:", não utilizar tabelas para especificar as 

colunas da listagem. Utilizar o padrão: **__Nome da Coluna__**: Formato: 

___, Tipo: ___.  

2. O Status não é autocomplete. Usar: **Status**: Tipo - TEXTO, São 

apresentadas opções: ''Cadastrado, Enviado ou Solicitado Prorrogação''.  

3. Faltou especificar a operação de visualizar. Utilizar o mesmo formato que 

sugeri na tarefa 99526 (Passo 1, fluxo alternativo de visualizar, Passo 2).  

4. Nos Cenários de Teste, corrigir o link quebrado de Responder pedidos 

14/11/2012 

17:56  
 

#Erro1.#Visual: No IE o ícone da legenda Finalizar não aparece. E no 

Chrome o ícone da legenda é diferente ao botão do mesmo. 

REVISÃO DE CÓDIGO: 

http://integradora/testes_automatizados/pmd/1352925417521.html 

http://integradora/testes_automatizados/cks/1352925417521.html 

16/11/2012 

15:06 

REVISÃO DE CÓDIGO: 

http://integradora/testes_automatizados/pmd/1353088670324.html 

http://integradora/testes_automatizados/cks/1353088670324.html 

20/11/2012 

13:11  
 

VALIDADO 

99517 -  Criar caso de uso “Reabrir Pedido” 

DATA OCORRÊNCIA 

14/11/2012 

10:37 

1. Abaixo de "Após informados os dados para a pesquisa os resultados são 

mostrados conforme tabela abaixo:", não utilizar tabela para especificar os 

http://integradora/testes_automatizados/cks/1353442698678.html
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dados da listagem. Utilizar o padrão: **__Nome da Coluna__**: Formato: 

___, Tipo: ____  

2. Preencher os dados para o teste. Quais passos o testador deve seguir para 

obter os dados na listagem? 

16/11/2012 

15:36  
 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Pedidos -> 

Reabrir Pedido 

#ERRO1#Visual: No IE e no Firefox o ícone da legenda Reabrir não 

aparece. E no Chrome o ícone da legenda é diferente ao botão do mesmo.  

#ERRO2#Negócio: Na especificação existe o campo "Status: Tipo – 

AUTOCOMPLETE. Formato - TEXTO" para busca, mas tal campo não 

existe no sistema.  

#ERRO3#Negócio: Na tela de Reabrir Pedido é exibido o campo Status nos 

dados do pedido, mas o mesmo não está na especificação. 

 #ERRO4#Negócio: Os campos "Data do Recurso" e "Unidade 

Responsável" no passo 3, existem na especificação, mas não no sistema.  

#ERRO5#Visual: Ao Visualizar, os dados da primeira movimentação estão 

desalinhados com os demais. Segue um print para melhor visualização.  

REVISÃO DE CÓDIGO: 

http://integradora/testes_automatizados/pmd/1353090716079.html 

http://integradora/testes_automatizados/cks/1353090716079.html 

20/11/2012 

12:19 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Pedidos -> 

Reabrir Pedido 

#ERRO1#Visual: Ao preencher uma Data do Recurso inválida é exibida a 

mensagem: •Data do Pedido: O formato de Data do Pedido ou a Data do 

Pedido informada é inválida.  

#ERRO2#Visual: Ao clicar em Reabrir sem preencher nenhum campo é 

emitida apenas a mensagem: •Conteúdo: Campo obrigatório não informado. 

O campo Data do Recurso também é obrigatório, deve ser informado todos 

os campos obrigatórios. #ERRO3#Visual: O quadro de "Dados do Pedido 

de Informação" está menor do que o de "Reabrir Pedido de Informação". 

Segue um print em anexo. @ Verificar as RNs, pois as mesmas não estão 

sendo obedecidas. 

 #REVISÃO DE CÓDIGO:# 
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http://integradora/testes_automatizados/cks/1353424452313.html 

http://integradora/testes_automatizados/pmd/1353424452313.html 

23/11/2012 

16:32 

#ERRO<1>#Negocio: A RN01 não está sendo respeitada. RN01: São 

listados apenas os pedidos com status “Finalizado” e que não tiveram recurso 

cadastrado. - Pois estão aparecendo registro que TIVERAM Recursos 

cadastrados e Respondidos. Corrigi a sentença no código ou na regra de 

negócio na especificação se for o caso. 

26/11/2012 

09:57 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Pedidos -> 

Reabrir Pedido 

#ERRO1#Visual: Na coluna que tem o protocolo, colocar o campo com o 

nome completo: 'Protocolo e-SIC' para seguir o padrão da tela, e aumentar 

um pouco o espaço para que o número do protocolo seja exibido em apenas 

uma linha. (img1.jpg)  

#ERRO2#Negócio: Na especificação o campo do passo três aparece como: 

"Número de protocolo e-SIC:" deveria ser: "Protocolo e-SIC:", igual ao da 

tela desse passo.  

#ERRO3#Negócio: Na especificação não explicita quais os tipos de anexo 

podem ser enviados no processo de reabertura, favor colocar, e verificar se o 

tipo .txt não deveria poder ser enviado.  

#ERRO4#Navegação: Ao terminar de reabrir um pedido, sou levado a tela de 

busca informando o sucesso da operação, clicando no voltar navegador, o 

navegador informa que a página foi expirada. Mas ao clicar na barra de 

endereços e forçar a abertura, o sistema carrega normalmente na tela de 

reabertura, o comportamento normal seria não apresentar a página da web 

expirada. Forçando o carregamento da página pela barra de endereço e 

tentando apagar um dos anexos, o sistema dá tela branca e fica como se 

estivesse processando algo. Deveria exibir o erro informando que o processo 

já foi concluído.  

#ERRO5#Navegação: Realizando vários erros na tela por falta de 

preenchimento, e depois clicando no botão do voltar da tela, ele fica voltando 

e exibindo os erros que foram gerados, deveria voltar diretamente para a 

listagem.  

#ERRO6#Negócio: Um pedido finalizado é igual a um pedido respondido? 
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Se não for, corrigir especificação ou consulta, pois a RN01 não confere com 

isso, os pedidos exibidos na listagem de busca são os "Respondido" enquanto 

a RN01 fala em "Finalizado", manter um padrão para os termos, já em dados 

para teste fala que o pedido tem que estar com o status "Respondido". 

27/11/2012 

11:17 

VALIDADO 

99518 -  Criar caso de uso “Registrar Prorrogação de Prazo” 

DATA OCORRÊNCIA 

14/11/2012 

11:02 

1. No Passo 1, não utilizar tabela para especificar as colunas da listagem. 

Utilizar o formato: **__Nome da Coluna__**: Formato:____, Tipo:____  

2. O campo Status não é autocomplete. Usar: **Status**: Tipo - TEXTO, 

São apresentadas opções: ''Cadastrado, Enviado ou Solicitado Prorrogação''.  

3. Remover o texto: "São mostradas opções para alteração e exclusão." 4. 

Utilizar o mesmo formato que sugeri na tarefa 99526 (Passo 1, fluxo 

alternativo de visualizar, Passo 2). 

16/11/2012 

10:11 

SIPAC > Acesso a Informação > Acesso a Informação > Pedidos > Registrar 

Prorrogação de Prazo 

#ERRO1#CI: Ao tentar prorrogar algum prazo ocorre o CI: 

Código  

 http://integradora/testes_automatizados/pmd/1353069506295.html 

http://integradora/testes_automatizados/cks/1353069506295.html 

19/11/2012 

09:28 

SIPAC > Acesso a Informação > Acesso a Informação > Pedidos > Registrar 

Prorrogação de Prazo 

#ERRO1#Navegação: A tela não possui nenhum campo como obrigatório, 

mas mesmo assim só aceita a realização da busca quando o campo "Status" 

está selecionado. @Verifica se é mesmo obrigatório, se for colocar uma 

estrela e informar no wiki.  

#ERRO2#Navegação: Ao buscar pelo "Protocolo e-SIC" tendo cadastrado 

um protocolo de número 12345.123456/2012-0 o sistema não encontra, o 

teste foi feito mudando sempre o campo status. Já que nesse momento ele 

tem que ser preenchido. 

20/11/2012 

14:20  
 

SIPAC > Acesso a Informação > Acesso a Informação > Pedidos > Registrar 

Prorrogação de Prazo 
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#ERRO1#Visual) Ao clicar no botão 'Buscar' sem selecionar nada, aparece a 

mensagem: Escolha uma das opções de busca Ajeitar, inserindo o ponto final 

na mensagem.  

#ERRO2#Visual) Ao marcar o checkbox dos campos 'Período Cadastro', 

Período Vencimento', 'Unidade Responsável' e 'Status', e sem inserir nenhum 

dado clicar no botão 'Buscar' aparece as mensagens: Período de Cadastro 

inválido Período de Vencimento inválido Unidade inválida Status inválido  

Ajeitar, inserindo os pontos finais de todas as mensagens. 

Testes de Código : 

Pdm: http://integradora/testes_automatizados/pmd/1353431737083.html 

 Checklist: OK 

23/11/2012 

16:55  
 

VALIDADO 

99519 -  Criar caso de uso “Relatório de Pedidos/Recursos à Vencer” 

DATA OCORRÊNCIA 

16/11/2012 

16:25 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Relatórios -> 

Pedidos/Recursos a Vencer 

@ Verificar a RN01: A solicitação ou recurso devem está com pelo menos 5 

dias restando no prazo para aparecerem no relatório. Pois na especificação 

diz que ao acessar o caso de uso, todos os pedidos ou recursos com prazo 

perto do vencimento seriam exibidos. Segundo a RN01 e o comportamento 

atual qualquer solicitação ou pedido acima de 5 dias restantes será exibido. 

23/11/2012 

15:34 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Relatórios -> 

Pedidos/Recursos a Vencer 

#ERRO1#Negócio: Ao acessar o UC é exibida a mensagem: "•Não foram 

encontrados resultados para essa busca". Mas ao realizar uma busca pelo 

Período do Cadastro: 01/11/2012 à 23/11/2012 São exibidos 6 resultados, 

todos com Dias Restantes acima de 5. RN01: Devem ser listadas solicitações 

ou recursos com até 5 dias para vencer o prazo. 

27/11/2012 

14:45 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Relatórios -> 

Pedidos/Recursos a Vencer 

#ERRO1#Negócio: Ao acessar o UC e não existir Pedidos ou Recursos a 

vencer é exibido uma tela de busca com a mensagem: "•Não foram 
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encontrados resultados para essa busca". Ao realizar uma busca pelos filtros 

são exibidos resultados com período de vencimento acima de 5 dias, 

desobedecendo a RN01. @ Colocar um contador no link do UC, e se não 

existirem Pedidos/ Recursos (0), não acessar o UC, exibindo a mensagem: 

Não existem Pedidos/Recursos a vencer. 

28/11/2012 

15:24 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Relatórios -> 

Pedidos/Recursos a Vencer 

#ERRO1#Negócio: Estão sendo listados Pedidos/Recursos à Vencer com 6 

Dias Restantes de vencimento. Segundo a RN01 deveriam ser listados com 

no máximo 5 dias.  

#ERRO2#Negócio: Colocar o parâmetro 

PEDIDO_INFORMACAO_DIAS_A_VENCER na especificação como RN. 

@ Ao realizar os passos: - Listar/Alterar um Pedido/Recurso com Status 

Respondido; - Alterar (sem precisar alterar algum dado); O status do Pedido 

muda para Enviado, sendo possível Prorrogar o mesmo. Assim, será listado 

em "Solicitações não Respondidas" mesmo já tendo sido respondida 

anteriormente. 

29/11/2012 

15:33 

VALIDADO 

99521 -  Criar caso de uso “Relatório de Solicitações não Respondidas” 

DATA OCORRÊNCIA 

16/11/2012 

16:56 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Relatórios -> 

Solicitações por Status 

#ERRO1#Negócio: O campo Unidade Responsável está especificado mas 

não aparece na busca.  

#ERRO2#Visual: Ao realizar uma busca sem resultados, exibir na mesma 

tela a mensagem: Não foram encontrados resultados para essa busca. O fluxo 

está sendo direcionado a outra tela sem resultados.  

REVISÃO DE CÓDIGO: 

http://integradora/testes_automatizados/pmd/1353095503272.html 

http://integradora/testes_automatizados/cks/1353095503272.html 

23/11/2012 

17:26 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Relatórios -> 

Solicitações não Respondidas 
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#ERRO1#Visual: Está sendo mostrado diversas Unidades no campo 

Unidade Responsável, onde muitas não tem pedido ou recurso nos status 

listados. RN01: Apenas as unidades que tiverem pedidos ou recursos nos 

status listados serão exibidas no filtro “Unidade Responsável”. 

26/11/2012 

15:02 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Relatórios -> 

Solicitações não Respondidas 

#ERRO1#Negócio: Ao realizar uma busca pela "Unidade: 1135" são 

listados 4 solicitações com status Respondido. Segue um print. RN01: 

Apenas solicitações (pedidos ou recursos) ainda não respondidos devem ser 

mostrados  

 

@ Também são listados solicitações com status Finalizado que foram 

respondidas. Realizar uma busca pelo período de cadastro de 01/01/2010 à 

26/11/2012. 

 

27/11/2012 

15:05 
 

VALIDADO 

99522 -  Criar caso de uso “Relatório de Solicitações por Status” 

DATA OCORRÊNCIA 

16/11/2012 

16:47 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Relatórios -> 

Solicitações por Status 

#ERRO1#Negócio: O campo Unidade Responsável está especificado mas 

não aparece na busca.  

#ERRO2#Visual: Ao realizar uma busca sem resultados, exibir na mesma 

tela a mensagem: Não foram encontrados resultados para essa busca. O fluxo 

está sendo direcionado a outra tela sem resultados.  

 

@ Ajeitar o comentário da classe RelSolicitacoesNaoRespondidasMBean  

@ O nome do link do UC (Por Status) está diferente do que foi especificado 

(Solicitações por Status).  

 

REVISÃO DE CÓDIGO: 

http://integradora/testes_automatizados/cks/1353094954234.html 

 
23/11/2012 SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Relatórios -> 
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16:44 
 

Solicitações por Status 

#ERRO1#Visual: Está sendo exibido no relatório uma solicitação com 

"Dias Restantes: -1". Segue um print em anexo. 

26/11/2012 

10:54 

SIPAC -> Módulo Acesso à Informação -> Aba Acesso à Informação -> 

Relatórios -> Solicitações por Status 

#ERRO1#Visual: Usar 

"MensagensArquitetura.SELECIONE_OPCAO_BUSCA" no local de exibir 

a mensagem "•Escolha ao menos uma das opções".  

#ERRO2#Visual: Remover a mensagem "Nenhum Pedido de Informação 

encontrado" que é exibida logo abaixo das "Opções para o relatório". 

27/11/2012 

10:28 

VALIDADO 

99523 -  Criar caso de uso “Relatório de Solicitações por Unidade Responsável” 

DATA OCORRÊNCIA 

03/12/2012 

11:45 

VALIDADO 

99524 -  Portal-Adm- Criar caso de uso “Acompanhar Pedidos” 

DATA OCORRÊNCIA 

14/11/2012 

10:44 

1. Abaixo de "Após informados os dados para a pesquisa os resultados são 

mostrados conforme tabela abaixo:", não utilizar tabela para especificar os 

dados da listagem. Utilizar o padrão: **__Nome da Coluna__**: Formato: 

___, Tipo: ____  

2. No "Passo 2 - Fluxo Alternativo 1 - Visualizar Pedido": - Os labels devem 

estar em negrito e sublinhado. Estão só sublinhados. - Nas listas de anexos e 

movimentações, não utilizar tabelas. Seguir a mesma orientação do item 1.  

3. No "Passo 3 - Fluxo Alternativo 2 – Responder Pedido", corrigir o link 

quebrado "Responder um Pedido de Informação.". 

23/11/2012 

14:47 

VALIDADO 

99525 -  Portal-Adm-Criar caso de uso “Responder Acesso à Informação” 

DATA OCORRÊNCIA 

14/11/2012 

10:34 

Ocorre CI ao responder o pedido. 
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16/11/2012 

11:50 

Portal Administrativo > Outros > Acesso à Informação > Responder Acesso 

à Informação 

#ERRO1: Depois de respondido um protocolo, ao selecionar outro sempre é 

exibida a mensagem de que a operação já foi concluída. Ao sair e logar 

novamente passa a ocorrer CI.  

#ERRO2#LAYOUT: Centralizar o nome "Data Cadastro" na sua coluna, 

assim como "Prazo para Resposta 

 

Código:  

http://integradora/testes_automatizados/pmd/1353071590612.html 

http://integradora/testes_automatizados/cks/1353071590612.html 

19/11/2012 

14:59 

VALIDADO 

99526 -  Portal-Adm. Criar caso de uso “Solicitar Prorrogação de Prazo” 

DATA OCORRÊNCIA 

14/11/2012 

10:52  
 

1. Falta especificar a opção de Visualizar os pedidos (ícone da lupa).  

2. Abaixo de "São exibidos os dados básicos do pedido:", não está de acordo 

com o sistema.  

Organizar da seguinte maneira:  

- Passo 1: fica do jeito que está - Fluxo Alternativo: Visualizar Dados do 

Pedido  

- Passo 2: Solicitar Prorrogação de Prazo "Inicialmente serão mostradas as 

mesmas informações especificadas no Fluxo Alternativo de Visualizar.  

Para a prorrogação é necessário uma justificativa:  

**Justificativa:*** Tipo – TEXTO." 

14/11/2012 

18:19 

VALIDADO 

102078 - Criar aba de agenda 

DATA OCORRÊNCIA 

06/03/2013 

10:02 

SIPAC -> Acesso à Informação -> Agenda 

1. No dia 13 está mostrando o número 5. Mas ao clicar, só exibe 3 pedidos. 

07/03/2013 

10:48 

VALIDADO 
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102089 - Criar relatório “Solicitações sem Unidade Responsável” 

DATA OCORRÊNCIA 

16/11/2012 

16:08 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Relatórios -> 

Sem Unidade Responsável 

#ERRO1#Visual: Ao realizar uma busca sem resultados, emitir na mesma 

tela a mensagem: Não foram encontrados resultados para essa busca. Sem 

abrir uma nova tela sem resultados.  

@ Adicionar a especificação no documento principal: WIKI: WIKI: 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=desenvolvimento:especifi

cacoes:sipac:acesso_a_informacao:principal 

20/11/2012 

12:57 

 

SIPAC -> Acesso a Informação -> Acesso a Informação -> Relatórios -> 

Sem Unidade Responsável 

@ Adicionar a especificação no documento principal: WIKI: WIKI: WIKI: 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=desenvolvimento:especifi

cacoes:sipac:acesso_a_informacao:principal  

REVISÃO DE CÓDIGO: 

http://integradora/testes_automatizados/cks/1353426798011.html 

 

23/11/2012 

15:41 
 

VALIDADO 

 

  

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:acesso_a_informacao:principal
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:acesso_a_informacao:principal
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:acesso_a_informacao:principal
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:acesso_a_informacao:principal
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:acesso_a_informacao:principal
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:acesso_a_informacao:principal
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APÊNDICE E – Detalhamento técnico 

Diagrama de Classes

 

 

Dicionário de Dados 

acesso_informacao.anexo_pedido_informacao 
Armazena os arquivos anexados em um pedido de informação 

Coluna Tipo Not 
Null 

Comentário 

id_anexo_pedido_informacao INT Sim Identificador 

id_arquivo INT Sim Indica o arquivo 
físico adicionado no 
banco de arquivos 

id_movimento_pedido_informacao INT Sim Indica o movimento de 
pedido de informação 
ao qual o arquivo está 
anexado 

descricao VARCHAR(255) Não Descrição do arquivo 

nome_arquivo VARCHAR(255) Sim Nome do arquivo 

 
 

acesso_informacao.motivo_reabertura 
Representa as opções de Motivo de Reabertura de um pedido de informação 

Coluna Tipo Not 
Null 

Comentário 

id_motivo_reabertura INT Sim Identificador 

denominacao VACHAR(60) Sim Denominação do motivo 
pelo qual o pedido de 
informação está sendo 
reaberto 
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Valores para preenchimento da tabela acesso_informacao.motivo_reabertura de acordo 
com as opções oferecidas atualmente pelo portal e-SIC: 

id_motivo_reabertura denominacao 

1 Resposta não foi dada no prazo 

2 Informação incompleta 

3 Informação recebida não corresponde à solicitada 

4 Informação classificada por autoridade sem competência 

5 Autoridade classificadora não informada 

6 Data da classificação (de início ou fim) não informada 

7 Prazo de classificação inadequado para o grau de sigilo 

8 Informação recebida por meio diferente do solicitado 

9 Justificativa para o sigilo insatisfatória/não 
informada 

10 Grau de sigilo não informado 

11 Grau de classificação inexistente 

12 Ausência de justificativa legal para classificação 

13 Outros 

 

acesso_informacao.movimento_pedido_informacao 
Registra as movimentações que ocorreram em um determinado pedido de informação  

Coluna Tipo Not 
Null 

Comentário 

id_movimento_pedido_informacao INT Sim Identificador 

id_pedido_informacao INT Sim Indica o pedido de 
informação proprietário 
deste movimento 

data TIMESTAMP Sim Data em que o usuário 
realizou o cadastro 

id_usuario INT Sim Usuário que realizou o 
registro de movimentação 

id_status_pedido_informacao INT Sim Status que se encontra o 
pedido de informação - o 
status corrente do Pedido 
de Informação é da última 
movimentação 

conteudo TEXT Não Contém a resposta, o texto 
de reabertura(solicitante 
recorreu) do pedido 
informação 

vencimento DATE Não Data em que acaba o prazo 
de resposta - Registrado 
quando status de cadastro, 
prorrogação ou recorrido 

data_registro DATE Não Data em que o Pedido de 
Informação foi registrado 
no e-SIC 

id_unidade INT Não A unidade responsável por 
responder ao pedido de 
informação 

id_motivo_reabertura INT Não Motivo pelo qual um pedido 
foi reaberto 

 

acesso_informacao.pedido_informacao 
Armazena os pedidos de informação encaminhados à instituição 

Coluna Tipo Not 
Null 

Default Comentário 

id_pedido_informacao INT Sim Identificador 
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radical INT Sim Radical do protocolo 
registrado no e-SIC 

numero INT Sim Número do protocolo 
registrado no e-SIC 

ano INT Sim Ano do protocolo 
registrado no e-SIC 

dv INT Sim Digito do protocolo 
registrado no e-SIC 

data TIMESTAMP Sim Data em que o usuário 
realizou o cadastro 

id_usuario INT Sim Usuário que realizou o 
cadastro do pedido de 
informação 

id_status_pedido_informacao INT Sim Status em que se 
encontra o pedido de 
informação - último 
status movimentado 

id_unidade INT Não Unidade responsável 
atual por responder o 
pedido. - última 
unidade registrada no 
movimento 

id_usuario_exclusao INT Não Usuário que realizou a 
exclusão do pedido de 
informação 

ativo BOOLEAN Sim Indica se o registro é 
válido ou foi excluído 

data_exclusao TIMESTAMP Não Data em que o usuário 
realizou a exclusão 

vencimento DATE Não Vencimento em que se 
encontra o pedido de 
informação - último 
status movimentado 

id_motivo_reabertura INT Não Motivo pelo qual um 
pedido foi reaberto 

 

acesso_informacao.status_pedido_informacao 
Representa as opções de Status de um pedido de informação 

Coluna Tipo Not 
Null 

Comentário 

id_status_pedido_informacao INT Sim Identificador 

denominacao VACHAR(25) Sim Denominação do status 
do pedido de 
informação 

Valores para preenchimento da tabela acesso_informacao.status_pedido: 

id_motivo_reabertura denominacao 

1 Cadastrado 

2 Enviado 

3 Solicitado Prorrogação 

4 Prorrogado 

5 Recorrido 

6 Respondido 

7 Finalizado 
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DOMÍNIOS 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.dominio; 
// Imports ... 
/** 
 * Representa o registro de Pedido de Informação que foi previamente informado no 
e-SIC e então 
 * registrado no SIPAC permitindo assim seu acompanhamento 
 *  
 * @author William Rocha 
 *  
 */ 
@Entity 
@Table(schema="acesso_informacao", name="pedido_informacao") 
public class PedidoInformacao implements Validatable,PersistDB { 
  
 /** Identificador do Objeto. */ 
 @Id 
    @GeneratedValue(generator = "seqGenerator") 
    @GenericGenerator(name = "seqGenerator", 
strategy="br.ufrn.arq.dao.SequenceStyleGenerator",  
          parameters = {@Parameter(name = "sequence_name", value 
= "acesso_informacao.seq_pedido_informacao")}) 
 @Column(name="id_pedido_informacao") 
 private int id; 
  
    /** Radical do protocolo registrado no e-SIC */ 
    @Column(nullable = false) 
    private int radical; 
  
    /** Número do protocolo registrado no e-SIC */ 
 @Column(nullable = false) 
    private int numero; 
     
    /** Ano do protocolo registrado no e-SIC */ 
    @Column(nullable = false) 
    private int ano; 
     
    /** Digito do protocolo registrado no e-SIC */ 
    @Column(nullable = false) 
    private int dv; 
     
    /** Data em que o usuário realizou o cadastro */ 
    @Column(nullable = false) 
    private Date data; 
     
 /** Status em que se encontra o pedido de informação - último status 
movimentado */ 
 @ManyToOne(fetch=FetchType.LAZY) 
 @JoinColumn(name="id_status_pedido_informacao") 
 private StatusPedidoInformacao status; 



127 

 

 

 
 /** Motivo pelo qual um pedido foi reaberto */ 
 @ManyToOne(fetch=FetchType.LAZY) 
 @JoinColumn(name="id_motivo_reabertura") 
 private MotivoReabertura motivoReabertura; 
 
    /** Vencimento em que se encontra o pedido de informação - último vencimento 
movimentado */ 
    @Column(name="vencimento") 
    private Date vencimento; 
 
    /** A unidade responsável atual por responder o pedido. - última unidade 
registrada no movimento */ 
 @ManyToOne(fetch=FetchType.LAZY) 
 @JoinColumn(name="id_unidade") 
 private Unidade unidade; 
 
 /** 
  * Movimentos do Pedido de Informação 
  */ 
 @OneToMany(mappedBy="pedidoInformacao", fetch = FetchType.LAZY, cascade = 
CascadeType.ALL) 
 @OrderBy(value="data") 
 private List<MovimentoPedidoInformacao> movimentosPedido; 
  
 /** Usuário que realizou o cadastro do pedido de informação. */ 
 @ManyToOne(fetch=FetchType.LAZY) 
 @JoinColumn(name="id_usuario") 
 private Usuario usuario; 
  
 /** Usuário que realizou a exclusão do pedido de informação. */ 
 @ManyToOne(fetch=FetchType.LAZY) 
 @JoinColumn(name="id_usuario_exclusao") 
 private Usuario usuarioExclusao; 
  
    /** Data em que o usuário realizou a exclusão */ 
    @Column(name="data_exclusao") 
    private Date dataExclusao; 
 
    /** Indica se o arquivo é válido ou foi excluído */ 
 public boolean ativo; 
  
 /** Atributo transiente auxiliar na visualização da unidade informada como 
responsável na reabertura do pedido */ 
 @Transient 
 public Unidade unidadeReabertura; 
 
 public PedidoInformacao() { 
  super(); 
  ativo=true; 
 } 
 
 /**  
  * Retorna a data de registro do pedido levando em consideração o status de 
CADASTRO/ENVIADO   
  */ 
 public Date getDataRegistro() { 
  for (int i = movimentosPedido.size()-1; i >= 0; i--) { 
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 if(movimentosPedido.get(i).getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.CADAS
TRADO || 
movimentosPedido.get(i).getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.ENVIADO) 
    return movimentosPedido.get(i).getDataRegistro(); 
  } 
  return null; 
 } 
 
 /** Realiza a validação dos campos necessários para efetivação do cadastro. 
*/ 
 @Override 
 public ListaMensagens validate() { 
  ListaMensagens lista = new ListaMensagens(); 
  if(this.getRadical()==0 || this.getNumero()==0 || this.getAno()==0) 
   lista.addErro("Número do protocolo é inválido."); 
  ValidatorUtil.validateRequired(radical, "Protocolo (radical)", 
lista); 
  ValidatorUtil.validateRequired(numero, "Protocolo (número)", lista); 
  ValidatorUtil.validateRequired(ano, "Protocolo (ano)", lista); 
  for (MovimentoPedidoInformacao movimento : 
this.getMovimentosPedido()) { 
   lista.addAll(movimento.validate()); 
  } 
  return lista; 
 } 
  
 /**  
  * Retorna o número do protocolo em formato de String de acordo com o 
formato  
  *   
  */ 
 public String getNumeroProtocolo(){ 
  return 
radical+"."+String.valueOf(numero+1000000).substring(1)+"/"+ano+"-"+dv; 
 } 
  
 /** 
  * Retorna se o Pedido ainda é passível de resposta 
  */ 
 public boolean isAceitaResposta(){ 
  return !(getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.RESPONDIDO || 
getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.FINALIZADO); 
 } 
  
 /** 
  * Retorna se o Pedido já está prorrogado 
  */ 
 public boolean isProrrogado(){ 
  return getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.PRORROGADO; 
 } 
  
 /** 
  * Retorna se o Pedido já está solicitado prorrogação 
  */ 
 public boolean isSolicitadoProrrogacao(){ 
  return 
getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.SOLICITADO_PRORROGACAO; 
 } 
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 /** 
  * Retorna a quantidade de dias restantes para responder 
  */ 
 public int getDiasRestantes(){ 
  return CalendarUtils.calculoDias(CalendarUtils.descartarHoras(new 
Date()), CalendarUtils.descartarHoras(getVencimento())); 
 } 
 
 // gets and sets ... 
} 
 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.dominio; 
 
// Imports 
 
/** 
 * Representa o status que pode se encontrar o Pedido de Informação. Os status 
são: 
 *  
 * @author William Rocha 
 *  
 */ 
@Entity 
@Table(schema="acesso_informacao", name="status_pedido_informacao") 
public class StatusPedidoInformacao implements PersistDB { 
 
 /** Pedido cadastrado mas não enviado (sem Unidade definida) */ 
 public static final int CADASTRADO=1; 
 /** Pedido Enviado à unidade responsável */ 
 public static final int ENVIADO=2; 
 /** Unidade/Gestor solicitou prorrogação */ 
 public static final int SOLICITADO_PRORROGACAO=3; 
 /** Pedido Prorrogado */ 
 public static final int PRORROGADO=4; 
 /** O solicitante recorreu pela negação de resposta do pedido */ 
 public static final int RECORRIDO=5; 
 /** Pedido Respondido */ 
 public static final int RESPONDIDO=6; 
 /** Pedido Finalizado */ 
 public static final int FINALIZADO=7; 
  
 /** Identificador do Objeto. */ 
 @Id 
    @GeneratedValue(generator = "seqGenerator") 
    @GenericGenerator(name = "seqGenerator", 
strategy="br.ufrn.arq.dao.SequenceStyleGenerator",  
          parameters = {@Parameter(name = "sequence_name", value 
= "acesso_informacao.seq_status_pedido_informacao")}) 
 @Column(name="id_status_pedido_informacao") 
 private int id; 
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 /** Denominação do status do pedido de informação  */ 
 private String denominacao; 
 
 public StatusPedidoInformacao() { 
  super(); 
 } 
 
 public StatusPedidoInformacao(int id) { 
  super(); 
  this.id = id; 
 } 
 
  
 public boolean isEnviado(){ 
  return id==ENVIADO; 
 } 
 
 @Override 
 public int hashCode() { 
  final int prime = 31; 
  int result = 1; 
  result = prime * result + id; 
  return result; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean equals(Object obj) { 
  if (this == obj) 
   return true; 
  if (obj == null) 
   return false; 
  if (getClass() != obj.getClass()) 
   return false; 
  StatusPedidoInformacao other = (StatusPedidoInformacao) obj; 
  if (id != other.id) 
   return false; 
  return true; 
 } 
 

// gets and sets ... 
} 
 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática - UFRN 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.dominio; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * Auxilia na persistência e recuperação dos arquivos anexos aos pedidos de 
informação 
 *  
 * @author William Rocha 
 *  
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 */ 
@Entity 
@Table(schema = "acesso_informacao", name = "anexo_pedido_informacao") 
public class AnexoPedidoInformacao extends AbstractMovimento implements
 Validatable, Comparable<AnexoPedidoInformacao> { 
 
 /** Identificador do objeto */ 
 @Id 
    @GeneratedValue(generator = "seqGenerator") 
    @GenericGenerator(name = "seqGenerator", 
strategy="br.ufrn.arq.dao.SequenceStyleGenerator",  
          parameters = {@Parameter(name = "sequence_name", value 
= "acesso_informacao.seq_anexo_pedido_informacao")}) 
 @Column(name = "id_anexo_pedido_informacao", nullable = false) 
 private int id; 
 
 /** Indica o arquivo físico adicionado no banco de arquivos */ 
 @Column(name = "id_arquivo") 
 private int idArquivo; 
 
 /** 
  * Auxiliar usado no upload do arquivo. 
  */ 
 @Transient 
 private UploadedFile arquivo; 
 
 /** 
  * Indica o movimento de pedido de informação ao qual o arquivo está anexado 
  *  
  */ 
 @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 
 @JoinColumn(name = "id_movimento_pedido_informacao") 
 private MovimentoPedidoInformacao movimentoPedidoInformacao; 
 
 /** 
  * Descrição deste arquivo. 
  *  
  */ 
 @Column(name="descricao",length=255) 
 private String descricao; 
  
 /** 
  * Nome do arquivo 
  */ 
 @Column(name="nome_arquivo",length=255) 
 private String nomeArquivo; 
 
 /** 
  * Auxiliar para indicar o tamanho do arquivo 
  */ 
 @Transient 
 private long size; 
  
 /** Construtor default da classe */ 
 public AnexoPedidoInformacao(){} 
 
 /** Construtor que recebe um relatorio e associa ao anexo */ 
 public AnexoPedidoInformacao(MovimentoPedidoInformacao 
movimentoPedidoInformacao){ 
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  this.movimentoPedidoInformacao = movimentoPedidoInformacao; 
 } 
 
 public String getArquivoKey() { 
     return UFRNUtils.generateArquivoKey(idArquivo); 
    } 
  
 /** Atribui o arquivo ao atributo da classe (anexação) */ 
 public void setArquivo(UploadedFile arquivo) { 
  this.arquivo = arquivo; 
  if(arquivo!=null) 
   this.nomeArquivo = arquivo.getName(); 
 } 
 
 /** Realiza a validação dos campos obrigatórios */ 
 @Override 
 public ListaMensagens validate() { 
  ListaMensagens lista = new ListaMensagens(); 
  ValidatorUtil.validateRequired(arquivo, "Arquivo", lista); 
  ValidatorUtil.validateRequired(descricao, "Descrição", lista); 
  ValidatorUtil.validateMaxLength(descricao, 4000, "Descrição", lista); 
  return lista; 
 } 
 
 /** Realiza a comparação entre dois anexos de realtório de auditoria 
considerando o nome do arquivo */ 
 @Override 
 public int compareTo(AnexoPedidoInformacao other) {   
  if( arquivo == null ) return -1; 
  return arquivo.getName().compareTo( other.arquivo.getName() ); 
 } 
 
 @Override 
 public int hashCode() { 
  final int prime = 31; 
  int result = 1; 
  result = prime * result 
    + ((nomeArquivo == null) ? 0 : nomeArquivo.hashCode()); 
  return result; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean equals(Object obj) { 
  if (this == obj) 
   return true; 
  if (obj == null) 
   return false; 
  if (getClass() != obj.getClass()) 
   return false; 
  AnexoPedidoInformacao other = (AnexoPedidoInformacao) obj; 
  if (nomeArquivo == null) { 
   if (other.nomeArquivo != null) 
    return false; 
  } else if (!nomeArquivo.equals(other.nomeArquivo)) 
   return false; 
  return true; 
 } 
 
 // gets and sets ... 
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} 
 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática - UFRN 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.dominio; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * Responsável por gerenciar a~s movimentações de um Pedido de Informação 
 *  
 * @author William Rocha 
 *  
 */ 
@Entity 
@Table(schema = "acesso_informacao", name = "movimento_pedido_informacao") 
public class MovimentoPedidoInformacao extends AbstractMovimento implements
 Validatable { 
 
 /** Identificador do objeto */ 
 @Id 
    @GeneratedValue(generator = "seqGenerator") 
    @GenericGenerator(name = "seqGenerator", 
strategy="br.ufrn.arq.dao.SequenceStyleGenerator",  
          parameters = {@Parameter(name = "sequence_name", value 
= "acesso_informacao.seq_movimento_pedido_informacao")}) 
 @Column(name = "id_movimento_pedido_informacao", nullable = false) 
 private int id; 
 
 /** 
  * Indica o pedido de informação proprietário deste movimento 
  *  
  */ 
 @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 
 @JoinColumn(name = "id_pedido_informacao") 
 private PedidoInformacao pedidoInformacao; 
 
    /** A unidade responsável por responder ao pedido de informação. */ 
 @ManyToOne(fetch=FetchType.LAZY) 
 @JoinColumn(name="id_unidade") 
 private Unidade unidade; 
  
 /** Data em que o Pedido de Informação foi registrado no e-SIC */ 
    @Column(nullable = false,name="data_registro") 
    private Date dataRegistro; 
 
    /** Data em que o usuário realizou o cadastro */ 
    @Column(nullable = false) 
    private Date data; 
 
    /** Data em que acaba o prazo de resposta - Registrado quando status de 
cadastro, prorrogação ou recorrido */ 
    @Column 
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    private Date vencimento; 
 
 /** Usuário que realizou o registro de movimentação. */ 
 @ManyToOne(fetch=FetchType.LAZY) 
 @JoinColumn(name="id_usuario") 
 private Usuario usuario; 
 
 /** Status que se encontra o pedido de informação - o status corrente do 
Pedido de Informação é o último */ 
 @ManyToOne(fetch=FetchType.LAZY) 
 @JoinColumn(name="id_status_pedido_informacao") 
 private StatusPedidoInformacao status; 
  
 /** Motivo pelo qual um pedido foi reaberto */ 
 @ManyToOne(fetch=FetchType.LAZY) 
 @JoinColumn(name="id_motivo_reabertura") 
 private MotivoReabertura motivoReabertura; 
 
 /** 
  * Arquivos anexados no Pedido de Informação registrado no e-SIC 
  */ 
 @OneToMany(mappedBy="movimentoPedidoInformacao", fetch = FetchType.EAGER, 
cascade = CascadeType.ALL) 
 private List<AnexoPedidoInformacao> anexos; 
  
 /** Contém a resposta, o texto de reabertura(solicitante recorreu) do pedido 
informação  */ 
 @Column 
 private String conteudo; 
 
 /** Realiza a validação dos campos obrigatórios */ 
 @Override 
 public ListaMensagens validate() { 
  ListaMensagens lista = new ListaMensagens(); 
  ValidatorUtil.validateRequired(dataRegistro, "Data do Pedido", 
lista); 
  if(id==0) 
   ValidatorUtil.validaDataAnteriorIgual(dataRegistro, new Date(), 
"Data do Pedido", lista); 
  ValidatorUtil.validateRequired(status, "Status", lista); 
  if(status.getId()==StatusPedidoInformacao.CADASTRADO) 
   ValidatorUtil.validateRequired(conteudo, "Conteúdo", lista); 
  ValidatorUtil.validateMaxLength(conteudo, 4000, "Conteúdo", lista); 
  return lista; 
 } 
 
 // gets and sets ... 
 
} 
 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 * Criado em: 02/01/2013 
 * 
 */ 
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package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.dominio; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * Representa as opções de Motivo de Reabertura de um pedido de informação 
 *  
 * @author William Rocha 
 *  
 */ 
@Entity 
@Table(schema="acesso_informacao", name="motivo_reabertura") 
public class MotivoReabertura implements PersistDB{ 
 
 /** Identificador do Objeto. */ 
 @Id 
    @GeneratedValue(generator = "seqGenerator") 
    @GenericGenerator(name = "seqGenerator", 
strategy="br.ufrn.arq.dao.SequenceStyleGenerator",  
          parameters = {@Parameter(name = "sequence_name", value 
= "acesso_informacao.seq_motivo_reabertura")}) 
 @Column(name="id_motivo_reabertura") 
 private int id; 
   
 /** Denominação do motivo pelo qual o pedido de informação está sendo 
reaberto  */ 
 private String denominacao; 
 
 public MotivoReabertura() { 
  super(); 
 } 
 
 public MotivoReabertura(int id) { 
  super(); 
  this.id = id; 
 } 
 
 @Override 
 public int hashCode() { 
  final int prime = 31; 
  int result = 1; 
  result = prime * result + id; 
  return result; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean equals(Object obj) { 
  if (this == obj) 
   return true; 
  if (obj == null) 
   return false; 
  if (getClass() != obj.getClass()) 
   return false; 
  MotivoReabertura other = (MotivoReabertura) obj; 
  if (id != other.id) 
   return false; 
  return true; 
 } 
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 // gets and sets ... 
 
} 

 

BEANs 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.jsf; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * JSF Managed Bean responsável pelo CRUD de Pedidos de Informação 
 *  
 * @author William Rocha 
 */ 
@Component("acompanharPedidoMBean") 
@Scope("session") 
public class AcompanharPedidoMBean extends 
SipacAbstractController<PedidoInformacao> { 
  
 /** Mapeia a JSP para a visualização de um pedido de informação */ 
 public static final String FORM_VISUALIZAR = 
"/acesso_informacao/acompanhar_pedido/visualizar_pedido_informacao.jsp"; 
 
 /** Bean responsável pelo CRUD de Pedidos de Informação */ 
 @Autowired 
 private PedidoInformacaoMBean pedidoInformacaoMBean; 
  
 /** Bean auxiliar responsável por filtragens de Pedidos de Informação */ 
 @Autowired 
 BuscaPedidoInformacaoMBean buscaPedidoInformacaoMBean; 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para listagem de Acompanhamento de Pedidos de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  * </ul> 
  * <br/><br/> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String entrarListagem() throws ArqException{ 
  buscaPedidoInformacaoMBean.limparMensagemBusca(); 
  return entrarListagem(true); 
 } 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para listagem de Acompanhamento de Pedidos de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>Nenhuma JSP</li> 



137 

 

 

  * </ul> 
  * <br/><br/> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String entrarListagem(boolean reset) throws ArqException{ 
  pedidoInformacaoMBean.verificaPermissaoUsuario(); 
  String retorno = pedidoInformacaoMBean.entrarListagem(reset); 
 
 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_operacao", 
"acompanhar"); 
  if(pedidoInformacaoMBean.isChefeOuVice() && 
!getUsuarioLogado().isUserInRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO)){ 
   buscaPedidoInformacaoMBean.setUnidade(new 
Unidade(getUsuarioLogado().getUnidade().getId())); 
   buscaPedidoInformacaoMBean.setCbUnidade(true); 
   if(!buscaPedidoInformacaoMBean.validate()) 
    return null; 
   List<Integer> lStatus=new ArrayList<Integer>(); 
   lStatus.add(StatusPedidoInformacao.ENVIADO); 
   lStatus.add(StatusPedidoInformacao.SOLICITADO_PRORROGACAO); 
   lStatus.add(StatusPedidoInformacao.PRORROGADO); 
   lStatus.add(StatusPedidoInformacao.RECORRIDO); 
   PedidoInformacaoDAO pedidoInformacaoDAO = getDAO( 
PedidoInformacaoImpl.class ); 
  
 buscaPedidoInformacaoMBean.setPedidos(pedidoInformacaoDAO.findByFiltro( 
    
 buscaPedidoInformacaoMBean.isCbProtocolo()?buscaPedidoInformacaoMBean.getRad
ical():null, 
buscaPedidoInformacaoMBean.isCbProtocolo()?buscaPedidoInformacaoMBean.getNumero():
null, 
buscaPedidoInformacaoMBean.isCbProtocolo()?buscaPedidoInformacaoMBean.getAno():nul
l, 
buscaPedidoInformacaoMBean.isCbProtocolo()?buscaPedidoInformacaoMBean.getDv():null
, 
    
 buscaPedidoInformacaoMBean.isCbUnidade()?buscaPedidoInformacaoMBean.getUnida
de():null,  
    
 buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataCadastro()?buscaPedidoInformacaoMBean.get
InicioCadastro():null, 
buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataCadastro()?buscaPedidoInformacaoMBean.getFimCad
astro():null,  
    
 buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataVencimento()?buscaPedidoInformacaoMBean.g
etInicioVencimento():null, 
buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataVencimento()?buscaPedidoInformacaoMBean.getFimV
encimento():null,  
     lStatus,  
    
 buscaPedidoInformacaoMBean.isCbNaoRespondidos(),false,false, 
                    buscaPedidoInformacaoMBean.getPaginacao())); 
  } 
  return retorno; 
 } 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para alterar um Pedido de Informação 
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  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/lista_acompanhar_pedido.jsp</li> 
  * </ul> 
  * <br/><br/> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String direcionaAlteracao() throws ArqException{ 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  return pedidoInformacaoMBean.direcionaAlteracao(); 
 } 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para visualizar um Pedido de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/lista_acompanhar_pedido.jsp</li> 
  * </ul> 
  * <br/><br/> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String direcionaVisualizacao() throws ArqException{ 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  PedidoInformacaoMBean pedidoInformacaoMBean = 
getMBean("pedidoInformacaoMBean"); 
  pedidoInformacaoMBean.direcionaAlteracao(); 
 
 getCurrentRequest().getSession(false).setAttribute("pedido_informacao_operac
ao", 1); 
 
 getCurrentRequest().getSession(false).setAttribute("pedido_informacao", 
pedidoInformacaoMBean.getObj()); 
  getCurrentRequest().setAttribute("movimento_pedido_informacao", 
pedidoInformacaoMBean.getMovimentoPedidoInformacao()); 
  getCurrentRequest().setAttribute("anexos_ja_incluidos", 
pedidoInformacaoMBean.getAnexosJaIncluidos()); 
  getCurrentRequest().setAttribute("mostrarMovimentacao", true); 
  return FORM_VISUALIZAR; 
 } 
 
} 
 
 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.jsf; 
 
// Imports ... 
 
@Scope("session") 
@Component 
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public class AgendaMBean { 
 
 /** Quantidade de linhas da agenda */ 
 private static final int LINHAS = 6; 
 /** Quantidade de colunas da agenda */ 
 private static final int COLUNAS = 7; 
 
 /** Dias da agenda */ 
 private EventoDataModel[][] dias = new EventoDataModel[LINHAS][COLUNAS]; 
  
 /** Mês corrente */ 
 private String mesAno; 
  
 /** Lista de pedidos de informação a vencer */ 
 private List<PedidoInformacao> pedidos; 
 
 /**  
  * Inicializa o bean  
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>nenhuma jsp</li> 
  *   </ul> 
  *  
  */ 
 public AgendaMBean() { 
  super(); 
  mesAno = CalendarUtils.getNomeMes(new 
Date())+"/"+CalendarUtils.getAno(new Date()); 
  getCarregarDiaAtual(); 
 } 
 
 /**  
  * Inicializa o bean  
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>sipac.war/acesso_informacao/index.jsf</li> 
  *   </ul> 
  *  
  */ 
 public String getCarregarDiaAtual() { 
  loadEvents(getPrimeiroDia(new Date()),getUltimoDia(new Date())); 
  return null; 
 } 
 
 /** 
  * Retorna o primeiro dia para ser mostrado no calendário 
  *  
  * @param date 
  * @return 
  */ 
 private Date getPrimeiroDia(Date date) { 
  date = CalendarUtils.getInstance(1, 
CalendarUtils.getMesByData(date)+1, CalendarUtils.getAno(date)).getTime(); 
  while (CalendarUtils.getDiaSemanaByData(date)!=Calendar.SUNDAY) { 
   date=CalendarUtils.adicionaDias(date, -1); 
  } 
  return date; 
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 } 
 
 /** 
  * Retorna o último dia para ser mostrado no calendário 
  *  
  * @param date 
  * @return 
  */ 
 private Date getUltimoDia(Date date) { 
  date=CalendarUtils.getMaximoDia(CalendarUtils.getMesByData(date)+1, 
CalendarUtils.getAno(date)); 
  while (CalendarUtils.getDiaSemanaByData(date)!=Calendar.SATURDAY) { 
   date=CalendarUtils.adicionaDias(date, 1); 
  } 
  return date; 
 } 
 
 /**  
  * Avança para o próximo mês  
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>sipac.war/acesso_informacao/index.jsf</li> 
  *   </ul> 
  *  
  */ 
 public void nextMonth(){ 
  loadEvents(getPrimeiroDia(new Date()), getUltimoDia(new Date())); 
 } 
  
 /**  
  * Retrocede para o mês anterior 
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>sipac.war/acesso_informacao/index.jsf</li> 
  *   </ul> 
  *  
  */ 
 public void previousMonth(){ 
  System.out.println("Ant."); 
 } 
  
 /** 
  * Método responsável por atualizar o número de pedidos a vencer de cada dia 
  */ 
 private void loadEvents(Date dataInicio, Date dataFim) { 
  PedidoInformacaoDAO pedidoDAO = DAOFactory.getInstance().getDAO( 
PedidoInformacaoImpl.class ); 
  List<Object[]> lista; 
  try { 
   lista = 
pedidoDAO.getQuantidadePedidosAVencer(dataInicio,dataFim); 
   long qtd=0; 
   final int DIA=0; 
   final int QTD=1; 
   Date hoje = new Date(); 
   // Preparando os dias a serem mostrados 
   for (int lin = 0; lin < LINHAS; lin++) { 



141 

 

 

    for (int col = 0; col < COLUNAS; col++) { 
     qtd=0; 
     for (Object[] obj : lista) { 
     
 if(CalendarUtils.compareTo(dataInicio,(Date)obj[DIA])==0){ 
       qtd=(Long) obj[QTD]; 
       break; 
      } 
     } 
     dias[lin][col]=new EventoDataModel(dataInicio,  // 
data 
                                  
Long.valueOf(qtd).intValue(), // qtd 
                                  
CalendarUtils.format(dataInicio, "dd/MM/yyyy").equals(CalendarUtils.format(hoje, 
"dd/MM/yyyy")), // é dia corrente? 
                                  
CalendarUtils.getMesByData(hoje)==CalendarUtils.getMesByData(dataInicio), // é mês 
corrente? 
                                  
dataInicio.before(hoje)); // está no passado?  
    
 dataInicio=CalendarUtils.adicionaUmDia(dataInicio); 
    } 
   } 
  } catch (HibernateException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (DAOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } finally{ 
   pedidoDAO.close(); 
  } 
   
 } 
 
 // gets and sets ... 
  
} 
 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.jsf; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * JSF Managed Bean responsável por realizar consultas de Pedidos de Informação 
 *  
 * @author William Rocha 
 */ 
@Component("buscaPedidoInformacaoMBean") 
@Scope("session") 
public class BuscaPedidoInformacaoMBean extends 
SipacAbstractController<PedidoInformacao>{ 
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 /** 
  * Mapeia a JSP para cadastro/alteração do relatório 
  */ 
 public static final String FORM_LISTA_REGISTRO = 
"/acesso_informacao/pedido/lista_pedido_informacao.jsp"; 
  
    /** Radical do protocolo registrado no e-SIC */ 
    private int radical; 
  
    /** Número do protocolo registrado no e-SIC */ 
    private int numero; 
     
    /** Ano do protocolo registrado no e-SIC */ 
    private int ano; 
     
    /** Digito do protocolo registrado no e-SIC */ 
    private int dv; 
     
    /** Unidade responsável por responder ao pedido*/ 
    private Unidade unidade; 
     
    /** Data inicial em que o solicitante realizou o cadastro */ 
    private Date inicioCadastro; 
  
    /** Data final em que o solicitante realizou o cadastro */ 
    private Date fimCadastro; 
  
    /** Data inicial em que o solicitante realizou o cadastro */ 
    private Date inicioVencimento; 
  
    /** Data final em que o solicitante realizou o cadastro */ 
    private Date fimVencimento; 
  
    /** Pedidos de Informação não respondidos */ 
    private StatusPedidoInformacao status; 
     
    /** Pedidos de Informação não respondidos */ 
    private boolean naoRespondidos; 
     
    /** controles de escolha dos filtros utilizados */ 
    private boolean 
cbProtocolo,cbUnidade,cbDataCadastro,cbDataVencimento,cbStatus, 
cbNaoRespondidos,cbFinalizadosSemRecurso; 
 
 /** Relação de movimentos de um pedido */ 
    protected Collection<MovimentoPedidoInformacao> movimentos; 
 
 /** Pedidos encontrados na busca */ 
 protected Collection<PedidoInformacao> pedidos; 
  
 /** Mensagem para indicar se achou ou não algum pedido durante a busca */ 
 private String mensagemBusca; 
  
 /** 
  * Seta os pedidos encontrados na busca no atributo local  
  * @param pedidos 
  */ 
 public void setPedidos(Collection<PedidoInformacao> pedidos) { 
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  this.pedidos = pedidos; 
  if(pedidos.size()==0) 
   mensagemBusca="Nenhum Pedido de Informação encontrado."; 
 } 
 
 
 /** 
  * Método para inicializar o bean 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>Nenhuma JSP</li> 
  * </ul> 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public void reset(){ 
  radical=0; 
  numero=0; 
  ano=CalendarUtils.getAnoAtual(); 
  dv=0; 
  cbProtocolo=false; 
  cbUnidade=false; 
  cbDataCadastro=false; 
  cbDataVencimento=false; 
  cbStatus=false; 
  cbNaoRespondidos=false; 
  cbFinalizadosSemRecurso=false; 
  inicioCadastro=new Date(); 
  fimCadastro=new Date(); 
  inicioVencimento=new Date(); 
  fimVencimento=new Date(); 
  unidade = new Unidade(); 
  status = new StatusPedidoInformacao(); 
  movimentos=null; 
  pedidos=null; 
 } 
  
 /** 
  * Método para inicializar o bean 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>Nenhuma JSP</li> 
  * </ul> 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public Collection<PedidoInformacao> findPedidos() throws HibernateException, 
DAOException{ 
  if(!validate()) 
   return new ArrayList<PedidoInformacao>(); 
  PedidoInformacaoDAO pedidoInformacaoDAO = getDAO( 
PedidoInformacaoImpl.class ); 
  List<Integer> lStatus = null; 
  boolean cbStatusTemp=cbStatus; 
  if(cbStatusTemp){ 
   lStatus=new ArrayList<Integer>(); 
   lStatus.add(status.getId()); 
  } else { 
  
 if(getCurrentRequest().getSession().getAttribute("pedido_informacao_operacao
").equals("prorrogar")){ 
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    lStatus=new ArrayList<Integer>(); 
    lStatus.add(StatusPedidoInformacao.CADASTRADO); 
    lStatus.add(StatusPedidoInformacao.ENVIADO); 
   
 lStatus.add(StatusPedidoInformacao.SOLICITADO_PRORROGACAO); 
    cbStatusTemp=true; 
   } 
  } 
  // Caso seja opção de reabrir então deve listar apenas os que já 
foram respondidos e não tiveram recurso 
 
 cbFinalizadosSemRecurso=getCurrentRequest().getSession().getAttribute("pedid
o_informacao_operacao").equals("reabrir"); 
   
  limparMensagemBusca(); 
  pedidos = pedidoInformacaoDAO.findByFiltro(cbProtocolo?radical:null, 
cbProtocolo?numero:null, cbProtocolo?ano:null, cbProtocolo?dv:null, 
                                       
cbUnidade?unidade:null,  
                                       
cbDataCadastro?inicioCadastro:null, cbDataCadastro?fimCadastro:null,  
                                       
cbDataVencimento?inicioVencimento:null, cbDataVencimento?fimVencimento:null,  
                                       
cbStatusTemp?lStatus:null,  
                                       
cbNaoRespondidos,cbFinalizadosSemRecurso,false, 
                                       getPaginacao()); 
  if(pedidos.size()==0) 
   mensagemBusca="Nenhum Pedido de Informação encontrado."; 
  return pedidos; 
 } 
 
 
 public boolean validate() { 
  if(cbProtocolo && (this.getRadical()==0 || this.getNumero()==0 || 
this.getAno()==0)) 
   erros.addErro("Número do protocolo é inválido."); 
  if(cbDataCadastro && (inicioCadastro==null || fimCadastro==null)) 
   erros.addErro("Período de Cadastro inválido."); 
  if(cbDataCadastro) 
  
 ValidatorUtil.validaOrdemTemporalDatas(inicioCadastro,fimCadastro, true, 
"Período de Cadastro", erros); 
  if(cbDataVencimento && (inicioVencimento==null || 
fimVencimento==null)) 
   erros.addErro("Período de Vencimento inválido."); 
  if(cbDataVencimento) 
   ValidatorUtil.validaOrdemTemporalDatas(inicioVencimento, 
fimVencimento, true, "Período de Vencimento.", erros); 
  if(cbUnidade && unidade.getId()==0) 
   erros.addErro("Unidade inválida."); 
  if(cbStatus && status.getId()==0) 
   erros.addErro("Status inválido."); 
  if(erros.isErrorPresent()){ 
   hasErrors(); 
   return false; 
  } 
  return true; 
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 } 
 
 /** 
  * Retorna todos os tipos de status de um pedido de informação <br/> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    
<li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/lista_pedido_informacao.jsp</li> 
  *   </ul> 
  * @return 
  */ 
 public Collection<SelectItem> getAllComboStatus() { 
 
  try { 
   StatusPedidoInformacaoDAO  dao = 
getDAO(StatusPedidoInformacaoImpl.class); 
   Collection<StatusPedidoInformacao> status; 
  
 if(getCurrentRequest().getSession().getAttribute("pedido_informacao_operacao
")!=null && 
getCurrentRequest().getSession().getAttribute("pedido_informacao_operacao").equals
("prorrogar")){ 
    Integer[] 
permitidos={StatusPedidoInformacao.CADASTRADO,StatusPedidoInformacao.ENVIADO,Statu
sPedidoInformacao.SOLICITADO_PRORROGACAO}; 
    status = dao.findById(permitidos); 
   } else 
    status = dao.findAll(StatusPedidoInformacao.class); 
 
   return toSelectItems(status, "id", "denominacao"); 
 
  } catch (DAOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return null; 
 } 
 
 /** Limpa a mensagem da busca 
  *   
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>Nenhuma</li> 
  *   </ul> 
  */ 
 public void limparMensagemBusca() { 
  this.mensagemBusca = ""; 
 } 
  
 public String getMensagemBusca() { 
  return this.mensagemBusca; 
 } 
  
 // gets and sets ... 
  
} 
 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática 
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 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.jsf; 
 
import java.util.Date; 
import br.ufrn.arq.util.CalendarUtils; 
 
/** 
 * Modelo de dados utilizado para transformar os dados de um Evento nos dados 
utilzados para a exibição das informações 
 * dentro do componende JSF <p:schedule> para a agenda . 
 *  
 * @author William Rocha 
 * 
 */ 
public class EventoDataModel{ 
 
 private Date data; 
  
 private int qtd; 
  
 private boolean diaCorrente; 
  
 private boolean mesCorrente; 
 
 private boolean passado; 
 
 public EventoDataModel() { 
  super(); 
 } 
  
 public EventoDataModel(Date data, int qtd, boolean diaCorrente, boolean 
mesCorrente, boolean passado) { 
  super(); 
  this.data = data; 
  this.qtd = qtd; 
  this.diaCorrente = diaCorrente; 
  this.mesCorrente = mesCorrente; 
  this.passado = passado; 
 } 
 
 /** 
  * Retorna o dia de uma determinada data 
  *  
  * @return 
  */ 
 public int getDia() { 
  return CalendarUtils.getDiaByData(this.data); 
 } 
 
 /** 
  * Retorna a data no formato dd/MM/yyyy 
  * @return 
  */ 
 public String getDataString() { 
  return CalendarUtils.format(data, "dd/MM/yyyy"); 
 } 
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 // gets and sets ... 
  
} 
 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.jsf; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * JSF Managed Bean responsável pelo CRUD de Pedidos de Informação 
 *  
 * @author William Rocha 
 */ 
@Component("pedidoInformacaoMBean") 
@Scope("session") 
public class PedidoInformacaoMBean extends 
SipacAbstractController<PedidoInformacao> { 
  
 /** Identificação do arquivo que se deseja fazer download */ 
 private int idArquivoDownload; 
  
 /** Indica se está no modo de alteração */ 
 private boolean alteracao; 
  
 /** Indica se está no modo de visualização */ 
 private boolean visualizacao; 
  
 /** Lista Arquivos a serem importados */ 
 private List<UploadedFile> listaArquivoProcesso; 
  
 /** Arquivo a ser processado */ 
 private UploadedFile arquivoProcesso; 
  
 /** Data Model da lista de Arquivos */ 
 private DataModel anexosJaIncluidos; 
  
 /** Data Model da lista de Arquivos */ 
 private DataModel listaArquivoProcessoDataModel; 
  
 /** Auxiliar ao registro de Movimentos do Pedido de Informação */ 
 MovimentoPedidoInformacao movimentoPedidoInformacao; 
  
 /** Bean auxiliar responsável por filtragens de Pedidos de Informação */ 
 @Autowired 
 BuscaPedidoInformacaoMBean buscaPedidoInformacaoMBean; 
 
 /** Atributo auxiliar para tratar os dados do clipboard */ 
 private String clipboard; 
  
 /** Mapeia a JSP para cadastro/alteração do pedido de informação */ 
 public static final String FORM_CADASTRO = 
"/acesso_informacao/pedido/form_pedido_informacao.jsf"; 
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 /** Mapeia a JSP para listagem de pedidos de informação */ 
 public static final String FORM_LISTA = 
"/acesso_informacao/pedido/lista_pedido_informacao.jsf"; 
 /** Mapeia a JSP para a visualização de um pedido de informação */ 
 public static final String FORM_VISUALIZAR = 
"/acesso_informacao/pedido/visualizar_pedido_informacao.jsf"; 
  
 /**  
  * Verifica se o usuário é chefe ou vice 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>Não é chamado por nenhuma JSP</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  */ 
 public boolean isChefeOuVice(){ 
  ResponsavelUnidadeDAO respDAO = getDAO(ResponsavelUnidadeDAO.class); 
  try { 
   return 
getUsuarioLogado().isUserInRole(SipacPapeis.RESPONSAVEL_RESPOSTA_PEDIDO_INFORMACAO
) || respDAO.isResponsavelByUnidade(getUsuarioLogado().getServidor().getId(), 
getUsuarioLogado().getUnidade().getId(), 
String.valueOf(NivelResponsabilidade.CHEFE)) || 
respDAO.isResponsavelByUnidade(getUsuarioLogado().getServidor().getId(), 
getUsuarioLogado().getUnidade().getId(), 
String.valueOf(NivelResponsabilidade.VICE)); 
  } catch (Exception e) { 
   return false; 
  } 
 } 
 
 /**  
  * Verifica se o usuário é um gestor de acesso a informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>Não é chamado por nenhuma JSP</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  */ 
 public boolean isGestorAcessoInformacao(){ 
  return 
getUsuarioLogado().isUserInRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
 } 
 
 /**  
  *  
  * Verifica se o usuário autorizado 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/portal_administrativo/menu_administrativo.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  */ 
 public boolean isUsuarioAutorizado() throws ArqException{ 
  return (isGestorAcessoInformacao() || isChefeOuVice()); 
 } 
 
 /** Verifica se o usuário pode responder a um Pedido de Informação 
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  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>Não é chamado por nenhuma JSP</li> 
  * </ul> 
  */ 
 public void verificaPermissaoUsuario() throws ArqException{ 
  if(!isUsuarioAutorizado()) 
   throw new SegurancaException("Usuário não autorizado a realizar 
esta operação."); 
 } 
 
 /** 
  * Método para inicializar o bean 
  * @throws ArqException  
  */ 
 private void reset() throws ArqException { 
  verificaPermissaoUsuario(); 
  obj = prepare(new PedidoInformacao()); 
   
  movimentoPedidoInformacao = new MovimentoPedidoInformacao(); 
  movimentoPedidoInformacao.setPedidoInformacao(obj); 
  movimentoPedidoInformacao.setAnexos(new 
ArrayList<AnexoPedidoInformacao>()); 
  movimentoPedidoInformacao.setStatus(new 
StatusPedidoInformacao(StatusPedidoInformacao.CADASTRADO)); 
  movimentoPedidoInformacao.setUnidade(new Unidade()); 
  obj.getMovimentosPedido().add(movimentoPedidoInformacao); 
 
  arquivoProcesso = null; 
  listaArquivoProcesso = new ArrayList<UploadedFile>(); 
  listaArquivoProcessoDataModel = null; 
   
 
 prepareMovimento(SipacListaComando.CADASTRAR_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
 
 prepareMovimento(SipacListaComando.ALTERAR_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
  prepareMovimento(ArqListaComando.ALTERAR); 
  clipboard=""; 
 } 
  
 /** 
  * Prepara os atributos do objeto para cadastro ou alteracao 
  * @param pedido 
  * @return 
  */ 
 private PedidoInformacao prepare(PedidoInformacao pedido){ 
  if(pedido.getMovimentosPedido()==null) pedido.setMovimentosPedido(new 
ArrayList<MovimentoPedidoInformacao>()); 
  if(pedido.getData()==null) pedido.setData(new Date()); 
  if(pedido.getAno()==0) pedido.setAno(CalendarUtils.getAnoAtual()); 
  return pedido; 
 } 
  
  
 /** 
  * Prepara o Bean para cadastro dos Pedidos de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
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  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String entrarCadastro() throws ArqException{ 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  setConfirmButton("Cadastrar"); 
  reset(); 
  alteracao=false; 
  anexosJaIncluidos = null; 
  return forward(FORM_CADASTRO); 
 } 
  
 /** 
  * Prepara o Bean para alterar um Pedido de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>/acesso_informacao/pedido/lista_pedido_informacao.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String direcionaAlteracao() throws ArqException{ 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  int id = 0; 
  if(getParameterInt("id")!=null) 
   id = getParameterInt("id"); 
  else 
   id=obj.getId(); 
  setConfirmButton("Alterar"); 
  obj = getGenericDAO().findByPrimaryKey(id, PedidoInformacao.class); 
  obj.getDataRegistro(); // Evita lazy exception 
  if (obj == null){ 
   addMensagemErro("O Pedido de Informação selecionado já foi 
removido anteriormente"); 
   return null; 
  } 
  atualizarObjeto(getParameterBoolean("reaberto")!=null && 
getParameterBoolean("reaberto")); 
  alteracao=true; 
  return forward(FORM_CADASTRO); 
 } 
 
 /** 
  * Prepara o Pedido p/ ser alterado/visualizado 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>Não é Invocado por nenhuma JSP</li> 
  * </ul> 
  * @param  reaberto - Indica se deseja alterar o registro de movimentação da 
reabertura ou o original  
  * @return PedidoInformacao 
  */ 
 public PedidoInformacao atualizarObjeto(boolean reaberto) { 
  obj=prepare(obj); 
   
  if(reaberto){ 
   for (int i = 0; i < obj.getMovimentosPedido().size(); i++) { 
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 if(obj.getMovimentosPedido().get(i).getStatus().getId()==StatusPedidoInforma
cao.RECORRIDO){ 
    
 movimentoPedidoInformacao=obj.getMovimentosPedido().get(i); 
     break; 
    } 
   } 
/*   for (MovimentoPedidoInformacao mov : obj.getMovimentosPedido()) 
{ 
   
 if(mov.getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.RECORRIDO){ 
     movimentoPedidoInformacao=mov; 
     break; 
    } 
   } 
*/ 
  } else 
   movimentoPedidoInformacao = obj.getMovimentosPedido().get(0); 
   
  if(movimentoPedidoInformacao.getUnidade()==null) 
   movimentoPedidoInformacao.setUnidade(new Unidade()); 
  for (AnexoPedidoInformacao anexo : 
movimentoPedidoInformacao.getAnexos()) { 
   ByteArrayOutputStream  oStream = new ByteArrayOutputStream();  
   EnvioArquivoHelper.recuperaArquivo(oStream, 
anexo.getIdArquivo()); 
   //ByteArrayInputStream iStream = new 
ByteArrayInputStream(oStream.toByteArray()); 
   anexo.setSize(oStream.size()); 
  } 
  anexosJaIncluidos = null; 
  if(movimentoPedidoInformacao.getAnexos().size()>0) 
   anexosJaIncluidos = new 
ListDataModel(movimentoPedidoInformacao.getAnexos()); 
  return obj; 
 } 
  
 /** 
  * Prepara o Bean para visualizar um Pedido de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>Não é Invocado por nenhuma JSP</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String getVisualizar(int idPedido) throws ArqException{ 
  verificaPermissaoUsuario(); 
  obj = getGenericDAO().findByPrimaryKey(idPedido, 
PedidoInformacao.class); 
 
 atualizarObjeto(obj.getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.RECORRIDO); 
  for (int i = 0; i < obj.getMovimentosPedido().size(); i++) { 
   MotivoReabertura motivo = 
obj.getMovimentosPedido().get(i).getMotivoReabertura(); 
   if(motivo!=null) 
    motivo = 
getGenericDAO().findByPrimaryKey(motivo.getId(), MotivoReabertura.class); 
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  } 
 
 getCurrentRequest().getSession(false).setAttribute("pedido_informacao", 
obj); 
  getCurrentRequest().setAttribute("movimento_pedido_informacao", 
getMovimentoPedidoInformacao()); 
  getCurrentRequest().setAttribute("anexos_ja_incluidos", 
getAnexosJaIncluidos()); 
  return null; 
 } 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para visualizar um Pedido de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/lista_acompanhar_pedido.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String getSelecionarPedido() throws ArqException{ 
  return getVisualizar(getParameterInt("idPedido")); 
 } 
 
 /** 
  * Remove Pedido de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/lista_pedido_informacao.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public void remover(ActionEvent evt) throws ArqException{ 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
 
 prepareMovimento(SipacListaComando.REMOVE_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
  int id = 
Integer.valueOf(evt.getComponent().getAttributes().get("idRemover").toString()); 
  this.setObj(getGenericDAO().findByPrimaryKey(id, 
PedidoInformacao.class)); 
  MovimentoCadastro movCad = new MovimentoCadastro(); 
  movCad.setObjMovimentado(obj); 
 
 movCad.setCodMovimento(SipacListaComando.REMOVE_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
  prepareMovimento(ArqListaComando.REMOVER); 
  if (obj == null || obj.getId() == 0) { 
   addMensagemErro("O Pedido de Informação selecionado já foi 
removido anteriormente"); 
   return; 
  } else { 
   try { 
    execute(movCad); 
    addMensagemInformation("Pedido de Informação removido 
com sucesso!"); 
    find(); 
   } catch (NegocioException e) { 
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    addMensagens(e.getListaMensagens()); 
   } 
  } 
  getPaginacao().setPaginaAtual(0); 
  reset(); 
 } 
 
 /** 
  * Finaliza um  Pedido de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/lista_pedido_informacao.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String finalizar() throws ArqException{ 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  int id = getParameterInt("idPedido"); 
  this.setObj(getGenericDAO().findByPrimaryKey(id, 
PedidoInformacao.class)); 
//  obj.getMovimentosPedido().iterator(); 
 
 prepareMovimento(SipacListaComando.FINALIZAR_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
     MovimentoPedidoInformacao mv=new MovimentoPedidoInformacao(); 
     mv.setPedidoInformacao(obj); 
  mv.setDataRegistro(obj.getDataRegistro()); 
  mv.setData(new Date()); 
  mv.setUsuario(getUsuarioLogado()); 
  mv.setStatus(new 
StatusPedidoInformacao(StatusPedidoInformacao.FINALIZADO)); 
  mv.setUnidade(new Unidade(getUsuarioLogado().getUnidade().getId())); 
  obj.getMovimentosPedido().add(mv); 
  obj.setStatus(new 
StatusPedidoInformacao(StatusPedidoInformacao.FINALIZADO)); 
  MovimentoCadastro movCad = new MovimentoCadastro(); 
  movCad.setObjMovimentado(obj); 
 
 movCad.setCodMovimento(SipacListaComando.FINALIZAR_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROL
E); 
  if (obj == null || obj.getId() == 0) { 
   addMensagemErro("O Pedido de Informação selecionado já foi 
removido anteriormente"); 
   return null; 
  } else { 
   try { 
    execute(movCad); 
    addMensagemInformation("Pedido de Informação 
"+obj.getNumeroProtocolo()+" finalizado com sucesso!"); 
    find(); 
   } catch (NegocioException e) { 
    addMensagens(e.getListaMensagens()); 
   } 
  } 
  getPaginacao().setPaginaAtual(0); 
  return forward(FORM_LISTA); 
 } 
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 /** 
  * Prepara o Bean para listagem dos Pedidos de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String entrarListagem() throws ArqException{ 
  buscaPedidoInformacaoMBean.limparMensagemBusca(); 
  return entrarListagem(true); 
 } 
  
 /** 
  * Prepara o Bean para listagem dos Pedidos de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>Nenhuma</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String entrarListagem(boolean reset) throws ArqException{ 
  verificaPermissaoUsuario(); 
  setConfirmButton("Cadastrar"); 
  reset(); 
  if(reset) 
   buscaPedidoInformacaoMBean.reset(); 
  else 
   buscaPedidoInformacaoMBean.findPedidos(); 
 
 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_operacao", 
"listar"); 
  return forward(FORM_LISTA); 
 } 
  
 /** 
  * Prepara o Bean para listagem de Acompanhamento de Pedidos de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String entrarFinalizacao() throws ArqException{ 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  PedidoInformacaoDAO pedidoInformacaoDAO = getDAO( 
PedidoInformacaoImpl.class ); 
  String retorno = entrarListagem(); 
  buscaPedidoInformacaoMBean.reset(); 
  buscaPedidoInformacaoMBean.setCbStatus(true); 
  buscaPedidoInformacaoMBean.setStatus(new  
StatusPedidoInformacao(StatusPedidoInformacao.RESPONDIDO)); 
   
  List<Integer> lStatus=new ArrayList<Integer>(); 
  lStatus.add(StatusPedidoInformacao.RESPONDIDO); 
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  buscaPedidoInformacaoMBean.setPedidos( 
   
 pedidoInformacaoDAO.findByFiltro(null,null,null,null,null,null,null,null,nul
l,lStatus,false,false,false,getPaginacao())     
    ); 
 
 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_operacao", 
"finalizar"); 
  return retorno; 
 } 
 
 /** 
  * Realiza a filtragem dos Pedidos de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>/acesso_informacao/pedido/lista_pedido_informacao.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String find() throws ArqException{ 
  if(isChefeOuVice() && 
!getUsuarioLogado().isUserInRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO)){ 
   buscaPedidoInformacaoMBean.setUnidade(new 
Unidade(getUsuarioLogado().getUnidade().getId())); 
   buscaPedidoInformacaoMBean.setCbUnidade(true); 
  } 
   
  if(!buscaPedidoInformacaoMBean.isCbProtocolo() && 
!buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataCadastro() && 
!buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataVencimento() 
    && !buscaPedidoInformacaoMBean.isCbUnidade() && 
!buscaPedidoInformacaoMBean.isCbStatus()){ 
   erros.addErro("Escolha uma das opções de busca."); 
   hasErrors(); 
   return null; 
  } 
  buscaPedidoInformacaoMBean.findPedidos(); 
  return forward(FORM_LISTA); 
 } 
  
 /** 
  * Realiza o cadastro/atualização do pedido de informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>/informacao/pedido/form_pedido_informacao.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return String que contém o caminho para a JSP de redirecionamento. 
  * @throws ArqException 
  */ 
 @Override 
 public String cadastrar() throws ArqException{ 
   
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  
 
 ValidatorUtil.validateRequired(movimentoPedidoInformacao.getConteudo(), 
"Conteúdo", erros); 
  addMensagens(obj.validate()); 
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  if(hasErrors() ) 
   return null; 
   
  MovimentoCadastro mov = new MovimentoCadastro(); 
  mov.setObjMovimentado(obj); 
  for (UploadedFile arquivo : listaArquivoProcesso) { 
   AnexoPedidoInformacao anexo = new 
AnexoPedidoInformacao(movimentoPedidoInformacao); 
   anexo.setArquivo(arquivo); 
   movimentoPedidoInformacao.getAnexos().add(anexo); 
  }  
   
  boolean resetar = true; 
   
  if( obj.getId() == 0){ 
   if(obj.getUnidade()!=null && obj.getUnidade().getId()>0) 
    obj.setStatus(new 
StatusPedidoInformacao(StatusPedidoInformacao.ENVIADO)); 
   else 
    obj.setStatus(new 
StatusPedidoInformacao(StatusPedidoInformacao.CADASTRADO)); 
  
 mov.setCodMovimento(SipacListaComando.CADASTRAR_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
   movimentoPedidoInformacao.setData(new Date()); 
   movimentoPedidoInformacao.setUsuario(getUsuarioLogado()); 
   
  }else{ 
    
   //Caso seja uma alteração 
   if(alteracao){ 
    
    //Prepara o movimento de alteração 
   
 mov.setCodMovimento(SipacListaComando.ALTERAR_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
    
   }else{ //Caso contrário 
     
    //Erro: o usuário voltou pelo navegador e tentou 
cadastrar novamente 
    addMensagemErro("Você utilizou o botão voltar do 
navegador, o que não é recomendado. Por favor, reinicie o processo utilizando os 
links oferecidos pelo sistema."); 
     
    return cancelar(); 
   } 
  } 
   
  try{ 
    
   //Chamando processador 
   obj = (PedidoInformacao) execute(mov); 
   
  }catch (NegocioException e) { 
   addMensagemErro(e.getMessage()); 
   return null; 
  } 
    
  if(alteracao){ 
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   addMensagemInformation("Pedido de Informação " + 
obj.getNumeroProtocolo() + " atualizado com sucesso."); 
   reset(); 
   return entrarListagem(); 
  } 
  if(resetar){ 
   addMensagemInformation("Pedido de Informação " + 
obj.getNumeroProtocolo() + " cadastrado com sucesso."); 
   reset(); 
  } 
  return null; 
 } 
 
 /** Método que adiciona um arquivo a ser importado na lista de arquivos  
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_pedido_informacao.jsf</li> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_reabrir_pedido_informacao.jsf</l
i> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_responder_pedido_informacao.jsf<
/li> 
  * </ul> 
  *  
  * @throws DAOException  
  * @throws NegocioException  
  */ 
 public void adicionarArquivo(ActionEvent evt) throws DAOException{ 
  /** 
   if (!ValidatorUtil.isEmpty(obj.getArquivo())){ 
       obj.setIdArquivo(EnvioArquivoHelper.getNextIdArquivo()); 
       EnvioArquivoHelper.inserirArquivo(obj.getIdArquivo(), 
obj.getArquivo().getBytes(), obj.getArquivo().getContentType(), 
obj.getArquivo().getName()); 
      } 
   */ 
  int numeroMaximoArquivos = getQtdMaximaAnexos(); 
  if(ValidatorUtil.isNotEmpty(arquivoProcesso)){ 
   if(arquivoProcesso.getSize()>getTamanhoMaximoAnexo()*1000*1024) 
    addMensagemErroAjax("O tamanho máximo de arquivos 
anexados é de "+getTamanhoMaximoAnexo()+" megabytes."); 
   else { 
   
 if(!getTiposPermitidosAnexo().toUpperCase().contains(arquivoProcesso.getName
().substring(arquivoProcesso.getName().indexOf('.')+1).toUpperCase())) 
     addMensagemErroAjax("Os tipos de arquivo permitido 
são: "+getTiposPermitidosAnexo()); 
    else { 
     if(listaArquivoProcesso.size()< 
numeroMaximoArquivos ){ 
      //validar registros repetidos 
      listaArquivoProcesso.add(arquivoProcesso); 
      listaArquivoProcessoDataModel = new 
ListDataModel(listaArquivoProcesso); 
      arquivoProcesso = null; 
     } else { 
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      addMensagemErroAjax(String.format("A 
quantidade máxima de arquivos para processamento é %s.",numeroMaximoArquivos)); 
     } 
    } 
   } 
  } else { 
   addMensagemErroAjax("O arquivo não foi selecionado, escolha um 
arquivo e tente novamente."); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Método responsável por decodificar o conteúdo do que foi copiado do 
clipboard preenchendo os dados do pedido de informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_pedido_informacao.jsf</li> 
  * </ul> 
  */ 
 public void preImportarClipboard(ActionEvent evt) throws HibernateException, 
DAOException{ 
  clipboard=""; 
 } 
 
 /** 
  * Método responsável por decodificar o conteúdo do que foi copiado do 
clipboard preenchendo os dados do pedido de informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_pedido_informacao.jsf</li> 
  * </ul> 
  */ 
 public void parseClipboard(){ 
  String[] linhas = clipboard.replace("\r\n\t\r\n", 
"\n").replace("\n\t\n", "\n").replace("\n", "###").split("###"); 
  try { 
   for (int i = 0; i < linhas.length; i++) { 
    String linha = linhas[i]; 
    if(i<linhas.length){ 
     if(linha.equals("Protocolo")){ 
      String protocolo=linhas[i+1]; 
     
 obj.setRadical(Integer.valueOf(protocolo.substring(0,5))); 
     
 obj.setNumero(Integer.valueOf(protocolo.substring(5,11))); 
     
 obj.setAno(Integer.valueOf(protocolo.substring(11,15))); 
     
 obj.setDv(Integer.valueOf(protocolo.substring(15,17))); 
     } else if(linha.equals("Data de abertura")){ 
      
 movimentoPedidoInformacao.setDataRegistro(CalendarUtils.parseDate(linhas[i+1
],"dd/MM/yyyy")); 
     } else if(linha.equals("Descrição")){ 
      int k=i+1; 
      StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
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      while(!linhas[k].equals("Origem da 
Solicitação")){ 
       sb.append(linhas[k]+"\n"); 
       k++; 
      } 
     
 movimentoPedidoInformacao.setConteudo(sb.toString()); 
     } 
    } 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 /**  
  * Remove o arquivo selecionado da lista de arquivos a serem anexados  
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_pedido_informacao.jsf</li> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_reabrir_pedido_informacao.jsf</l
i> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_responder_pedido_informacao.jsf<
/li> 
  * </ul> 
  *  
  */ 
 public void removerArquivo(ActionEvent evt){ 
  UploadedFile arquivo = (UploadedFile) 
listaArquivoProcessoDataModel.getRowData(); 
  listaArquivoProcesso.remove(arquivo); 
 } 
 
 /**  
  * Remove o arquivo selecionado da lista de arquivos já anexados  
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_pedido_informacao.jsf</li> 
  * </ul> 
  */ 
 public void removerArquivoJaAnexado(ActionEvent evt){ 
  AnexoPedidoInformacao arquivo = (AnexoPedidoInformacao) 
anexosJaIncluidos.getRowData(); 
  for (int movi = movimentoPedidoInformacao.getAnexos().size()-1; movi 
>= 0; movi--) { 
  
 if(movimentoPedidoInformacao.getAnexos().get(movi).getId()==arquivo.getId())
{ 
    movimentoPedidoInformacao.getAnexos().remove(movi); 
    break; 
   } 
  } 
  anexosJaIncluidos = null; 
  if(movimentoPedidoInformacao.getAnexos().size()>0) 
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   anexosJaIncluidos = new 
ListDataModel(movimentoPedidoInformacao.getAnexos()); 
  listaArquivoProcesso.remove(arquivo); 
 } 
 
 /** 
  *  Download de arquivos já anexados  
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_pedido_informacao.jsf</li> 
  *      
<li>sipac.war//acesso_informacao/pedido/visualizar_pedido_informacao.jsf</li> 
  * </ul> 
  * @throws IOException  
  * */ 
 public String downloadArquivoJaAnexado(ActionEvent evt) throws IOException{ 
  downloadArquivo(Integer.valueOf(getParameter("_idArquivo"))); 
  return null; 
 } 
 
 /** 
  * Método Responsável em fazer download do arquivo. 
  * @return  
  * @throws IOException 
  */ 
 private String downloadArquivo(int id) throws IOException{ 
 
   String nomeArquivo = 
EnvioArquivoHelper.recuperaNomeArquivo(id); 
   ExternalContext context = 
FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext(); 
   HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) 
context.getResponse(); 
   response.setHeader("content-disposition", "attachment; 
filename=\"" + nomeArquivo + "\""); 
         response.setContentType("application/download"); 
          
   ServletOutputStream outputStream = response.getOutputStream(); 
   EnvioArquivoHelper.recuperaArquivo(outputStream,id); 
    
         outputStream.flush(); 
         outputStream.close(); 
          
         FacesContext.getCurrentInstance().responseComplete(); 
          
        return null; 
         
 } 
 
 /** Método que retorna se a lista de arquivos está vazia */ 
 public boolean isListaArquivoVazia(){ 
  if(ValidatorUtil.isEmpty(listaArquivoProcesso)) 
   return true; 
  else 
   return false; 
 } 
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 /** Retorna a quandidade máxima de caracteres permitido no cadastro do 
conteúdo */ 
 public int getQtdMaximaConteudo() { 
  return 
ParametroHelper.getInstance().getParametroInt(ParametrosAcessoInformacao.PEDIDO_IN
FORMACAO_TAMANHO_CONTEUDO); 
 } 
 
 /** Retorna quandidade máxima de arquivos anexados */ 
 public int getQtdMaximaAnexos() { 
  return 
ParametroHelper.getInstance().getParametroInt(ParametrosAcessoInformacao.PEDIDO_IN
FORMACAO_QTD_ANEXOS); 
 } 
 
 /** Retorna o tamanho máximo de cada arquivo anexado em megabytes */ 
 public int getTamanhoMaximoAnexo() { 
  return 
ParametroHelper.getInstance().getParametroInt(ParametrosAcessoInformacao.PEDIDO_IN
FORMACAO_TAMANHO_ANEXO); 
 } 
 
 /** Retorna o tamanho máximo de cada arquivo anexado em megabytes */ 
 public String getTiposPermitidosAnexo() { 
  return 
ParametroHelper.getInstance().getParametro(ParametrosAcessoInformacao.PEDIDO_INFOR
MACAO_TIPOS_ANEXO); 
 } 
 
 /** 
  * Retorna a data de vencimento do pedido a partir de sua movimentação 
  *  
  * @return Date 
  */ 
 public Date getVencimento(){ 
  Date vencto = null; 
  for (MovimentoPedidoInformacao movimento: obj.getMovimentosPedido()) 
{ 
   if(movimento.getVencimento()!=null) 
    vencto=movimento.getVencimento(); 
  } 
  return vencto; 
 } 
  
 /** 
  * Retorna o status do pedido a partir de sua movimentação 
  *  
  * @return Date 
  */ 
 public StatusPedidoInformacao getStatus(){ 
  StatusPedidoInformacao status = null; 
  for (MovimentoPedidoInformacao movimento: obj.getMovimentosPedido()) 
{ 
   status=movimento.getStatus(); 
  } 
  return status; 
 } 
 
} 
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/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.jsf; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * JSF Managed Bean responsável pelo registro de prorrogação de Pedidos de 
Informação 
 *  
 * @author William Rocha 
 */ 
@Component 
@Scope("session") 
public class ProrrogarPedidoMBean extends 
SipacAbstractController<PedidoInformacao> { 
  
 /** Mapeia a JSP para prorrogar ao pedido de informação */ 
 public static final String FORM_PRORROGACAO = 
"/acesso_informacao/pedido/form_prorrogacao_pedido_informacao.jsf"; 
 
 /** Bean auxiliar responsável por filtragens de Pedidos de Informação */ 
 @Autowired 
 BuscaPedidoInformacaoMBean buscaPedidoInformacaoMBean; 
 /** Bean responsável pelo crud de Pedidos de Informação */ 
 @Autowired 
 private PedidoInformacaoMBean pedidoInformacaoMBean; 
  
 /** Auxiliar ao registro de Movimentos do Pedido de Informação */ 
 MovimentoPedidoInformacao movimentoPedidoInformacao; 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para listagem de Pedidos de Informação para prorrogação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  * </ul> 
  * <br/><br/> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String entrarListagem() throws ArqException{ 
  pedidoInformacaoMBean.verificaPermissaoUsuario(); 
  String retorno = pedidoInformacaoMBean.entrarListagem(); 
  buscaPedidoInformacaoMBean.reset(); 
  // Trazendo todos os que estão solicitando prorrogação 
  buscaPedidoInformacaoMBean.setCbStatus(true); 
  buscaPedidoInformacaoMBean.setStatus(new 
StatusPedidoInformacao(StatusPedidoInformacao.SOLICITADO_PRORROGACAO)); 
  buscaPedidoInformacaoMBean.findPedidos(); 
  //---------------------------------------------------- 
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 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_operacao", 
"prorrogar"); 
  return retorno; 
 } 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para listagem de Pedidos de Informação para solicitacao de 
prorrogação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/portal_administrativo/menu_administrativo.jsp</li> 
  * </ul> 
  * <br/><br/> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String entrarListagemChefe() throws ArqException{ 
  String retorno=entrarListagem(); 
  Unidade unidade=new Unidade(getUsuarioLogado().getUnidade().getId()); 
  PedidoInformacaoDAO pedidoInformacaoDAO = getDAO( 
PedidoInformacaoImpl.class ); 
  ArrayList<Integer> status = new ArrayList<Integer>(); 
  status.add(StatusPedidoInformacao.ENVIADO); 
  buscaPedidoInformacaoMBean.setPedidos( 
   
 pedidoInformacaoDAO.findByFiltro(null,null,null,null,unidade,null,null,null,
null,status,true,false,false,getPaginacao())     
  ); 
   
 
 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_operacao", 
"solicitaProrrogacao"); 
  return retorno; 
 } 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para prorrogar a um Pedido de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/lista_pedido_informacao.jsp</li> 
  * </ul> 
  * <br/><br/> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String direcionaProrrogacao() throws ArqException{ 
  pedidoInformacaoMBean.verificaPermissaoUsuario(); 
  int id = getParameterInt("idPedido"); 
  obj = getGenericDAO().findByPrimaryKey(id, PedidoInformacao.class); 
  obj.getDataRegistro(); // Evita lazy exception 
  if (obj == null){ 
   addMensagemErro("O Pedido de Informação selecionado já foi 
removido anteriormente"); 
   return null; 
  } 
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  pedidoInformacaoMBean.setObj(obj); 
  obj=pedidoInformacaoMBean.atualizarObjeto(false); 
  pedidoInformacaoMBean.getSelecionarPedido(); 
  movimentoPedidoInformacao = new MovimentoPedidoInformacao(); 
 
 if(getCurrentRequest().getSession().getAttribute("pedido_informacao_operacao
").toString().equals("prorrogar")) 
   setConfirmButton("Prorrogar"); 
  else 
   setConfirmButton("Solicitar"); 
  // Pegando justificativa do último pedido de prorrogação 
  for (int i = 0; i < obj.getMovimentosPedido().size(); i++) { 
  
 if(obj.getMovimentosPedido().get(i).getStatus().getId()==StatusPedidoInforma
cao.SOLICITADO_PRORROGACAO){ 
   
 movimentoPedidoInformacao.setConteudo(obj.getMovimentosPedido().get(i).getCo
nteudo()); 
   } 
  } 
  return forward(FORM_PRORROGACAO); 
 } 
 
 /** 
  * Realiza o registro de prorrogação/solicitação de prorrogação de um Pedido 
de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>/informacao/pedido/form_prorrogar_pedido_informacao.jsp</li> 
  * </ul> 
  * <br/> 
  * @return String que contém o caminho para a JSP de redirecionamento. 
  * @throws ArqException 
  */ 
 public String prorrogar() throws ArqException{ 
   
  pedidoInformacaoMBean.verificaPermissaoUsuario(); 
  
 
 ValidatorUtil.validateRequired(movimentoPedidoInformacao.getConteudo(), 
"Justificativa", erros); 
   
  if(hasErrors() ){ 
   pedidoInformacaoMBean.getVisualizar(obj.getId()); 
   return null; 
  } 
   
  StatusPedidoInformacao status; 
  String msg; 
 
 if(getCurrentRequest().getSession().getAttribute("pedido_informacao_operacao
").equals("solicitaProrrogacao")){ 
   status = new 
StatusPedidoInformacao(StatusPedidoInformacao.SOLICITADO_PRORROGACAO); 
   msg="Pedido de prorrogação de prazo realizada com sucesso."; 
  } 
  else { 
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   status = new 
StatusPedidoInformacao(StatusPedidoInformacao.PRORROGADO); 
   msg="Pedido de Informação " + obj.getNumeroProtocolo() + " 
prorrogado para 
"+CalendarUtils.format(CalendarUtils.adicionaDias(obj.getVencimento(),ParametroHel
per.getInstance().getParametroInt(ParametrosAcessoInformacao.PEDIDO_INFORMACAO_DIA
S_PRORROGACAO) ),"dd/MM/yyyy")+" com sucesso."; 
  } 
   
   
 
 prepareMovimento(SipacListaComando.PRORROGAR_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
  MovimentoCadastro mov = new MovimentoCadastro(); 
   
  movimentoPedidoInformacao.setPedidoInformacao(obj); 
  movimentoPedidoInformacao.setStatus(status); 
  movimentoPedidoInformacao.setDataRegistro(obj.getDataRegistro()); 
  movimentoPedidoInformacao.setData(new Date()); 
 
 obj.setVencimento(CalendarUtils.adicionaDias(obj.getVencimento(),ParametroHe
lper.getInstance().getParametroInt(ParametrosAcessoInformacao.PEDIDO_INFORMACAO_DI
AS_PRORROGACAO))); 
  movimentoPedidoInformacao.setVencimento(obj.getVencimento()); 
  movimentoPedidoInformacao.setUsuario(getUsuarioLogado()); 
 
  obj.setStatus(status); 
  obj.getMovimentosPedido().add(movimentoPedidoInformacao); 
  mov.setObjMovimentado(obj); 
 
 
 mov.setCodMovimento(SipacListaComando.PRORROGAR_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
   
   
  try{ 
    
   //Chamando processador 
   obj = (PedidoInformacao) execute(mov); 
   
  }catch (NegocioException e) { 
   addMensagemErro(e.getMessage()); 
   return null; 
  } 
    
  addMensagemInformation(msg); 
 
 if(getCurrentRequest().getSession().getAttribute("pedido_informacao_operacao
").equals("solicitaProrrogacao")) 
   return entrarListagemChefe(); 
  else  
   return entrarListagem(); 
 
 } 
 
 public MovimentoPedidoInformacao getMovimentoPedidoInformacao() { 
  return movimentoPedidoInformacao; 
 } 
 
 public void setMovimentoPedidoInformacao( 
   MovimentoPedidoInformacao movimentoPedidoInformacao) { 
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  this.movimentoPedidoInformacao = movimentoPedidoInformacao; 
 } 
 
 /** 
  * Retorna a quantidade de Pedidos de Informação com status de solicitação 
de prorrogação 
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>/sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  *   </ul> 
  * @throws Exception  
     * 
  */ 
 public int getQtdAProrrogar() throws Exception{ 
  PedidoInformacaoDAO pedidoInformacaoDAO = getDAO( 
PedidoInformacaoImpl.class ); 
  ArrayList<Integer> status = new ArrayList<Integer>(); 
  status.add(StatusPedidoInformacao.SOLICITADO_PRORROGACAO); 
  return 
pedidoInformacaoDAO.findByFiltro(null,null,null,null,null,null,null,null,null,stat
us,true,false,false,null).size();     
 } 
  
} 
 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática 
 * Diretoria de Sistemas 
 * 
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.jsf; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * JSF Managed Bean responsável pela Reabertura de um pedido devido a recurso 
 *  
 * @author William Rocha 
 */ 
@Component 
@Scope("session") 
public class ReabrirPedidoMBean extends SipacAbstractController<PedidoInformacao> 
{ 
  
 /** Lista Arquivos a serem importados */ 
 private List<UploadedFile> listaArquivoProcesso; 
 
 /** Arquivo a ser processado */ 
 private UploadedFile arquivoProcesso; 
  
 /** Mapeia a JSP para reabrir um pedido de informação */ 
 public static final String FORM_REABRIR = 
"/acesso_informacao/pedido/form_reabrir_pedido_informacao.jsf"; 
 
 /** Data Model da lista de Arquivos */ 
 private DataModel listaArquivoProcessoDataModel; 



167 

 

 

 
 /** Bean auxiliar responsável por filtragens de Pedidos de Informação */ 
 @Autowired 
 BuscaPedidoInformacaoMBean buscaPedidoInformacaoMBean; 
 /** Bean responsável pelo crud de Pedidos de Informação */ 
 @Autowired 
 private PedidoInformacaoMBean pedidoInformacaoMBean; 
  
 /** Auxiliar ao registro de Movimentos do Pedido de Informação */ 
 MovimentoPedidoInformacao movimentoPedidoInformacao; 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para listagem de Reabertura de Pedidos de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  * </ul> 
  * <br/><br/> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String entrarListagem() throws ArqException{ 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  String retorno = pedidoInformacaoMBean.entrarListagem(); 
  buscaPedidoInformacaoMBean.reset(); 
 
 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_operacao", 
"reabrir"); 
  return retorno; 
 } 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para responder a um Pedido de Informação 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/lista_pedido_informacao.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String direcionaReabertura() throws ArqException{ 
  pedidoInformacaoMBean.verificaPermissaoUsuario(); 
  int id = getParameterInt("idPedido"); 
  obj = getGenericDAO().findByPrimaryKey(id, PedidoInformacao.class); 
  obj.getMovimentosPedido().iterator(); 
  obj.getDataRegistro(); // Evita lazy exception 
  if (obj == null){ 
   addMensagemErro("O Pedido de Informação selecionado já foi 
removido anteriormente"); 
   return null; 
  } 
   
  listaArquivoProcesso = new ArrayList<UploadedFile>(); 
  listaArquivoProcessoDataModel = null; 
   
  pedidoInformacaoMBean.setObj(obj); 
  obj=pedidoInformacaoMBean.atualizarObjeto(false); 
  pedidoInformacaoMBean.getSelecionarPedido(); 
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  movimentoPedidoInformacao = new MovimentoPedidoInformacao(); 
  movimentoPedidoInformacao.setPedidoInformacao(obj); 
  movimentoPedidoInformacao.setUnidade(new Unidade()); 
  movimentoPedidoInformacao.setStatus(new 
StatusPedidoInformacao(StatusPedidoInformacao.RECORRIDO)); 
  movimentoPedidoInformacao.setMotivoReabertura(new 
MotivoReabertura()); 
 
 prepareMovimento(SipacListaComando.REABRIR_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
  setConfirmButton("Reabrir"); 
   
  return forward(FORM_REABRIR); 
 } 
 
 /**  
  * Remove o arquivo selecionado da lista de arquivos a serem anexados  
  * <br/> 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_reabrir_pedido_informacao.jsp</l
i> 
  * </ul> 
  */ 
 public void removerArquivo(ActionEvent evt){ 
  UploadedFile arquivo = (UploadedFile) 
listaArquivoProcessoDataModel.getRowData(); 
  listaArquivoProcesso.remove(arquivo); 
 } 
 
 /**  
  * Método que retorna se a lista de arquivos está vazia 
  * <br/> 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_reabrir_pedido_informacao.jsp</l
i> 
  * </ul> 
  */ 
 public boolean isListaArquivoVazia(){ 
  if(ValidatorUtil.isEmpty(listaArquivoProcesso)) 
   return true; 
  else 
   return false; 
 } 
 
 /** 
  * Realiza o registro de reabertura de um Pedido de Informação 
  * <br/> 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_reabrir_pedido_informacao.jsp</l
i> 
  * </ul> 
  * @return String que contém o caminho para a JSP de redirecionamento. 
  * @throws ArqException 
  */ 
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 public String reabrir() throws ArqException{ 
   
  pedidoInformacaoMBean.verificaPermissaoUsuario(); 
  
 
 ValidatorUtil.validateRequired(movimentoPedidoInformacao.getDataRegistro(), 
"Data do Recurso", erros); 
 
 ValidatorUtil.validateRequired(movimentoPedidoInformacao.getConteudo(), 
"Conteúdo", erros); 
 
 ValidatorUtil.validateRequiredId(movimentoPedidoInformacao.getMotivoReabertu
ra().getId(), "Motivo", erros); 
  if(movimentoPedidoInformacao.getUnidade()!=null && 
movimentoPedidoInformacao.getUnidade().getId()>0){ 
   UnidadeDAO unidadeDao = DAOFactory.getInstance().getDAO( 
UnidadeImpl.class ); 
   char chefe = 'C'; 
   Responsavel responsavel = unidadeDao.findResponsavelUnidade( 
movimentoPedidoInformacao.getUnidade(), chefe ); 
   if( ValidatorUtil.isEmpty( responsavel ) ) { 
    erros.addErro("A Unidade Responsável, "+  
movimentoPedidoInformacao.getUnidade().getCodigoNome() + " não possui chefe." ); 
   } 
  } 
   
  if(hasErrors()){ 
   pedidoInformacaoMBean.getVisualizar(obj.getId()); 
   return null; 
  } 
  MovimentoCadastro mov = new MovimentoCadastro(); 
  obj.getMovimentosPedido().add(movimentoPedidoInformacao); 
  mov.setObjMovimentado(obj); 
  if(listaArquivoProcesso!=null && listaArquivoProcesso.size()>0) 
   movimentoPedidoInformacao.setAnexos(new 
ArrayList<AnexoPedidoInformacao>()); 
  for (UploadedFile arquivo : listaArquivoProcesso) { 
   AnexoPedidoInformacao anexo = new 
AnexoPedidoInformacao(movimentoPedidoInformacao); 
   anexo.setArquivo(arquivo); 
   movimentoPedidoInformacao.getAnexos().add(anexo); 
  }  
 
 mov.setCodMovimento(SipacListaComando.REABRIR_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
  movimentoPedidoInformacao.setData(new Date()); 
  movimentoPedidoInformacao.setUsuario(getUsuarioLogado()); 
   
   
  try{ 
    
   //Chamando processador 
   obj = (PedidoInformacao) execute(mov); 
   
  }catch (NegocioException e) { 
   addMensagemErro(e.getMessage()); 
   return null; 
  } 
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  addMensagemInformation("Pedido de Informação " + 
obj.getNumeroProtocolo() + " reaberto com sucesso."); 
  return entrarListagem(); 
 
 } 
 
 /** Método que adiciona um arquivo a ser importado na lista de arquivos  
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_reabrir_pedido_informacao.jsp</l
i> 
  * </ul> 
  * @throws ArqException  
  * @throws NegocioException 
  */ 
 public void adicionarArquivo(ActionEvent evt) throws ArqException{ 
  /** 
   if (!ValidatorUtil.isEmpty(obj.getArquivo())){ 
       obj.setIdArquivo(EnvioArquivoHelper.getNextIdArquivo()); 
       EnvioArquivoHelper.inserirArquivo(obj.getIdArquivo(), 
obj.getArquivo().getBytes(), obj.getArquivo().getContentType(), 
obj.getArquivo().getName()); 
      } 
   */ 
  int numeroMaximoArquivos = 
pedidoInformacaoMBean.getQtdMaximaAnexos(); 
  if(ValidatorUtil.isNotEmpty(arquivoProcesso)){ 
  
 if(arquivoProcesso.getSize()>pedidoInformacaoMBean.getTamanhoMaximoAnexo()*1
000*1024) 
    addMensagemErroAjax("O tamanho máximo de arquivos 
anexados é de "+pedidoInformacaoMBean.getTamanhoMaximoAnexo()+" megabytes."); 
   else { 
   
 if(!pedidoInformacaoMBean.getTiposPermitidosAnexo().toUpperCase().contains(a
rquivoProcesso.getName().substring(arquivoProcesso.getName().indexOf('.')+1).toUpp
erCase())) 
     addMensagemErroAjax("Os tipos de arquivo permitido 
são: "+pedidoInformacaoMBean.getTiposPermitidosAnexo()); 
    else { 
     if(listaArquivoProcesso.size()< 
numeroMaximoArquivos ){ 
      //validar registros repetidos 
      listaArquivoProcesso.add(arquivoProcesso); 
      listaArquivoProcessoDataModel = new 
ListDataModel(listaArquivoProcesso); 
      arquivoProcesso = null; 
     } else { 
      addMensagemErroAjax(String.format("A 
quantidade máxima de arquivos para processamento é %s.",numeroMaximoArquivos)); 
     } 
    } 
   } 
  } else { 
   addMensagemErroAjax("O arquivo não foi selecionado, escolha um 
arquivo e tente novamente."); 
  } 
  pedidoInformacaoMBean.getVisualizar(obj.getId()); 
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 } 
 
 /** 
  * Retorna todos os motivos de reabertura disponíveis <br/> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    
<li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_reabrir_pedido_informacao.jsp</li> 
  *   </ul> 
  * @return 
  * @throws DAOException  
  * @throws HibernateException  
  */ 
 public Collection<SelectItem> getAllComboMotivos() throws 
HibernateException, DAOException { 
  MotivoReaberturaDAO  dao = getDAO(MotivoReaberturaImpl.class); 
  return toSelectItems(dao.findOrdenado(), "id", "denominacao"); 
 } 
 
 // gets and sets ... 
 
} 
 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática - UFRN 
 * Diretoria de Sistemas 
 * 
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.jsf; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * Relatório responsável por coletar informações para emissao de relatorios do 
módulo de acesso a informação 
 * 
 * @author William Rocha 
 * 
 */ 
@Scope("session") 
@Component 
public class RelSolicitacoesNaoRespondidasMBean extends 
SipacAbstractController<PedidoInformacao>{ 
 
 /** Mapeia a JSP para informar as opções do relatório  */ 
 public static final String FORM_RELATORIO_INICIO = 
"/acesso_informacao/relatorios/rel_solicitacoes_nao_respondidas_inicio.jsf"; 
 
 /** Mapeia a JSP do relatório  */ 
 public static final String FORM_RELATORIO = 
"/acesso_informacao/relatorios/rel_solicitacoes_nao_respondidas.jsf"; 
 
 /** Bean auxiliar responsável por filtragens de Pedidos de Informação */ 
 @Autowired 
 BuscaPedidoInformacaoMBean buscaPedidoInformacaoMBean;  
  
 /** 
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    * Método responsável por inicializar os objetos utilizados 
 */ 
 private void reset() { 
  buscaPedidoInformacaoMBean.reset(); 
 } 
 
 /** 
  * Método de inicialização da Classe 
  */ 
 public RelSolicitacoesNaoRespondidasMBean(){ 
 } 
  
  
 /** 
  * Método de entrada nas opções de emissão do relatório de Pedidos de 
Informação não respondidos. 
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>/sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  *   </ul> 
     * 
  * @return String 
  * @throws Exception  
  */ 
 public String entrarRelatorioNaoRespondida() throws Exception{ 
 
 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_relatorio", 
"naoRespondidas"); 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  reset(); 
  if(getCurrentRequest().getParameter("agenda")!=null){ 
   buscaPedidoInformacaoMBean.setCbDataVencimento(true); 
  
 buscaPedidoInformacaoMBean.setInicioVencimento(CalendarUtils.parseDate(getCu
rrentRequest().getParameter("agenda"), "dd/MM/yyyy")); 
  
 buscaPedidoInformacaoMBean.setFimVencimento(CalendarUtils.parseDate(getCurre
ntRequest().getParameter("agenda"), "dd/MM/yyyy")); 
   return gerarRelatorio();  
  } 
  buscaPedidoInformacaoMBean.setCbProtocolo(true); 
  return forward(FORM_RELATORIO_INICIO); 
 } 
 
 /** 
  * Método de entrada nas opções de emissão do relatório por Unidade 
responsável. 
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>/sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  *   </ul> 
     * 
  * @return String 
  * @throws SegurancaException 
  */ 
 public String entrarRelatorioUnidadeResponsavel() throws SegurancaException{ 
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 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_relatorio", 
"unidadeResponsavel"); 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  reset(); 
  buscaPedidoInformacaoMBean.setCbUnidade(true); 
  return forward(FORM_RELATORIO_INICIO); 
 } 
 
 /** 
  * Método de entrada nas opções de emissão do relatório de Pedidos de 
Informação por Status. 
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>/sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  *   </ul> 
     * 
  * @return String 
  * @throws SegurancaException 
  */ 
 public String entrarRelatorioStatus() throws SegurancaException{ 
 
 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_relatorio", 
"status"); 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  reset(); 
  return forward(FORM_RELATORIO_INICIO); 
 } 
 
 /** 
  * Método de entrada nas opções de emissão do relatório de Pedidos de 
Informação a Vencer 
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>/sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  *   </ul> 
     * 
  * @return String 
  * @throws DAOException  
  * @throws HibernateException  
  * @throws SegurancaException  
  * @throws Exception  
  */ 
 public String entrarRelatorioAVencer() throws HibernateException, 
DAOException, SegurancaException{ 
 
 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_relatorio", 
"aVencer"); 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  reset(); 
 
  PedidoInformacaoDAO pedidoInformacaoDAO = getDAO( 
PedidoInformacaoImpl.class ); 
  List<PedidoInformacao> pedidos = pedidoInformacaoDAO.findAVencer(); 
  if(pedidos.size()>0){ 
   pedidos = ajustarUnidade(pedidos); 
   getCurrentRequest().setAttribute("pedidos",pedidos ); 
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   return forward(FORM_RELATORIO); 
  } else { 
   erros.addErro("Não existem Pedidos/Recursos a vencer."); 
   hasErrors(); 
   return null; 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Quando o Pedido possui uma ocorrência de reabertura a unidade a ser 
mostrada é essa 
  * informada na reabertura.  Este método é responsável por este ajuste 
  * @param pedidos 
  */ 
 private List<PedidoInformacao> ajustarUnidade(List<PedidoInformacao> 
pedidos) { 
  for (PedidoInformacao pedidoInformacao : pedidos) { 
   for (MovimentoPedidoInformacao mov : 
pedidoInformacao.getMovimentosPedido()) { 
   
 if(mov.getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.RECORRIDO) 
     pedidoInformacao.setUnidade(mov.getUnidade()); 
   } 
  } 
  return pedidos; 
 } 
 
 /** 
  * Método de entrada nas opções de emissão do relatório de Pedidos de 
Informação sem Unidade Responsável definida 
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>/sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  *   </ul> 
     * 
  * @return String 
  * @throws SegurancaException 
  */ 
 public String entrarRelatorioSemUnidade() throws SegurancaException{ 
 
 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_relatorio", 
"semUnidade"); 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  reset(); 
  return forward(FORM_RELATORIO_INICIO); 
 } 
 
 /** 
  * Método responsável pela verificação dos dados informados para geração do 
relatório 
  * <br /> 
  * 
  * @return boolean 
  * @throws DAOException  
  */ 
 private boolean validar() throws DAOException{ 
  if(!buscaPedidoInformacaoMBean.isCbProtocolo() && 
!buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataCadastro() && 
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!buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataVencimento() && 
!buscaPedidoInformacaoMBean.isCbUnidade() && 
!buscaPedidoInformacaoMBean.isCbStatus()) 
   erros.addMensagem 
(UFRNUtils.getMensagem(MensagensArquitetura.SELECIONE_OPCAO_BUSCA)); 
  if(buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataCadastro() && 
(buscaPedidoInformacaoMBean.getInicioCadastro()==null || 
buscaPedidoInformacaoMBean.getFimCadastro()==null)) 
   erros.addErro("Período de Cadastro inválido"); 
  if(buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataCadastro()) 
  
 ValidatorUtil.validaOrdemTemporalDatas(buscaPedidoInformacaoMBean.getInicioC
adastro(), buscaPedidoInformacaoMBean.getFimCadastro(), true, "Período de 
Cadastro", erros); 
  if(buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataVencimento() && 
((buscaPedidoInformacaoMBean.getInicioVencimento()==null || 
buscaPedidoInformacaoMBean.getFimVencimento()==null))) 
   erros.addErro("Período de Vencimento inválido"); 
  if(buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataVencimento()) 
  
 ValidatorUtil.validaOrdemTemporalDatas(buscaPedidoInformacaoMBean.getInicioV
encimento(), buscaPedidoInformacaoMBean.getFimVencimento(), true, "Período de 
Vencimento", erros); 
  if(buscaPedidoInformacaoMBean.isCbUnidade() && 
buscaPedidoInformacaoMBean.getUnidade().getId()==0) 
   erros.addErro("Unidade inválida"); 
  if(buscaPedidoInformacaoMBean.isCbStatus() && 
buscaPedidoInformacaoMBean.getStatus().getId()==0) 
   erros.addErro("Status inválido"); 
  if(erros.isErrorPresent()){ 
   hasErrors(); 
   return false; 
  } 
  return true; 
 } 
  
 /** 
  * Método responsável pela geração do relatório 
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    
<li>/acesso_informacao/relatorios/rel_solicitacoes_nao_respondidas_inicio.jsf</li> 
  *   </ul> 
  *  
  * @return String 
  * @throws Exception  
  */ 
 public String gerarRelatorio() throws Exception{ 
  checkRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO); 
  if(!validar()) 
     return forward(FORM_RELATORIO_INICIO); 
  PedidoInformacaoDAO pedidoInformacaoDAO = getDAO( 
PedidoInformacaoImpl.class ); 
  List<Integer> lStatus = null; 
  if(buscaPedidoInformacaoMBean.isCbStatus()){ 
   lStatus=new ArrayList<Integer>(); 
   lStatus.add(buscaPedidoInformacaoMBean.getStatus().getId()); 
  } 
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  if(buscaPedidoInformacaoMBean.isCbUnidade()) 
  
 buscaPedidoInformacaoMBean.setUnidade(pedidoInformacaoDAO.findByPrimaryKey(b
uscaPedidoInformacaoMBean.getUnidade().getId(), Unidade.class)); 
  if(buscaPedidoInformacaoMBean.isCbStatus()) 
  
 buscaPedidoInformacaoMBean.setStatus(pedidoInformacaoDAO.findByPrimaryKey(bu
scaPedidoInformacaoMBean.getStatus().getId(), StatusPedidoInformacao.class)); 
  Boolean semUnidade = 
getCurrentRequest().getSession().getAttribute("pedido_informacao_relatorio").equal
s("semUnidade"); 
  List<PedidoInformacao> pedidos = 
pedidoInformacaoDAO.findByFiltro(null,null,null,null, 
   
 buscaPedidoInformacaoMBean.isCbUnidade()?buscaPedidoInformacaoMBean.getUnida
de():null,  
   
 buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataCadastro()?buscaPedidoInformacaoMBean.get
InicioCadastro():null, 
buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataCadastro()?buscaPedidoInformacaoMBean.getFimCad
astro():null,  
   
 buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataVencimento()?buscaPedidoInformacaoMBean.g
etInicioVencimento():null, 
buscaPedidoInformacaoMBean.isCbDataVencimento()?buscaPedidoInformacaoMBean.getFimV
encimento():null,  
    buscaPedidoInformacaoMBean.isCbStatus()?lStatus:null,  
   
 (getCurrentRequest().getSession().getAttribute("pedido_informacao_relatorio"
).equals("naoRespondidas") || 
buscaPedidoInformacaoMBean.isCbProtocolo())?true:false,false,semUnidade,null); 
  if(pedidos.size()==0){ 
   erros.addErro("Não foram encontrados resultados para essa 
busca"); 
   hasErrors(); 
   return forward(FORM_RELATORIO_INICIO); 
  } 
  pedidos = ajustarUnidade(pedidos); 
  getCurrentRequest().setAttribute("pedidos",pedidos ); 
  return forward(FORM_RELATORIO); 
 } 
 
 /** 
  * Retorna todos os tipos de status disponíveis para o relatório <br/> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    
<li>/acesso_informacao/relatorios/rel_solicitacoes_nao_respondidas_inicio.jsp</li> 
  *   </ul> 
  * @return 
  * @throws DAOException  
  * @throws HibernateException  
  */ 
 public Collection<SelectItem> getAllComboStatus() throws HibernateException, 
DAOException { 
  StatusPedidoInformacaoDAO  dao = 
getDAO(StatusPedidoInformacaoImpl.class); 
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  Integer[] 
permitidos={StatusPedidoInformacao.CADASTRADO,StatusPedidoInformacao.ENVIADO,Statu
sPedidoInformacao.SOLICITADO_PRORROGACAO,StatusPedidoInformacao.RECORRIDO}; 
  return toSelectItems(dao.findById(permitidos), "id", "denominacao"); 
 } 
  
 /** 
  * Retorna a quantidade de Pedidos de Informação a Vencer 
  * <br /> 
  * Método chamado pela(s) seguinte(s) JSP(s): 
  *   <ul> 
  *    <li>/sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  *   </ul> 
  * @throws Exception  
     * 
  */ 
 public int getQtdAVencer() throws Exception{ 
  PedidoInformacaoDAO pedidoInformacaoDAO = getDAO( 
PedidoInformacaoImpl.class ); 
  return pedidoInformacaoDAO.findAVencer().size(); 
 } 
 
} 
 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática 
 * Diretoria de Sistemas 
 * 
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.jsf; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * JSF Managed Bean responsável pelo CRUD de Pedidos de Informação 
 *  
 * @author William Rocha 
 */ 
@Component 
@Scope("session") 
public class ResponderPedidoMBean extends 
SipacAbstractController<PedidoInformacao> { 
  
 /** Lista Arquivos a serem importados */ 
 private List<UploadedFile> listaArquivoProcesso; 
 
 /** Arquivo a ser processado */ 
 private UploadedFile arquivoProcesso; 
  
 /** Mapeia a JSP para responder ao pedido de informação */ 
 public static final String FORM_RESPOSTA = 
"/acesso_informacao/pedido/form_responder_pedido_informacao.jsf"; 
 
 /** Data Model da lista de Arquivos */ 
 private DataModel listaArquivoProcessoDataModel; 
 
 /** Bean auxiliar responsável por filtragens de Pedidos de Informação */ 
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 @Autowired 
 BuscaPedidoInformacaoMBean buscaPedidoInformacaoMBean; 
 /** Bean responsável pelo crud de Pedidos de Informação */ 
 @Autowired 
 private PedidoInformacaoMBean pedidoInformacaoMBean; 
  
 /** Auxiliar ao registro de Movimentos do Pedido de Informação */ 
 MovimentoPedidoInformacao movimentoPedidoInformacao; 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para listagem de Acompanhamento de Pedidos de Informação 
  * <br/> 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String entrarListagem() throws ArqException{ 
 
 if(getCurrentRequest().getSession().getAttribute("pedido_informacao_operacao
").equals("acompanhar")){ 
   AcompanharPedidoMBean acompanharPedidoMBean = 
getMBean("acompanharPedidoMBean"); 
   return acompanharPedidoMBean.entrarListagem(false); 
  } else { 
   return entrarListagemResposta(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para listagem de Acompanhamento de Pedidos de Informação 
  * <br/> 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *   <li>sipac.war/acesso_informacao/index.jsp</li> 
  * </ul> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String entrarListagemResposta() throws ArqException{ 
  pedidoInformacaoMBean.verificaPermissaoUsuario(); 
  PedidoInformacaoDAO pedidoInformacaoDAO = getDAO( 
PedidoInformacaoImpl.class ); 
  String retorno = pedidoInformacaoMBean.entrarListagem(); 
  buscaPedidoInformacaoMBean.reset(); 
  Unidade unidade=null; 
  if(!isUserInRole(SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO) && 
pedidoInformacaoMBean.isChefeOuVice()) 
   unidade = new Unidade(getUsuarioLogado().getUnidade().getId()); 
   
  buscaPedidoInformacaoMBean.setPedidos( 
   
 pedidoInformacaoDAO.findByFiltro(null,null,null,null,unidade,null,null,null,
null,null,true,false,false,getPaginacao())     
    ); 
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 getCurrentRequest().getSession().setAttribute("pedido_informacao_operacao", 
"responder"); 
  return retorno; 
 } 
 
 /** 
  * Prepara o Bean para responder a um Pedido de Informação 
  * <br/> 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/lista_pedido_informacao.jsp</li> 
  * </ul> 
  * <br/><br/> 
  * @return 
  * @throws ArqException  
  */ 
 public String direcionaResposta() throws ArqException{ 
  pedidoInformacaoMBean.verificaPermissaoUsuario(); 
  int id = getParameterInt("idPedido"); 
  obj = getGenericDAO().findByPrimaryKey(id, PedidoInformacao.class); 
  obj.getDataRegistro(); // Evita lazy exception 
  if (obj == null){ 
   addMensagemErro("O Pedido de Informação selecionado já foi 
removido anteriormente"); 
   return null; 
  } 
   
   
   
  listaArquivoProcesso = new ArrayList<UploadedFile>(); 
  listaArquivoProcessoDataModel = null; 
   
  pedidoInformacaoMBean.setObj(obj); 
 
 obj=pedidoInformacaoMBean.atualizarObjeto(obj.getStatus().getId()==StatusPed
idoInformacao.RECORRIDO); 
  pedidoInformacaoMBean.getSelecionarPedido(); 
  movimentoPedidoInformacao = new MovimentoPedidoInformacao(); 
  movimentoPedidoInformacao.setPedidoInformacao(obj); 
  movimentoPedidoInformacao.setStatus(new 
StatusPedidoInformacao(StatusPedidoInformacao.RESPONDIDO)); 
  setConfirmButton("Responder"); 
   
  return forward(FORM_RESPOSTA); 
 } 
 
 /**  
  * Remove o arquivo selecionado da lista de arquivos a serem anexados 
  * <br/> 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_responder_pedido_informacao.jsp<
/li> 
  * </ul> 
  */ 
 public void removerArquivo(ActionEvent evt){ 
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  UploadedFile arquivo = (UploadedFile) 
listaArquivoProcessoDataModel.getRowData(); 
  listaArquivoProcesso.remove(arquivo); 
 } 
 
 /**  
  * Método que retorna se a lista de arquivos está vazia  
  * <br/> 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_responder_pedido_informacao.jsp<
/li> 
  * </ul> 
  */ 
 public boolean isListaArquivoVazia(){ 
  if(ValidatorUtil.isEmpty(listaArquivoProcesso)) 
   return true; 
  else 
   return false; 
 } 
 
 /** 
  * Realiza o registro de resposta de um Pedido de Informação 
  * <br/> 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_responder_pedido_informacao.jsp<
/li> 
  * </ul> 
  * @return String que contém o caminho para a JSP de redirecionamento. 
  * @throws ArqException 
  */ 
 public String responder() throws ArqException{ 
   
  pedidoInformacaoMBean.verificaPermissaoUsuario(); 
  
 
 ValidatorUtil.validateRequired(movimentoPedidoInformacao.getConteudo(), 
"Conteúdo", erros); 
   
  if(hasErrors()){ 
   pedidoInformacaoMBean.getVisualizar(obj.getId()); 
   return null; 
  } 
   
 
 prepareMovimento(SipacListaComando.RESPONDER_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
  MovimentoCadastro mov = new MovimentoCadastro(); 
  obj.getMovimentosPedido().add(movimentoPedidoInformacao); 
  mov.setObjMovimentado(obj); 
  if(listaArquivoProcesso!=null && listaArquivoProcesso.size()>0) 
   movimentoPedidoInformacao.setAnexos(new 
ArrayList<AnexoPedidoInformacao>()); 
  for (UploadedFile arquivo : listaArquivoProcesso) { 
   AnexoPedidoInformacao anexo = new 
AnexoPedidoInformacao(movimentoPedidoInformacao); 
   anexo.setArquivo(arquivo); 
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   movimentoPedidoInformacao.getAnexos().add(anexo); 
  }  
   
 
 mov.setCodMovimento(SipacListaComando.RESPONDER_PEDIDO_INFORMACAO_CONTROLE); 
  movimentoPedidoInformacao.setData(new Date()); 
  movimentoPedidoInformacao.setUsuario(getUsuarioLogado()); 
   
   
  try{ 
    
   //Chamando processador 
   obj = (PedidoInformacao) execute(mov); 
   
  }catch (NegocioException e) { 
   addMensagemErro(e.getMessage()); 
   return null; 
  } 
    
  addMensagemInformation("Pedido de Informação " + 
obj.getNumeroProtocolo() + " respondido com sucesso."); 
  return entrarListagem(); 
 
 } 
 
 /** Método que adiciona um arquivo a ser importado na lista de arquivos  
  * <br/> 
  * Método é chamado pelas sequintes JSPs: 
  * <ul> 
  *  
 <li>sipac.war/acesso_informacao/pedido/form_responder_pedido_informacao.jsp<
/li> 
  * </ul> 
  * @throws ArqException  
  * @throws NegocioException */ 
 public void adicionarArquivo(ActionEvent evt) throws ArqException{ 
  /** 
   if (!ValidatorUtil.isEmpty(obj.getArquivo())){ 
       obj.setIdArquivo(EnvioArquivoHelper.getNextIdArquivo()); 
       EnvioArquivoHelper.inserirArquivo(obj.getIdArquivo(), 
obj.getArquivo().getBytes(), obj.getArquivo().getContentType(), 
obj.getArquivo().getName()); 
      } 
   */ 
  int numeroMaximoArquivos = 
pedidoInformacaoMBean.getQtdMaximaAnexos(); 
  if(ValidatorUtil.isNotEmpty(arquivoProcesso)){ 
  
 if(arquivoProcesso.getSize()>pedidoInformacaoMBean.getTamanhoMaximoAnexo()*1
000*1024) 
    addMensagemErroAjax("O tamanho máximo de arquivos 
anexados é de "+pedidoInformacaoMBean.getTamanhoMaximoAnexo()+" megabytes."); 
   else { 
   
 if(!pedidoInformacaoMBean.getTiposPermitidosAnexo().toUpperCase().contains(a
rquivoProcesso.getName().substring(arquivoProcesso.getName().indexOf('.')+1).toUpp
erCase())) 
     addMensagemErroAjax("Os tipos de arquivo permitido 
são: "+pedidoInformacaoMBean.getTiposPermitidosAnexo()); 
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    else { 
     if(listaArquivoProcesso.size()< 
numeroMaximoArquivos ){ 
      //validar registros repetidos 
      listaArquivoProcesso.add(arquivoProcesso); 
      listaArquivoProcessoDataModel = new 
ListDataModel(listaArquivoProcesso); 
      arquivoProcesso = null; 
     } else { 
      addMensagemErroAjax(String.format("A 
quantidade máxima de arquivos para processamento é %s.",numeroMaximoArquivos)); 
     } 
    } 
   } 
  } else { 
   addMensagemErroAjax("O arquivo não foi selecionado, escolha um 
arquivo e tente novamente."); 
  } 
  pedidoInformacaoMBean.getVisualizar(obj.getId()); 
 } 
 
 // gets and sets ... 
 
} 

 

DAOs 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática - UFRN 
 * Diretoria de Sistemas 
 * 
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.dao; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * DAO para buscar dados referente aos motivos de reabertura de um Pedido de 
Informação 
 * 
 * @author William Rocha 
 * 
 */ 
public class MotivoReaberturaImpl extends GenericSipacDAO implements 
MotivoReaberturaDAO { 
  
 /** 
  * Retorna os motivos de reabertura em ordem alfabética 
  *  
  * @return 
  * @throws HibernateException 
  * @throws DAOException 
  */ 
 public List<MotivoReabertura> findOrdenado() throws HibernateException, 
DAOException { 
  String hql = " from MotivoReabertura m order by m.denominacao"; 
  Query query = getSession().createQuery(hql); 
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  @SuppressWarnings("unchecked") 
  List<MotivoReabertura> motivos = query.list(); 
  return motivos; 
 } 
 
} 
 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática - UFRN 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.dao; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * DAO para buscar dados referente a Pedidos de Informação 
 * 
 * @author William Rocha 
 * 
 */ 
public class PedidoInformacaoImpl extends GenericSipacDAO implements 
PedidoInformacaoDAO { 
  
 /** 
  * Retorna um pedido de informação a partir dos parâmetros passados 
  *  
  * @param radical 
  * @param numero 
  * @param ano 
  * @param dv 
  * @return 
  * @throws HibernateException 
  * @throws DAOException 
  */ 
 public PedidoInformacao findByProtocolo(int radical,int numero, int ano,int 
dv) throws HibernateException, DAOException{ 
  String hql = " from PedidoInformacao p where p.radical=:radical and 
p.numero=:numero and p.ano=:ano and p.dv=:dv and ativo="+SQLDialect.TRUE; 
  Query query = getSession().createQuery(hql); 
  query.setParameter("radical", radical); 
  query.setParameter("numero", numero); 
  query.setParameter("ano", ano); 
  query.setParameter("dv", dv); 
  PedidoInformacao pedido = (PedidoInformacao) query.uniqueResult(); 
  return pedido; 
 } 
  
 /** 
  * Retorna uma lista de ids de pedidos de informação recorridos a partir dos 
parâmetros passados 
  *  
  * @param unidade 
  * @param inicioCadastro 
  * @param fimCadastro 
  * @param inicioVencimento 
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  * @param fimVencimento 
  * @return 
  * @throws HibernateException 
  * @throws DAOException 
  */ 
 public List<Integer> findRecorridos(Unidade unidade,Date inicioCadastro, 
Date fimCadastro,Date inicioVencimento, Date fimVencimento) throws 
HibernateException, DAOException{ 
  StringBuilder sql = new StringBuilder("select id_pedido_informacao 
from acesso_informacao.pedido_informacao ped where 
ped.id_status_pedido_informacao="+StatusPedidoInformacao.FINALIZADO); 
  sql.append(" and ped.id_pedido_informacao in (select 
id_pedido_informacao from acesso_informacao.movimento_pedido_informacao where 
id_status_pedido_informacao="+StatusPedidoInformacao.RECORRIDO+")"); 
  if(inicioCadastro!=null) 
   sql.append(" and ped.data between :inicioCadastro and 
:fimCadastro"); 
  if(inicioVencimento!=null) 
   sql.append(" and ped.vencimento between :inicioVencimento and 
:fimVencimento"); 
  if(unidade!=null) 
   sql.append(" and ped.id_unidade = :unidade"); 
 
  Query query = getSession().createSQLQuery(sql.toString()); 
  if(inicioCadastro!=null){ 
   query.setParameter("inicioCadastro", inicioCadastro); 
   query.setParameter("fimCadastro", 
CalendarUtils.adicionaUmDia(fimCadastro)); 
  } 
  if(inicioVencimento!=null){ 
   query.setParameter("inicioVencimento", inicioVencimento); 
   query.setParameter("fimVencimento", 
CalendarUtils.adicionaUmDia(fimVencimento)); 
  } 
  if(unidade!=null) 
   query.setParameter("unidade", unidade.getId()); 
   
  @SuppressWarnings({ "unchecked", "cast" }) 
  List<Integer> pedidos = (List<Integer>) query.list(); 
  return pedidos; 
 } 
 
 /** 
  * Retorna uma lista de pedidos de informação a partir dos parâmetros 
passados 
  *  
  * @param radical 
  * @param numero 
  * @param ano 
  * @param dv 
  * @param unidade 
  * @param inicioCadastro 
  * @param fimCadastro 
  * @param inicioVencimento 
  * @param fimVencimento 
  * @param status 
  * @param naoRespondido 
  * @param finalizadosSemRecurso 
  * @param paging 



185 

 

 

  * @return 
  * @throws HibernateException 
  * @throws DAOException 
  */ 
 public List<PedidoInformacao> findByFiltro(Integer radical,Integer numero, 
Integer ano,Integer dv,Unidade unidade,Date inicioCadastro, Date fimCadastro,Date 
inicioVencimento, Date fimVencimento,List<Integer> status, Boolean naoRespondido, 
Boolean finalizadosSemRecurso,Boolean semUnidade, PagingInformation paging) throws 
HibernateException, DAOException{ 
  StringBuilder where = new StringBuilder(" where 
m.pedidoInformacao.ativo="+SQLDialect.TRUE); 
  if(radical!=null) 
   where.append(" and m.pedidoInformacao.radical=:radical and 
m.pedidoInformacao.numero=:numero and m.pedidoInformacao.ano=:ano and 
m.pedidoInformacao.dv=:dv"); 
  if(inicioCadastro!=null) 
   where.append(" and m.dataRegistro between :inicioCadastro and 
:fimCadastro"); 
  if(inicioVencimento!=null) 
   where.append(" and m.pedidoInformacao.vencimento between 
:inicioVencimento and :fimVencimento"); 
  if(status!=null) 
   where.append(" and m.pedidoInformacao.status.id in (:status)"); 
  if(unidade!=null){ 
   where.append(" and (m.pedidoInformacao.unidade.id = :unidade or 
(m.status="+StatusPedidoInformacao.RECORRIDO+" and m.unidade.id=:unidade))"); 
  } 
  if(semUnidade) 
   where.append(" and m.pedidoInformacao.unidade is null "); 
  if(naoRespondido){ 
   where.append(" and m.pedidoInformacao.status.id in 
("+StatusPedidoInformacao.CADASTRADO+","+StatusPedidoInformacao.ENVIADO+","+Status
PedidoInformacao.PRORROGADO+","+StatusPedidoInformacao.SOLICITADO_PRORROGACAO+","+
StatusPedidoInformacao.RECORRIDO+")"); 
  } 
  List<Integer> pedidosRecorridos=null; 
  if(finalizadosSemRecurso){ //listar apenas os que já foram 
respondidos e não tiveram recurso  
   where.append(" and m.pedidoInformacao.status.id 
="+StatusPedidoInformacao.FINALIZADO); 
   pedidosRecorridos = findRecorridos(unidade, inicioCadastro, 
fimCadastro, inicioVencimento, fimVencimento); 
   if(pedidosRecorridos.size()>0){ 
    where.append(" and m.pedidoInformacao.id not in 
(:pedidosRecorridos)"); 
   } 
  } 
   
  Query query = getSession().createQuery("select distinct 
m.pedidoInformacao from MovimentoPedidoInformacao m "+where.toString()+" order by 
m.pedidoInformacao.vencimento"); 
  if(radical!=null){ 
   query.setParameter("radical", radical); 
   query.setParameter("numero", numero); 
   query.setParameter("ano", ano); 
   query.setParameter("dv", dv); 
  } 
  if(inicioCadastro!=null){ 
   query.setParameter("inicioCadastro", inicioCadastro); 
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   query.setParameter("fimCadastro", 
CalendarUtils.adicionaUmDia(fimCadastro)); 
  } 
  if(inicioVencimento!=null){ 
   query.setParameter("inicioVencimento", inicioVencimento); 
   query.setParameter("fimVencimento", fimVencimento); 
  } 
  if(status!=null && status.size() >0) 
   query.setParameterList("status", status); 
   
  if(unidade!=null) 
   query.setParameter("unidade", unidade.getId()); 
   
  if(finalizadosSemRecurso && pedidosRecorridos!=null && 
pedidosRecorridos.size()>0){ //listar apenas os que já foram respondidos e não 
tiveram recurso  
    query.setParameterList("pedidosRecorridos", 
pedidosRecorridos); 
  } 
  if(paging !=null){ 
   StringBuffer hqlPaging = new StringBuffer("select 
count(distinct m.pedidoInformacao.id) from MovimentoPedidoInformacao 
m"+where.toString()); 
 
   Query qPaging = getSession().createQuery(hqlPaging.toString()); 
    
   if(radical!=null){ 
    qPaging.setParameter("radical", radical); 
    qPaging.setParameter("numero", numero); 
    qPaging.setParameter("ano", ano); 
    qPaging.setParameter("dv", dv); 
   } 
   if(inicioCadastro!=null){ 
    qPaging.setParameter("inicioCadastro", inicioCadastro); 
    qPaging.setParameter("fimCadastro", 
CalendarUtils.adicionaUmDia(fimCadastro)); 
   } 
   if(inicioVencimento!=null){ 
    qPaging.setParameter("inicioVencimento", 
inicioVencimento); 
    qPaging.setParameter("fimVencimento", 
CalendarUtils.adicionaUmDia(fimVencimento)); 
   } 
   if(status!=null && status.size()>0) 
    qPaging.setParameterList("status", status); 
    
   if(unidade!=null) 
    qPaging.setParameter("unidade", unidade.getId()); 
 
   if(finalizadosSemRecurso && pedidosRecorridos!=null && 
pedidosRecorridos.size()>0){ //listar apenas os que já foram respondidos e não 
tiveram recurso  
    qPaging.setParameterList("pedidosRecorridos", 
pedidosRecorridos); 
   } 
 
   paging.setTotalRegistros(((Long) 
qPaging.uniqueResult()).intValue()); 
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   query.setFirstResult(paging.getPaginaAtual() * 
paging.getTamanhoPagina()); 
   query.setMaxResults(paging.getTamanhoPagina()); 
  } 
   
  @SuppressWarnings({ "unchecked", "cast" }) 
  List<PedidoInformacao> pedidos = (List<PedidoInformacao>) 
query.list(); 
  // Pegando as unidades informadas nos pedidos recorridos 
  for (PedidoInformacao pedidoInformacao : pedidos) { 
  
 if(pedidoInformacao.getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.RECORRIDO){ 
    for (MovimentoPedidoInformacao movimento : 
pedidoInformacao.getMovimentosPedido()) { 
    
 if(movimento.getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.ENVIADO){ 
     
 pedidoInformacao.setUnidade(movimento.getUnidade()); 
     } 
    
 if(movimento.getStatus().getId()==StatusPedidoInformacao.RECORRIDO){ 
     
 pedidoInformacao.setUnidadeReabertura(movimento.getUnidade()); 
     } 
    } 
   } 
  } 
  return pedidos; 
 } 
 
 /** 
  * Retorna uma lista de pedidos de informação a vencer 
  *  
  * @return 
  * @throws HibernateException 
  * @throws DAOException 
  */ 
 public List<PedidoInformacao> findAVencer() throws HibernateException, 
DAOException{ 
  int 
diasAVencer=Integer.valueOf(ParametroHelper.getInstance().getParametro(ParametrosA
cessoInformacao.PEDIDO_INFORMACAO_DIAS_A_VENCER)); 
  Date inicioVencimento = CalendarUtils.createDate(1, 0, 1900); 
  Date fimVencimento = CalendarUtils.adicionaDias(new Date(), 
diasAVencer); 
   
  return findByFiltro(null, null, null, null, null, null, null, 
inicioVencimento, fimVencimento, null, true, false, false, null); 
 } 
 
 /** 
  * Retorna uma lista de array contendo o dia e a quantidade de pedidos a 
vencer 
  * @param dataInicio 
  * @param dataFim 
  * @return [dia][qtd] 
  * @throws DAOException  
  * @throws HibernateException  
  */ 
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 public List<Object[]> getQuantidadePedidosAVencer(Date dataInicio,Date 
dataFim) throws HibernateException, DAOException{ 
  Query query = getSession().createQuery("select 
p.vencimento,count(p.id) from PedidoInformacao p where p.ativo="+SQLDialect.TRUE 
+" and "+ 
              " 
p.vencimento between :inicio and :fim " + 
              " and 
p.status.id in 
("+StatusPedidoInformacao.CADASTRADO+","+StatusPedidoInformacao.ENVIADO+","+Status
PedidoInformacao.PRORROGADO+","+StatusPedidoInformacao.SOLICITADO_PRORROGACAO+","+
StatusPedidoInformacao.RECORRIDO+") "+ 
              " group 
by p.vencimento " + 
              " order 
by p.vencimento "); 
  query.setParameter("inicio", dataInicio); 
  query.setParameter("fim", dataFim); 
  @SuppressWarnings("unchecked") 
  List<Object[]> lista = query.list(); 
  return lista; 
 } 
} 
 

 
/* 
 * Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 * Superintendência de Informática - UFRN 
 * Diretoria de Sistemas 
 *  
 */ 
package br.ufrn.sipac.acesso_informacao.dao; 
 
// Imports ... 
 
/** 
 * DAO para buscar dados referente a Pedidos de Informação 
 * 
 * @author William Rocha 
 * 
 */ 
public class StatusPedidoInformacaoImpl extends GenericSipacDAO implements 
StatusPedidoInformacaoDAO { 
  
 /** 
  * Retorna os status a partir dos tipos passados  
  *  
  * @return 
  * @throws HibernateException 
  * @throws DAOException 
  */ 
 public List<StatusPedidoInformacao> findById(Integer[] ids) throws 
HibernateException, DAOException{ 
  String hql = " from StatusPedidoInformacao p where p.id in 
(:status)"; 
  Query query = getSession().createQuery(hql); 
  query.setParameterList("status", ids); 
  @SuppressWarnings("unchecked") 
  List<StatusPedidoInformacao> status = query.list(); 
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  return status; 
 } 
 
 /** 
  * Retorna os Status disponíveis para busca de prorrogação 
  *  
  * @return List<StatusPedidoInformacao> 
  * @throws HibernateException 
  * @throws DAOException 
  */ 
 public List<StatusPedidoInformacao> findForProrrogacao() throws 
HibernateException, DAOException{ 
  Integer[] 
permitidos={StatusPedidoInformacao.CADASTRADO,StatusPedidoInformacao.ENVIADO,Statu
sPedidoInformacao.SOLICITADO_PRORROGACAO}; 
  return findById(permitidos); 
 } 
  
} 

 

JSPs 

 

DETALHE_PEDIDO_INFORMACAO.JSP 

 
<table width="65%" align="center" class="formulario"> 
 <caption class="listagem">Dados do Pedido de Informação</caption> 
 <tr> 
  <td style="text-align: right;"><b>Protocolo e-SIC:</b></td> 
  <td width="70%"> 
   <h:outputText value="#{pedido_informacao.numeroProtocolo}"/> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="text-align: right;"><b>Data do Pedido:</b></td> 
  <td> 
   <h:outputText 
value="#{movimento_pedido_informacao.dataRegistro}"> 
    <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy"/> 
   </h:outputText> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="text-align: right;"><b>Data de Vencimento:</b></td> 
  <td> 
   <h:outputText 
value="#{movimento_pedido_informacao.vencimento}"> 
    <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy"/> 
   </h:outputText> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="text-align: right;"><b><h:outputText value="Unidade 
Responsável:" rendered="#{!empty 
movimento_pedido_informacao.unidade.nome}"/></b></td> 
  <td> 
   <h:outputText 
value="#{movimento_pedido_informacao.unidade.nome}" rendered="#{!empty 
movimento_pedido_informacao.unidade.nome}"/> 

Formatado: Inglês (EUA)

Formatado: Inglês (EUA)



190 

 

 

  </td> 
 </tr> 
 <h:panelGroup rendered="#{not empty pedido_informacao.motivoReabertura}"> 
  <tr> 
   <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap"><b>Motivo 
Reabertura:</b></td> 
   <td> 
    <h:outputText 
value="#{pedido_informacao.motivoReabertura.denominacao}"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </h:panelGroup> 
 <tr> 
  <td style="text-align: right;"><b>Conteúdo:</b></td> 
  <td> 
   <h:outputText value="#{movimento_pedido_informacao.conteudo}"/> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td style="text-align: right;"><b>Status:</b></td> 
  <td> 
   <h:outputText value="#{pedido_informacao.status.denominacao}"/> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td colspan="2"> 
   <h:panelGroup id="panelArquivosJaExistentes" rendered="#{!empty 
anexos_ja_incluidos}"> 
    <rich:dataTable id="dtArquivos" 
value="#{anexos_ja_incluidos}" var="_arquivo" 
        align="center" rows="30" 
border="1" styleClass="listagem" style="width: 100%;" rowKeyVar="keyVar"  
       
 rowClasses="linhaPar,linhaImpar" 
        > 
     <f:facet name="caption"> 
      <h:outputText value="Lista de arquivos 
anexados" /> 
     </f:facet> 
     <f:facet name="header"> 
      <rich:columnGroup> 
             <rich:column style="text-align: center; 
width: 2%;"> <h:outputText value="Nº"/> </rich:column> 
             <rich:column style="text-align: left;"> 
<h:outputText value="Arquivo"/>  </rich:column> 
             <rich:column style="text-align: right; 
width:15%;"> <h:outputText value="Tamanho"/>  </rich:column> 
      </rich:columnGroup> 
     </f:facet> 
     <rich:column> 
      <h:outputText id="numeroArquivoLista" 
value="#{keyVar + 1}"/> 
     </rich:column> 
     <rich:column> 
      <h:commandLink id="_download" 
actionListener="#{pedidoInformacaoMBean.downloadArquivoJaAnexado}" 
title="Download" value="#{_arquivo.nomeArquivo}"> 
           <f:param name="_idArquivo" 
value="#{_arquivo.idArquivo}"/> 
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          </h:commandLink> 
     </rich:column> 
     <rich:column style="text-align:right;"> 
      <h:outputText id="tamanhoArquivoLista" 
value="#{_arquivo.size / 1024}"> 
       <f:converter 
converterId="convertMoeda"/> 
      </h:outputText> KB 
     </rich:column> 
    </rich:dataTable> 
   </h:panelGroup>  
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td colspan="2"> 
   <rich:dataTable id="dtMovimentos" 
value="#{pedido_informacao.movimentosPedido}" var="mov" 
       align="center" rows="30" border="1" 
styleClass="listagem" style="width: 90%;" rowKeyVar="keyVar"  
       rowClasses="linhaPar,linhaImpar" 
       rendered="#{mostrarMovimentacao}"> 
    <f:facet name="caption"> 
     <h:outputText value="Movimentação do Pedido de 
Informação" /> 
    </f:facet> 
    <f:facet name="header"> 
     <rich:columnGroup> 
            <rich:column style="text-align: right; width: 
2%;"> <h:outputText value="Nº"/> </rich:column> 
            <rich:column style="text-align: center;"> 
<h:outputText value="Data"/> </rich:column> 
            <rich:column style="text-align: left;"> 
<h:outputText value="Unidade"/>  </rich:column> 
            <rich:column style="text-align: left;"> 
<h:outputText value="Status"/>  </rich:column> 
            <rich:column style="text-align: center;"> 
<h:outputText value="Vencimento"/>  </rich:column> 
     </rich:columnGroup> 
    </f:facet> 
    <rich:column style="text-align:right;"> 
     <h:outputText value="#{keyVar + 1}"/> 
    </rich:column> 
    <rich:column style="text-align:center;"> 
     <h:outputText value="#{mov.data}"> 
      <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy"/> 
     </h:outputText> 
    </rich:column> 
    <rich:column> 
     <h:outputText value="#{mov.unidade.nome}"/> 
    </rich:column> 
    <rich:column> 
     <h:outputText value="#{mov.status.denominacao}"/> 
    </rich:column> 
    <rich:column style="text-align:center;"> 
     <h:outputText value="#{mov.vencimento}"> 
      <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy"/> 
     </h:outputText> 
    </rich:column> 
   </rich:dataTable> 
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  </td> 
 </tr> 
</table> 

 

FORM_PEDIDO_INFORMACAO.JSP 

 
<%@include file="/include/head.jsp"%> 
 
<f:view> 
 
 <c:if test="${(pedidoInformacaoMBean.obj.id == 0)}"> 
  <h2><sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" /> &gt; Cadastros &gt; 
Pedido Informação&gt; Cadastrar</h2> 
 </c:if> 
  
 <c:if test="${(pedidoInformacaoMBean.obj.id > 0)}"> 
  <h2><sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" />&gt; Cadastros &gt; 
Pedido de Informação&gt; Alterar</h2> 
 </c:if> 
  
 <%@include file="/include/erros.jsp"%> 
  
 <div style="width: 96%;" class="descricaoOperacao"> 
   
  <c:if test="${(pedidoInformacaoMBean.obj.id == 0)}"> 
   Esta operação permite cadastrar um Pedido de Informação baseado 
nos dados do mesmo encontrado no e-SIC. 
  </c:if> 
   
  <c:if test="${(pedidoInformacaoMBean.obj.id > 0)}"> 
   Esta operação permite alterar os dados de um Pedido de 
Informação já cadastrado. 
  </c:if> 
  
 </div> 
 <h:form id="form" enctype="multipart/form-data"> 
  <table class="formulario" style="width: 60%" id="formTable"> 
    
   <c:if test="${(pedidoInformacaoMBean.obj.id == 0)}"> 
    <caption>Cadastrar Pedido de Informação</caption> 
   </c:if> 
    
   <c:if test="${(pedidoInformacaoMBean.obj.id > 0)}"> 
    <caption>Alterar Pedido de Informação</caption> 
   </c:if> 
   <tr> 
    <th class="obrigatorio" nowrap="nowrap">Protocolo e-
SIC:</th>   
    <td> 
     <h:inputText id="l_protocolo_radica" 
value="#{pedidoInformacaoMBean.obj.radical}" size="5" maxlength="5" 
onkeyup="formatarInteiro(this, event);" converter="#{intConverter}"/>. 
     <h:inputText id="l_protocolo_numero" 
value="#{pedidoInformacaoMBean.obj.numero}"  size="6" maxlength="6" 
onkeyup="formatarInteiro(this, event);" converter="#{intConverter}"/>/ 
     <h:inputText id="l_protocolo_ano"    
value="#{pedidoInformacaoMBean.obj.ano}"     size="4" maxlength="4" 
onkeyup="formatarInteiro(this, event);" converter="#{intConverter}"/>- 
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     <h:inputText id="l_protocolo_dv"     
value="#{pedidoInformacaoMBean.obj.dv}"      size="2" maxlength="2" 
onkeyup="formatarInteiro(this, event);" converter="#{intConverter}"/> 
     <a4j:commandButton 
actionListener="#{pedidoInformacaoMBean.preImportarClipboard}" title="Importar" 
value="Importar" 
       ajaxSingle="true" 
reRender="formClipboard:_clipboard" 
oncomplete="Richfaces.showModalPanel('panelClipboard');"/> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <th class="obrigatorio" nowrap="nowrap">Data do 
Pedido:</th> 
    <td>     
     <t:inputCalendar renderAsPopup="true" id="data" 
title="Data do Pedido" 
      renderPopupButtonAsImage="true" 
value="#{pedidoInformacaoMBean.movimentoPedidoInformacao.dataRegistro}" 
      popupDateFormat="dd/MM/yyyy" size="10" 
maxlength="10" 
     
 onkeypress="return(formatarMascara(this,event,'##/##/####'));"/> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <th nowrap="nowrap">Unidade Responsável:</th> 
    <td> 
     <h:inputText id="_unidade_responsavel" 
value="#{pedidoInformacaoMBean.movimentoPedidoInformacao.unidade.nome}" 
style="width: 430px;"/> 
     <rich:suggestionbox for="_unidade_responsavel" 
height="100" width="430"  minChars="1" id="suggestionUnidade"  
            
 suggestionAction="#{unidadeAutoCompleteMBean.autocompleteNomeUnidade}" 
var="_unidade"  
            
 fetchValue="#{_unidade.codigoNome}" nothingLabel="Unidade não encontrada"> 
         <h:column> 
       <h:outputText 
value="#{_unidade.codigoNome}" />  
         </h:column>  
         <a4j:support event="onselect"> 
       <f:setPropertyActionListener 
value="#{_unidade}" 
target="#{pedidoInformacaoMBean.movimentoPedidoInformacao.unidade}"  /> 
       <f:setPropertyActionListener 
value="#{_unidade.id}" 
target="#{pedidoInformacaoMBean.movimentoPedidoInformacao.unidade.id}"  /> 
         </a4j:support> 
              
     </rich:suggestionbox> 
    </td> 
   </tr> 
   <c:if test="${pedidoInformacaoMBean.obj.motivoReabertura.id gt 
0}"> 
    <tr> 
     <th class="obrigatorio" 
nowrap="nowrap">Motivo:</th> 

Formatado: Inglês (EUA)
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     <td> 
       <h:selectOneMenu 
value="#{pedidoInformacaoMBean.obj.motivoReabertura.id}" id="motivo" style="width: 
432px;"> 
        <f:selectItem itemValue="0" 
itemLabel="-- SELECIONE --"/> 
       <f:selectItems 
value="#{reabrirPedidoMBean.allComboMotivos}"/> 
      </h:selectOneMenu> 
     </td> 
    </tr> 
   </c:if> 
   <tr> 
    <th class="obrigatorio">Conteúdo:</th> 
    <td> 
     <h:inputTextarea id="_conteudo" 
value="#{pedidoInformacaoMBean.movimentoPedidoInformacao.conteudo}" style="width: 
500px; height: 140px;" 
      onkeyup="maxCaracteres(this, 
'txtCaracteresDigitados', #{pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo})" 
onblur="maxCaracteres(this, 'txtCaracteresDigitados', 
#{pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo})"  /> 
      <br/> 
    
 <strong>(${pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo} caracteres/<span 
id="txtCaracteresDigitados">0 digitados</span>)</strong> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td colspan="2"> 
     <div class="infoAltRem" style="width: 90%"> 
          <h:graphicImage url="/img_css/geral/adicionar.gif" 
alt="Adicionar Arquivo" title="Adicionar Arquivo"/>: Adicionar Arquivo 
          <h:graphicImage url="/img_css/geral/delete.gif" 
alt="Remover Arquivo" title="Remover Arquivo"/>: Remover Arquivo 
     </div> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <th>Anexar Arquivo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th> 
    <td colspan="3"> 
     <t:inputFileUpload size="50" 
id="arquivoAbastecimento" value="#{pedidoInformacaoMBean.arquivoProcesso}"/> 
   
     <h:commandLink style="vertical-align: middle;" 
id="adicionarArquivo" actionListener="#{pedidoInformacaoMBean.adicionarArquivo}" 
title="Adicionar Arquivo"> 
          <h:graphicImage url="/img_css/geral/adicionar.gif" 
alt="Adicionar Arquivo" title="Adicionar Arquivo"/> 
         </h:commandLink> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td colspan="2"> 
     <h:panelGroup rendered="#{!empty 
pedidoInformacaoMBean.anexosJaIncluidos}"> 
      <div class="infoAltRem" style="width: 90%"> 
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           <h:graphicImage 
url="/img_css/geral/delete.gif" alt="Remover Arquivo" title="Remover Arquivo"/>: 
Remover Arquivo 
      </div> 
      <h:panelGroup 
id="panelArquivosJaExistentes" rendered="#{!empty 
pedidoInformacaoMBean.anexosJaIncluidos}"> 
       <rich:dataTable id="dtArquivos" 
value="#{pedidoInformacaoMBean.anexosJaIncluidos}" var="_arquivo" 
          
 align="center" rows="30" border="1" styleClass="listagem" style="width: 
90%;" rowKeyVar="keyVar"  
          
 rowClasses="linhaPar,linhaImpar" 
           > 
        <f:facet name="caption"> 
         <h:outputText 
value="Lista de arquivos anexados anteriormente" /> 
        </f:facet> 
        <f:facet name="header"> 
         <rich:columnGroup> 
                <rich:column 
style="text-align: center; width: 2%;"> <h:outputText value="Nº"/> </rich:column> 
                <rich:column 
style="text-align: left;"> <h:outputText value="Arquivo"/>  </rich:column> 
                <rich:column 
style="text-align: right; width:15%;"> <h:outputText value="Tamanho"/> 
 </rich:column> 
                <rich:column 
style="text-align: center; width: 2%;"> </rich:column> 
         </rich:columnGroup> 
        </f:facet> 
        <rich:column> 
         <h:outputText 
id="numeroArquivoLista" value="#{keyVar + 1}"/> 
        </rich:column> 
        <rich:column> 
         <h:commandLink 
id="_download" actionListener="#{pedidoInformacaoMBean.downloadArquivoJaAnexado}" 
title="Download" value="#{_arquivo.nomeArquivo}"> 
              <f:param 
name="_idArquivo" value="#{_arquivo.idArquivo}"/> 
             </h:commandLink> 
        </rich:column> 
        <rich:column style="text-
align:right;"> 
         <h:outputText 
id="tamanhoArquivoLista" value="#{_arquivo.size / 1024}"> 
          <f:converter 
converterId="convertMoeda"/> 
         </h:outputText> KB 
        </rich:column> 
        <rich:column style="width: 
2%;"> 
         <div style="text-align: 
center;"> 
          <a4j:commandLink 
id="removerArquivoLista" 
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actionListener="#{pedidoInformacaoMBean.removerArquivoJaAnexado}" title="Remover 
Arquivo" 
            
   reRender="panelArquivosJaExistentes"   
            
   onclick="if (!confirm('Deseja realmente remover esse Arquivo?')) { 
return false };"> 
               <h:graphicImage 
url="/img_css/geral/delete.gif" alt="Remover Arquivo" title="Remover Arquivo"/> 
              </a4j:commandLink> 
         </div> 
        </rich:column> 
      </rich:dataTable>  
      </h:panelGroup> 
     </h:panelGroup> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td colspan="2"> 
     <h:panelGroup id="panelArquivos"> 
      <rich:dataTable 
id="dtArquivosProcessamento" 
value="#{pedidoInformacaoMBean.listaArquivoProcessoDataModel}" var="_arquivo" 
          align="center" 
rows="30" border="1" styleClass="listagem" style="width: 90%;" rowKeyVar="keyVar"  
         
 rowClasses="linhaPar,linhaImpar"> 
       <f:facet name="caption"> 
        <h:outputText value="Lista de 
arquivos a anexar" /> 
       </f:facet> 
       <f:facet name="header"> 
        <rich:columnGroup> 
               <rich:column style="text-
align: center; width: 2%;"> <h:outputText value="Nº"/> </rich:column> 
               <rich:column style="text-
align: left;"> <h:outputText value="Arquivo"/>  </rich:column> 
               <rich:column style="text-
align: right; width:15%;"> <h:outputText value="Tamanho"/>  </rich:column> 
               <rich:column style="text-
align: center; width: 2%;"> </rich:column> 
        </rich:columnGroup> 
       </f:facet> 
       <rich:column> 
        <h:outputText 
id="numeroArquivoLista" value="#{keyVar + 1}"/> 
       </rich:column> 
       <rich:column> 
        <h:outputText 
id="nomeArquivoLista" value="#{_arquivo.name}"/> 
       </rich:column> 
       <rich:column style="text-
align:right;"> 
        <h:outputText 
id="tamanhoArquivoLista" value="#{_arquivo.size / 1024}"> 
         <f:converter 
converterId="convertMoeda"/> 
        </h:outputText> KB 
       </rich:column> 
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       <rich:column style="width: 2%;"> 
        <div style="text-align: 
center;"> 
         <a4j:commandLink 
id="removerArquivoLista" actionListener="#{pedidoInformacaoMBean.removerArquivo}" 
title="Remover Arquivo" 
            
  reRender="panelArquivos"   
            
  onclick="if (!confirm('Deseja realmente remover esse Arquivo?')) { return 
false };"> 
              <h:graphicImage 
url="/img_css/geral/delete.gif" alt="Remover Arquivo" title="Remover Arquivo"/> 
             </a4j:commandLink> 
        </div> 
       </rich:column> 
       <f:facet name="footer"> 
        <rich:columnGroup 
rendered="#{pedidoInformacaoMBean.listaArquivoVazia}"> 
               <rich:column style="text-
align: center; background-color: #FFFFFF; color: red; font-weight:normal;"  
                   
colspan="5">  
                <h:outputText 
id="mensagemSemArquivo" value="(Lista de arquivos para processamento vazia)" /> 
  
               </rich:column> 
        </rich:columnGroup> 
       </f:facet> 
     </rich:dataTable>  
     </h:panelGroup> 
    </td> 
   </tr> 
   <tfoot> 
    
    <tr> 
     <td colspan="2"> 
      <c:if test="${(pedidoInformacaoMBean.obj.id 
== 0)}"> 
       <h:commandButton value="Cadastrar" 
action="#{pedidoInformacaoMBean.cadastrar}" id="cadastrarButton"/>  
      </c:if> 
       
      <c:if test="${ pedidoInformacaoMBean.obj.id 
> 0}"> 
       <h:commandButton value="Alterar" 
action="#{pedidoInformacaoMBean.cadastrar}" id="alterarButton"/> 
      </c:if>  
      <h:commandButton id="voltarBottun"  
value="<<Voltar" action="#{pedidoInformacaoMBean.entrarListagem}" 
rendered="#{pedidoInformacaoMBean.obj.id != 0}"/> 
      <h:commandButton value="Cancelar" 
action="#{pedidoInformacaoMBean.cancelar}" immediate="true" onclick="if 
(!confirm('Deseja realmente cancelar a operação?')) return false" 
id="cancelarButton"/> 
     </td> 
    </tr> 
    
   </tfoot> 
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  </table> 
   
  <%@include file="/include/mensagem_obrigatoriedade.jsp"%> 
  
 </h:form> 
 <rich:modalPanel id="panelClipboard" width="550" height="210" 
resizeable="false"> 
        <f:facet name="header"> 
            <h:panelGroup> 
                <h:outputText value="Importar Pedido"></h:outputText> 
            </h:panelGroup> 
        </f:facet> 
        <f:facet name="controls"> 
            <h:panelGroup> 
                <h:graphicImage value="/img_css/close.png" styleClass="hidelink" 
id="hidelinkClipboard" style="cursor:pointer;"/> 
                <rich:componentControl for="panelClipboard" 
attachTo="hidelinkClipboard" operation="hide" event="onclick"/> 
            </h:panelGroup> 
        </f:facet> 
        <a4j:form id="formClipboard"> 
         <table> 
    <tr> 
     <th>Texto:</th> 
     <td> 
      <h:inputTextarea id="_clipboard" 
value="#{pedidoInformacaoMBean.clipboard}" style="width: 500px; height: 140px;"/> 
     </td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td colspan="2"> 
      <a4j:commandButton id="btnParseClipboard"  
value="Importar" action="#{pedidoInformacaoMBean.parseClipboard}"  
     
 oncomplete="Richfaces.hideModalPanel('panelClipboard');" 
reRender="l_protocolo_radica,l_protocolo_numero,l_protocolo_ano,l_protocolo_dv,dat
a,_conteudo"/> 
     </td> 
    </tr> 
         </table> 
        </a4j:form> 
    </rich:modalPanel> 
 
</f:view> 
<script type="text/javascript"> 
 
function maxCaracteres(e, txtCaracteresDigitados, qtde) {  
 if (e.value.length > qtde) { 
  e.value = e.value.substr(0,qtde); 
 } 
 $(txtCaracteresDigitados).innerHTML = e.value.length + ' digitados'; 
} 
</script> 

%@include file="/include/tail.jsp"% 
 

FORM_PRORROGACAO_PEDIDO_INFORMACAO.JSP 

 
<%@include file="/include/head.jsp"%> 
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<f:view> 
 
 <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'prorrogar'}"> 
  <h2> <sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" /> &gt; Pedidos &gt; 
Registrar Prorrogação de Prazo</h2> 
    </c:if> 
  
 <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'solicitaProrrogacao'}"> 
  <h2> <sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" /> &gt; Solicitar 
Prorrogação de Prazo</h2> 
    </c:if> 
  
 <%@include file="/include/erros.jsp"%> 
  
 <div style="width: 96%;" class="descricaoOperacao"> 
   
  <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'prorrogar'}"> 
   Esta operação permite prorrogar um Pedido de Informação. 
     </c:if> 
   
  <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'solicitaProrrogacao'}"> 
   Esta operação permite solicitar a prorrogação de um Pedido de 
Informação. 
     </c:if> 
   
 </div> 
  
 <h:form id="form" enctype="multipart/form-data"> 
   
       <%@include file="detalhe_pedido_informacao.jsp"%> 
  <table class="formulario" style="width: 65%" id="formTable"> 
    
   <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'prorrogar'}"> 
    <caption>Prorrogar Pedido de Informação</caption> 
      </c:if> 
    
   <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 
'solicitaProrrogacao'}"> 
    <caption>Solicitar Prorrogação de Pedido de 
Informação</caption> 
      </c:if> 
    
    
   <tr> 
    <th class="obrigatorio">Justificativa:</th> 
    <td> 
     <h:inputTextarea id="_conteudo" 
value="#{prorrogarPedidoMBean.movimentoPedidoInformacao.conteudo}" style="width: 
500px; height: 140px;" 
      onkeyup="maxCaracteres(this, 
'txtCaracteresDigitados', #{pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo})" 
onblur="maxCaracteres(this, 'txtCaracteresDigitados', 
#{pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo})"  /> 
      <br/> 
    
 <strong>(${pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo} caracteres/<span 
id="txtCaracteresDigitados">0 digitados</span>)</strong> 
    </td> 
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   </tr> 
   <tfoot> 
    
    <tr> 
     <td colspan="2"> 
      <h:commandButton 
value="#{prorrogarPedidoMBean.confirmButton}" 
action="#{prorrogarPedidoMBean.prorrogar}" id="cadastrarButton"/>  
      <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 
'prorrogar'}"> 
       <h:commandButton id="voltarBottun"  
value="<<Voltar" action="#{prorrogarPedidoMBean.entrarListagem}"/> 
      </c:if> 
      <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 
'solicitaProrrogacao'}"> 
       <h:commandButton id="voltarBottun"  
value="<<Voltar" action="#{prorrogarPedidoMBean.entrarListagemChefe}"/> 
      </c:if> 
      <h:commandButton value="Cancelar" 
action="#{prorrogarPedidoMBean.cancelar}" immediate="true" onclick="if 
(!confirm('Deseja realmente cancelar a operação?')) return false" 
id="cancelarButton"/> 
     </td> 
    </tr> 
    
   </tfoot> 
    
  </table> 
   
  <%@include file="/include/mensagem_obrigatoriedade.jsp"%> 
  
 </h:form> 
 
</f:view> 
<script type="text/javascript"> 
 
function maxCaracteres(e, txtCaracteresDigitados, qtde) {  
 if (e.value.length > qtde) { 
  e.value = e.value.substr(0,qtde); 
 } 
 $(txtCaracteresDigitados).innerHTML = e.value.length + ' digitados'; 
} 
</script> 

%@include file="/include/tail.jsp"% 
 

FORM_REABRIR_PEDIDO_INFORMACAO.JSP 

 
<%@include file="/include/head.jsp"%> 
 
<f:view> 
 
 <h2><sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" />&gt; Pedidos &gt; Reabrir 
Pedidos</h2> 
  
 <%@include file="/include/erros.jsp"%> 
  
 <div style="width: 96%;" class="descricaoOperacao"> 
   
  Esta operação permite reabrir um Pedido de Informação. 
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 </div> 
  
 <h:form id="form" enctype="multipart/form-data"> 
   
       <%@include file="detalhe_pedido_informacao.jsp"%> 
  <table class="formulario" style="width: 65%" id="formTable"> 
    
   <caption>Reabrir Pedido de Informação</caption> 
    
   <tr> 
    <th class="obrigatorio" nowrap="nowrap">Data do 
Recurso:</th> 
    <td>     
     <t:inputCalendar renderAsPopup="true" id="data" 
title="Data do Recurso" 
      renderPopupButtonAsImage="true" 
value="#{reabrirPedidoMBean.movimentoPedidoInformacao.dataRegistro}" 
      popupDateFormat="dd/MM/yyyy" size="10" 
maxlength="10" 
     
 onkeypress="return(formatarMascara(this,event,'##/##/####'));"/> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <th nowrap="nowrap">Unidade Responsável:</th> 
    <td> 
     <h:inputText id="_unidade_responsavel" 
value="#{reabrirPedidoMBean.movimentoPedidoInformacao.unidade.nome}" style="width: 
430px;"/> 
     <rich:suggestionbox for="_unidade_responsavel" 
height="100" width="430"  minChars="1" id="suggestionUnidade"  
            
 suggestionAction="#{unidadeAutoCompleteMBean.autocompleteNomeUnidade}" 
var="_unidade"  
            
 fetchValue="#{_unidade.codigoNome}" nothingLabel="Unidade não encontrada"> 
         <h:column> 
       <h:outputText 
value="#{_unidade.codigoNome}" />  
         </h:column>  
         <a4j:support event="onselect"> 
       <f:setPropertyActionListener 
value="#{_unidade}" 
target="#{reabrirPedidoMBean.movimentoPedidoInformacao.unidade}"  /> 
       <f:setPropertyActionListener 
value="#{_unidade.id}" 
target="#{reabrirPedidoMBean.movimentoPedidoInformacao.unidade.id}"  /> 
         </a4j:support> 
              
     </rich:suggestionbox> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <th class="obrigatorio" nowrap="nowrap">Motivo:</th> 
    <td> 
      <h:selectOneMenu 
value="#{reabrirPedidoMBean.movimentoPedidoInformacao.motivoReabertura.id}" 
id="motivo" style="width: 432px;"> 
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       <f:selectItem itemValue="0" itemLabel="-- 
SELECIONE --"/> 
      <f:selectItems 
value="#{reabrirPedidoMBean.allComboMotivos}"/> 
     </h:selectOneMenu> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <th class="obrigatorio" nowrap="nowrap">Conteúdo do 
Recurso:</th> 
    <td> 
     <h:inputTextarea id="_conteudo" 
value="#{reabrirPedidoMBean.movimentoPedidoInformacao.conteudo}" style="width: 
484px; height: 140px;" 
      onkeyup="maxCaracteres(this, 
'txtCaracteresDigitados', #{pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo})" 
onblur="maxCaracteres(this, 'txtCaracteresDigitados', 
#{pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo})"  /> 
      <br/> 
    
 <strong>(${pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo} caracteres/<span 
id="txtCaracteresDigitados">0 digitados</span>)</strong> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <th>Anexar Arquivo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th> 
    <td colspan="3"> 
     <t:inputFileUpload size="50" 
id="arquivoAbastecimento" value="#{reabrirPedidoMBean.arquivoProcesso}"/> 
   
     <h:commandLink style="vertical-align: middle;" 
id="adicionarArquivo" actionListener="#{reabrirPedidoMBean.adicionarArquivo}" 
title="Adicionar Arquivo"> 
          <h:graphicImage url="/img_css/geral/adicionar.gif" 
alt="Adicionar Arquivo" title="Adicionar Arquivo"/> 
         </h:commandLink> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td colspan="2"> 
     <div class="infoAltRem" style="width: 90%"> 
          <h:graphicImage url="/img_css/geral/adicionar.gif" 
alt="Adicionar Arquivo" title="Adicionar Arquivo"/>: Adicionar Arquivo 
          <h:graphicImage url="/img_css/geral/delete.gif" 
alt="Remover Arquivo" title="Remover Arquivo"/>: Remover Arquivo 
     </div> 
     <h:panelGroup id="panelArquivos"> 
      <rich:dataTable 
id="dtArquivosProcessamento" 
value="#{reabrirPedidoMBean.listaArquivoProcessoDataModel}" var="_arquivo" 
          align="center" 
rows="30" border="1" styleClass="listagem" style="width: 90%;" rowKeyVar="keyVar"  
         
 rowClasses="linhaPar,linhaImpar"> 
       <f:facet name="caption"> 
        <h:outputText value="Lista de 
arquivos a anexar" /> 
       </f:facet> 
       <f:facet name="header"> 
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        <rich:columnGroup> 
               <rich:column style="text-
align: center; width: 2%;"> <h:outputText value="Nº"/> </rich:column> 
               <rich:column style="text-
align: left;"> <h:outputText value="Arquivo"/>  </rich:column> 
               <rich:column style="text-
align: right; width:15%;"> <h:outputText value="Tamanho"/>  </rich:column> 
               <rich:column style="text-
align: center; width: 2%;"> </rich:column> 
        </rich:columnGroup> 
       </f:facet> 
       <rich:column> 
        <h:outputText 
id="numeroArquivoLista" value="#{keyVar + 1}"/> 
       </rich:column> 
       <rich:column> 
        <h:outputText 
id="nomeArquivoLista" value="#{_arquivo.name}"/> 
       </rich:column> 
       <rich:column style="text-
align:right;"> 
        <h:outputText 
id="tamanhoArquivoLista" value="#{_arquivo.size / 1024}"> 
         <f:converter 
converterId="convertMoeda"/> 
        </h:outputText> KB 
       </rich:column> 
       <rich:column style="width: 2%;"> 
        <div style="text-align: 
center;"> 
         <a4j:commandLink 
id="removerArquivoLista" actionListener="#{reabrirPedidoMBean.removerArquivo}" 
title="Remover Arquivo" 
            
  reRender="panelArquivos"   
            
  onclick="if (!confirm('Deseja realmente remover esse Arquivo?')) { return 
false };"> 
              <h:graphicImage 
url="/img_css/geral/delete.gif" alt="Remover Arquivo" title="Remover Arquivo"/> 
             </a4j:commandLink> 
        </div> 
       </rich:column> 
       <f:facet name="footer"> 
        <rich:columnGroup 
rendered="#{reabrirPedidoMBean.listaArquivoVazia}"> 
               <rich:column style="text-
align: center; background-color: #FFFFFF; color: red; font-weight:normal;"  
                   
colspan="5">  
                <h:outputText 
id="mensagemSemArquivo" value="(Lista de arquivos para processamento vazia)" /> 
  
               </rich:column> 
        </rich:columnGroup> 
       </f:facet> 
     </rich:dataTable>  
     </h:panelGroup> 
    </td> 
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   </tr> 
   <tfoot> 
    
    <tr> 
     <td colspan="2"> 
      <h:commandButton 
value="#{reabrirPedidoMBean.confirmButton}" action="#{reabrirPedidoMBean.reabrir}" 
id="cadastrarButton"/>  
      <h:commandButton id="voltarBottun"  
value="<<Voltar" action="#{reabrirPedidoMBean.entrarListagem}"/> 
      <h:commandButton value="Cancelar" 
action="#{reabrirPedidoMBean.cancelar}" immediate="true" onclick="if 
(!confirm('Deseja realmente cancelar a operação?')) return false" 
id="cancelarButton"/> 
     </td> 
    </tr> 
    
   </tfoot> 
    
  </table> 
   
  <%@include file="/include/mensagem_obrigatoriedade.jsp"%> 
  
 </h:form> 
 
</f:view> 
<script type="text/javascript"> 
 
function maxCaracteres(e, txtCaracteresDigitados, qtde) {  
 if (e.value.length > qtde) { 
  e.value = e.value.substr(0,qtde); 
 } 
 $(txtCaracteresDigitados).innerHTML = e.value.length + ' digitados'; 
} 
</script> 

%@include file="/include/tail.jsp"% 
 

FORM_RESPONDER_PEDIDO_INFORMACAO.JSP 

 
<%@include file="/include/head.jsp"%> 
 
<f:view> 
 
 <h2><sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" />&gt; Pedidos &gt; Responder 
Pedidos</h2> 
  
 <%@include file="/include/erros.jsp"%> 
  
 <div style="width: 96%;" class="descricaoOperacao"> 
   
  Esta operação permite responder a um Pedido de Informação. 
   
 </div> 
  
 <h:form id="form" enctype="multipart/form-data"> 
   
       <%@include file="detalhe_pedido_informacao.jsp"%> 
  <table class="formulario" style="width: 65%" id="formTable"> 
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   <caption>Responder Pedido de Informação</caption> 
    
   <tr> 
    <th class="obrigatorio">Conteúdo:</th> 
    <td> 
     <h:inputTextarea id="_conteudo" 
value="#{responderPedidoMBean.movimentoPedidoInformacao.conteudo}" style="width: 
500px; height: 140px;" 
      onkeyup="maxCaracteres(this, 
'txtCaracteresDigitados', #{pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo})" 
onblur="maxCaracteres(this, 'txtCaracteresDigitados', 
#{pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo})"  /> 
      <br/> 
    
 <strong>(${pedidoInformacaoMBean.qtdMaximaConteudo} caracteres/<span 
id="txtCaracteresDigitados">0 digitados</span>)</strong> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <th>Anexar Arquivo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th> 
    <td colspan="3"> 
     <t:inputFileUpload size="50" 
id="arquivoAbastecimento" value="#{responderPedidoMBean.arquivoProcesso}"/> 
   
     <h:commandLink style="vertical-align: middle;" 
id="adicionarArquivo" actionListener="#{responderPedidoMBean.adicionarArquivo}" 
title="Adicionar Arquivo"> 
          <h:graphicImage url="/img_css/geral/adicionar.gif" 
alt="Adicionar Arquivo" title="Adicionar Arquivo"/> 
         </h:commandLink> 
    </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td colspan="2"> 
     <div class="infoAltRem" style="width: 90%"> 
          <h:graphicImage url="/img_css/geral/adicionar.gif" 
alt="Adicionar Arquivo" title="Adicionar Arquivo"/>: Adicionar Arquivo 
          <h:graphicImage url="/img_css/geral/delete.gif" 
alt="Remover Arquivo" title="Remover Arquivo"/>: Remover Arquivo 
     </div> 
     <h:panelGroup id="panelArquivos"> 
      <rich:dataTable 
id="dtArquivosProcessamento" 
value="#{responderPedidoMBean.listaArquivoProcessoDataModel}" var="_arquivo" 
          align="center" 
rows="30" border="1" styleClass="listagem" style="width: 90%;" rowKeyVar="keyVar"  
         
 rowClasses="linhaPar,linhaImpar"> 
       <f:facet name="caption"> 
        <h:outputText value="Lista de 
arquivos a anexar" /> 
       </f:facet> 
       <f:facet name="header"> 
        <rich:columnGroup> 
               <rich:column style="text-
align: center; width: 2%;"> <h:outputText value="Nº"/> </rich:column> 
               <rich:column style="text-
align: left;"> <h:outputText value="Arquivo"/>  </rich:column> 
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               <rich:column style="text-
align: right; width:15%;"> <h:outputText value="Tamanho"/>  </rich:column> 
               <rich:column style="text-
align: center; width: 2%;"> </rich:column> 
        </rich:columnGroup> 
       </f:facet> 
       <rich:column> 
        <h:outputText 
id="numeroArquivoLista" value="#{keyVar + 1}"/> 
       </rich:column> 
       <rich:column> 
        <h:outputText 
id="nomeArquivoLista" value="#{_arquivo.name}"/> 
       </rich:column> 
       <rich:column style="text-
align:right;"> 
        <h:outputText 
id="tamanhoArquivoLista" value="#{_arquivo.size / 1024}"> 
         <f:converter 
converterId="convertMoeda"/> 
        </h:outputText> KB 
       </rich:column> 
       <rich:column style="width: 2%;"> 
        <div style="text-align: 
center;"> 
         <a4j:commandLink 
id="removerArquivoLista" actionListener="#{responderPedidoMBean.removerArquivo}" 
title="Remover Arquivo" 
            
  reRender="panelArquivos"   
            
  onclick="if (!confirm('Deseja realmente remover esse Arquivo?')) { return 
false };"> 
              <h:graphicImage 
url="/img_css/geral/delete.gif" alt="Remover Arquivo" title="Remover Arquivo"/> 
             </a4j:commandLink> 
        </div> 
       </rich:column> 
       <f:facet name="footer"> 
        <rich:columnGroup 
rendered="#{responderPedidoMBean.listaArquivoVazia}"> 
               <rich:column style="text-
align: center; background-color: #FFFFFF; color: red; font-weight:normal;"  
                   
colspan="5">  
                <h:outputText 
id="mensagemSemArquivo" value="(Lista de arquivos para processamento vazia)" /> 
  
               </rich:column> 
        </rich:columnGroup> 
       </f:facet> 
     </rich:dataTable>  
     </h:panelGroup> 
    </td> 
   </tr> 
   <tfoot> 
    
    <tr> 
     <td colspan="2"> 
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      <h:commandButton 
value="#{responderPedidoMBean.confirmButton}" 
action="#{responderPedidoMBean.responder}" id="cadastrarButton"/>  
      <h:commandButton id="voltarBottun"  
value="<<Voltar" action="#{responderPedidoMBean.entrarListagem}"/> 
      <h:commandButton value="Cancelar" 
action="#{responderPedidoMBean.cancelar}" immediate="true" onclick="if 
(!confirm('Deseja realmente cancelar a operação?')) return false" 
id="cancelarButton"/> 
     </td> 
    </tr> 
    
   </tfoot> 
    
  </table> 
   
  <%@include file="/include/mensagem_obrigatoriedade.jsp"%> 
  
 </h:form> 
 
</f:view> 
<script type="text/javascript"> 
 
function maxCaracteres(e, txtCaracteresDigitados, qtde) {  
 if (e.value.length > qtde) { 
  e.value = e.value.substr(0,qtde); 
 } 
 $(txtCaracteresDigitados).innerHTML = e.value.length + ' digitados'; 
} 
</script> 

%@include file="/include/tail.jsp"% 
 

LISTA_PEDIDO_INFORMACAO.JSP 

 
<%@include file="/include/head.jsp"%> 
 <style type="text/css"> 
  .unidades table td { 
      text-align: right; 
  } 
 </style> 
<f:view> 
 <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'listar'}"> 
  <h2> <sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" /> &gt; Cadastros 
&gt; Pedido de Informação &gt; Lista/Alterar</h2> 
    </c:if> 
 <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'acompanhar'}"> 
  <h2> <sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" /> &gt; Pedidos &gt; 
Acompanhar Pedidos</h2> 
    </c:if> 
 <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'responder'}"> 
  <h2> <sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" /> &gt; Pedidos &gt; 
Responder Pedidos</h2> 
    </c:if> 
 <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'finalizar'}"> 
  <h2> <sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" /> &gt; Pedidos &gt; 
Finalizar Pedidos</h2> 
    </c:if> 
 <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'reabrir'}"> 
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  <h2> <sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" /> &gt; Pedidos &gt; 
Reabrir Pedidos</h2> 
    </c:if> 
 <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'prorrogar'}"> 
  <h2> <sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" /> &gt; Pedidos &gt; 
Registrar Prorrogação de Prazo</h2> 
    </c:if> 
 <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'solicitaProrrogacao'}"> 
  <h2> <sipac:linkSubsistema nomeAbreviado="true" /> &gt; Solicitar 
Prorrogação de Prazo</h2> 
    </c:if> 
  
  
 <%@include file="/include/erros.jsp"%> 
  
 <div style="width: 95%;" class="descricaoOperacao"> 
  <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'listar'}"> 
   Esta operação lista os Pedidos de Informação cadastrados, 
permitindo também sua alteração ou remoção. 
     </c:if> 
  <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'acompanhar' || 
pedido_informacao_operacao eq 'responder'}"> 
   Esta operação lista os Pedidos de Informação cadastrados, 
permitindo sua visualização ou resposta. 
     </c:if> 
  <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'finalizar'}"> 
   Esta operação lista os Pedidos de Informação respondidos, 
permitindo sua finalização. 
     </c:if> 
  <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'prorrogar'}"> 
   Esta operação lista os Pedidos de Informação e permite sua 
prorrogação. 
     </c:if> 
  <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'solicitaProrrogacao'}"> 
   Esta operação lista os Pedidos de Informação e permite a 
solicitação de prorrogação. 
     </c:if> 
  <c:if test="${pedido_informacao_operacao eq 'reabrir'}"> 
   Esta operação lista os Pedidos de Informação já finalizados 
permitindo sua reabertura. 
     </c:if> 
   
 </div> 
  
 <h:form id="listaPedidoInformacaoForm"> 
  <h:panelGroup rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 'listar' || 
pedido_informacao_operacao eq 'acompanhar' || pedido_informacao_operacao eq 
'finalizar' || pedido_informacao_operacao eq 'prorrogar' || 
pedido_informacao_operacao eq 'reabrir'}"> 
   <table class="formulario" style="width: 70%;"> 
    <caption class="formulario">Busca de Pedidos de 
Informação</caption> 
    <tr> 
     <td><h:selectBooleanCheckbox id="cbProtocolo" 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.cbProtocolo}"/></td>  
     <td align="left" nowrap="nowrap">Protocolo e-
SIC:</th>   
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     <td 
onclick="javascript:Ext.get('listaPedidoInformacaoForm:cbProtocolo').dom.checked=t
rue;"> 
      <h:inputText id="l_protocolo_radica" 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.radical}" size="5" maxlength="5" 
onkeyup="formatarInteiro(this, event);" converter="#{intConverter}"/>. 
      <h:inputText id="l_protocolo_numero" 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.numero}"  size="6" maxlength="6" 
onkeyup="formatarInteiro(this, event);" converter="#{intConverter}"/>/ 
      <h:inputText id="l_protocolo_ano"    
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.ano}"     size="4" maxlength="4" 
onkeyup="formatarInteiro(this, event);" converter="#{intConverter}"/>- 
      <h:inputText id="l_protocolo_dv"     
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.dv}"      size="2" maxlength="2" 
onkeyup="formatarInteiro(this, event);" converter="#{intConverter}"/> 
     </td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td><h:selectBooleanCheckbox id="cbDataCadastro" 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.cbDataCadastro}"/></td>  
     <td align="left" nowrap="nowrap">Período Pedido: 
</td> 
     <td 
onclick="javascript:Ext.get('listaPedidoInformacaoForm:cbDataCadastro').dom.checke
d=true;"> 
      <t:inputCalendar id="cadastroInicial" 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.inicioCadastro}" renderAsPopup="true" 
renderPopupButtonAsImage="true" 
       size="10" onkeypress="return 
(formataData(this,event));"  maxlength="10" title="Período Inicial"> 
       <f:convertDateTime 
pattern="dd/MM/yyyy"/> 
      </t:inputCalendar> 
      a 
      <t:inputCalendar id="cadastroFinal" 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.fimCadastro}" renderAsPopup="true" 
renderPopupButtonAsImage="true" 
       size="10" onkeypress="return 
(formataData(this,event));"  maxlength="10" title="Período Final"> 
       <f:convertDateTime 
pattern="dd/MM/yyyy"/> 
      </t:inputCalendar> 
     </td> 
    </tr>   
    <tr> 
     <td><h:selectBooleanCheckbox id="cbDataVencimento" 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.cbDataVencimento}"/></td>  
     <td align="left" nowrap="nowrap">Período 
Vencimento: </td> 
     <td 
onclick="javascript:Ext.get('listaPedidoInformacaoForm:cbDataVencimento').dom.chec
ked=true;"> 
      <t:inputCalendar id="venctoInicial" 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.inicioVencimento}" renderAsPopup="true" 
renderPopupButtonAsImage="true" 
       size="10" onkeypress="return 
(formataData(this,event));"  maxlength="10" title="Período Inicial"> 
       <f:convertDateTime 
pattern="dd/MM/yyyy"/> 
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      </t:inputCalendar> 
      a 
      <t:inputCalendar id="venctoFinal" 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.fimVencimento}" renderAsPopup="true" 
renderPopupButtonAsImage="true" 
       size="10" onkeypress="return 
(formataData(this,event));"  maxlength="10" title="Período Final"> 
       <f:convertDateTime 
pattern="dd/MM/yyyy"/> 
      </t:inputCalendar> 
     </td> 
    </tr> 
    <sipac:checkRole papeis="<%= new int[] 
{SipacPapeis.GESTOR_ACESSO_INFORMACAO} %>">   
     <tr> 
      <td><h:selectBooleanCheckbox id="cbUnidade" 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.cbUnidade}"/></td>  
      <td align="left" nowrap="nowrap" >Unidade 
Responsável: </td> 
      <td 
onclick="javascript:Ext.get('listaPedidoInformacaoForm:cbUnidade').dom.checked=tru
e;"> 
       <h:inputText 
id="_unidade_responsavel" value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.unidade.nome}" 
style="width: 430px;"/> 
       <rich:suggestionbox 
for="_unidade_responsavel" height="100" width="430"  minChars="1" 
id="suggestionUnidade"  
              
 suggestionAction="#{unidadeAutoCompleteMBean.autocompleteNomeUnidade}" 
var="_unidade"  
              
 fetchValue="#{_unidade.codigoNome}" nothingLabel="Unidade não encontrada"> 
           <h:column> 
         <h:outputText 
value="#{_unidade.codigoNome}" />  
           </h:column>  
           <a4j:support event="onselect"> 
        
 <f:setPropertyActionListener value="#{_unidade}" 
target="#{buscaPedidoInformacaoMBean.unidade}"  /> 
        
 <f:setPropertyActionListener value="#{_unidade.id}" 
target="#{buscaPedidoInformacaoMBean.unidade.id}"  /> 
           </a4j:support> 
       </rich:suggestionbox> 
      </td> 
     </tr> 
    </sipac:checkRole>   
    <h:panelGroup rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 
'listar' || pedido_informacao_operacao eq 'acompanhar' || 
pedido_informacao_operacao eq 'prorrogar'}"> 
     <tr> 
      <td><h:selectBooleanCheckbox id="cbStatus" 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.cbStatus}"/></td>  
      <td align="left" nowrap="nowrap">Status: 
</td> 
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      <td 
onclick="javascript:Ext.get('listaPedidoInformacaoForm:cbStatus').dom.checked=true
;"> 
        <h:selectOneMenu 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.status.id}" id="status" style="width: 160px;"> 
         <f:selectItem itemValue="0" 
itemLabel="-- SELECIONE --"/> 
        <f:selectItems 
value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.allComboStatus}"/> 
       </h:selectOneMenu>    
      </td> 
     </tr> 
    </h:panelGroup>   
    <tfoot> 
     <tr> 
      <td colspan="3"> 
       <h:commandButton value="Buscar" 
action="#{pedidoInformacaoMBean.find}" id="btnBusca"/> 
       <h:commandButton value="Cancelar" 
action="#{pedidoInformacaoMBean.cancelar}" onclick="#{confirm}" immediate="true"/> 
      </td> 
     </tr> 
    </tfoot> 
   </table> 
  </h:panelGroup> 
  <br/> 
  <c:if test="${ not empty buscaPedidoInformacaoMBean.pedidos}"> 
   <div class="infoAltRem" style="width: 100%"> 
    <h:panelGroup rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 
'listar'}"> 
     <img border="0" src="/shared/img/alterar.gif" 
style="overflow: visible;border: 0;"/>: Alterar 
     <img border="0" src="/shared/img/delete.gif" 
style="overflow: visible;"/>: Remover  
    </h:panelGroup> 
    <h:panelGroup rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 
'acompanhar' || pedido_informacao_operacao eq 'responder'}"> 
     <img border="0" 
src="/sipac/img_css/acesso_informacao/selecionar.gif" style="overflow: visible;" 
alt="Responder" title="Responder"/>: Responder  
    </h:panelGroup> 
    <h:panelGroup rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 
'acompanhar' || pedido_informacao_operacao eq 'responder' || 
pedido_informacao_operacao eq 'finalizar' || pedido_informacao_operacao eq 
'prorrogar' || pedido_informacao_operacao eq 'solicitaProrrogacao' || 
pedido_informacao_operacao eq 'reabrir'}"> 
     <img border="0" 
src="/sipac/img_css/acesso_informacao/lupa.gif" style="overflow: visible;" 
alt="Visualizar" title="Visualizar"/>: Visualizar  
    </h:panelGroup>  
    <h:panelGroup rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 
'finalizar'}"> 
     <img border="0" 
src="/sipac/img_css/geral/check.png" style="overflow: visible;" alt="Finalizar" 
title="Finalizar"/>: Finalizar  
    </h:panelGroup>  
    <h:panelGroup rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 
'reabrir'}"> 
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     <img border="0" 
src="/sipac/img_css/acesso_informacao/Reabrir_16x16.png" style="overflow: 
visible;" alt="Reabrir" title="Reabrir"/>: Reabrir  
    </h:panelGroup>  
    <h:panelGroup rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 
'prorrogar' || pedido_informacao_operacao eq 'solicitaProrrogacao'}"> 
     <img border="0" 
src="/sipac/img_css/acesso_informacao/prorrogar.gif" style="overflow: visible;" 
alt="Prorrogar" title="Prorrogar"/>:  
     <h:outputText style="overflow: visible;border: 0;" 
value="Prorrogar" rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 'prorrogar'}"/>  
     <h:outputText style="overflow: visible;border: 0;" 
value="Solicitar Prorrogação" rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 
'solicitaProrrogacao'}"/>  
    </h:panelGroup>  
   </div> 
   <rich:dataTable value="#{buscaPedidoInformacaoMBean.pedidos}" 
var="item" 
    styleClass="listagem" 
    style="width: 100%; margin-bottom: 15px; border-
width:0px; border-style: none;" 
    rowClasses="linhaPar, linhaImpar" id="tabela" 
rowKeyVar="keyVar"> 
    <f:facet name="caption"> 
     <f:verbatim>Lista de Pedidos de Informação 
(${fn:length(buscaPedidoInformacaoMBean.pedidos) })</f:verbatim> 
    </f:facet> 
    <f:facet name="header"> 
     <rich:columnGroup> 
      <rich:column style="text-align: left; 
width: 13%;"> <h:outputText value="Protocolo e-SIC" />   </rich:column> 
      <rich:column style="text-align: center; 
width: 10%;"> <h:outputText value="Data Pedido<br/>(Original)" escape="false"/> 
  </rich:column> 
      <rich:column style="text-align: left;"> 
<h:outputText value="Status" />     </rich:column> 
      <rich:column style="text-align: left;"> 
<h:outputText value="Unidade Responsável" />     </rich:column> 
      <rich:column style="text-align: center;"> 
<h:outputText value="Prazo para<br/> Resposta" escape="false"/>    
 </rich:column> 
      <rich:column style="text-align: center; 
width: 2%"> <h:outputText value="" />    </rich:column> 
     </rich:columnGroup> 
    </f:facet> 
    <rich:column> 
     <h:outputText value="#{item.numeroProtocolo}" /> 
    </rich:column> 
    <rich:column style="width: 10%;text-align: center;"> 
     <h:outputText value="#{item.dataRegistro}"/> 
    </rich:column> 
    <rich:column> 
     <h:outputText value="#{item.status.denominacao}" 
/> 
    </rich:column> 
    <rich:column> 
     <h:panelGroup rendered="#{empty 
item.unidadeReabertura}"> 
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      <h:outputText value="#{item.unidade.nome}" 
/> 
     </h:panelGroup> 
     <h:panelGroup rendered="#{!empty 
item.unidadeReabertura}"> 
      <rich:spacer 
width="5"/><b>Original:&nbsp;</b><h:outputText value="#{item.unidade.nome}" 
/><br/> 
      <b>Reaberto:&nbsp;</b><h:outputText 
value="#{item.unidadeReabertura.nome}" /> 
     </h:panelGroup> 
    </rich:column> 
    <rich:column style="width: 10%;text-align: center;"> 
     <h:outputText value="#{item.vencimento}" /> 
    </rich:column> 
    <rich:column style="text-align: left; width: 5%;"> 
     <h:panelGroup 
rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 'listar'}"> 
      <h:commandLink action="#{ 
pedidoInformacaoMBean.direcionaAlteracao }" rendered="#{!empty 
item.motivoReabertura}" immediate="true"> 
       <f:verbatim> 
        <img 
src="/shared/img/alterar.gif" alt="Alterar" title="Alterar" /> 
       </f:verbatim> 
       <f:param name="reaberto" value="true" 
/> 
       <f:param name="id" value="#{ item.id 
}" /> 
      </h:commandLink> 
      <h:commandLink action="#{ 
pedidoInformacaoMBean.direcionaAlteracao }" rendered="#{empty 
item.motivoReabertura}" 
       immediate="true" id="atualizarLink"> 
       <f:verbatim> 
        <img 
src="/shared/img/alterar.gif" alt="Alterar" title="Alterar" /> 
       </f:verbatim> 
       <f:param name="id" value="#{ item.id 
}" /> 
      </h:commandLink> 
      <a4j:commandLink actionListener="#{ 
pedidoInformacaoMBean.remover }" 
       onclick="if(!confirm('Deseja 
realmente remover este registro?')){return;}" 
       id="removerLink" reRender="tabela"> 
       <h:graphicImage 
url="/img_css/delete.gif" alt="Remover" title="Remover"/> 
       <f:attribute name="idRemover" 
value="#{ item.id }" /> 
      </a4j:commandLink> 
     </h:panelGroup> 
     <h:panelGroup 
rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 'acompanhar' || 
pedido_informacao_operacao eq 'responder' || pedido_informacao_operacao eq 
'finalizar' || pedido_informacao_operacao eq 'prorrogar' || 
pedido_informacao_operacao eq 'solicitaProrrogacao' || pedido_informacao_operacao 
eq 'reabrir'}"> 
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      <a href="javascript://nop/" 
onClick="window.open('/sipac/acesso_informacao/pedido/visualizar_pedido_informacao
.jsf?idPedido=<h:outputText value="#{item.id}"/>','','height=' + screen.height + 
',width=' + screen.width + ', scrollbars');" title="Visualizar" > 
       <f:verbatim> 
        <h:graphicImage 
value="/img_css/acesso_informacao/lupa.gif" alt="Visualizar" title="Visualizar" /> 
       </f:verbatim> 
      </a> 
      <h:commandLink action="#{ 
responderPedidoMBean.direcionaResposta }" 
       immediate="true" id="responderLink" 
rendered="#{item.aceitaResposta && (pedido_informacao_operacao eq 'responder' || 
pedido_informacao_operacao eq 'acompanhar')}"> 
       <f:verbatim> 
        <h:graphicImage 
value="/img_css/acesso_informacao/selecionar.gif" alt="Responder" 
title="Responder" /> 
       </f:verbatim> 
       <f:param name="idPedido" value="#{ 
item.id }" /> 
      </h:commandLink> 
      <h:commandLink action="#{ 
pedidoInformacaoMBean.finalizar }" 
       immediate="true" onclick="return 
confirm('Deseja realmente finalizar?')" 
       id="finalizarLink" 
rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 'finalizar'}"> 
       <f:verbatim> 
        <h:graphicImage 
url="/img_css/geral/check.png" alt="Finalizar" title="Finalizar" /> 
       </f:verbatim> 
       <f:param name="idPedido" value="#{ 
item.id }" /> 
      </h:commandLink> 
      <h:commandLink action="#{ 
prorrogarPedidoMBean.direcionaProrrogacao }" 
       immediate="true" id="prorrogarLink" 
rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 'prorrogar'}"> 
       <f:verbatim> 
        <h:graphicImage 
value="/img_css/acesso_informacao/prorrogar.gif" alt="Prorrogar" title="Prorrogar" 
/> 
       </f:verbatim> 
       <f:param name="idPedido" value="#{ 
item.id }" /> 
      </h:commandLink> 
      <h:commandLink action="#{ 
prorrogarPedidoMBean.direcionaProrrogacao }" 
       immediate="true" 
id="solicitaProrrogacaoLink" rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 
'solicitaProrrogacao'}"> 
       <f:verbatim> 
        <h:graphicImage 
value="/img_css/acesso_informacao/prorrogar.gif" alt="Solicitar Prorrogação" 
title="Solicitar Prorrogação" /> 
       </f:verbatim> 
       <f:param name="idPedido" value="#{ 
item.id }" /> 
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      </h:commandLink> 
      <h:commandLink action="#{ 
reabrirPedidoMBean.direcionaReabertura }" 
       immediate="true" 
id="reabrirProrrogacaoLink" rendered="#{pedido_informacao_operacao eq 'reabrir'}"> 
       <f:verbatim> 
        <h:graphicImage 
value="/img_css/acesso_informacao/Reabrir_16x16.png" alt="Reabrir" title="Reabrir" 
/> 
       </f:verbatim> 
       <f:param name="idPedido" value="#{ 
item.id }" /> 
      </h:commandLink> 
     </h:panelGroup> 
    </rich:column> 
   </rich:dataTable> 
   <rich:columnGroup> 
    <rich:column colspan="3"> 
     <center> 
     <div style="text-align: center;"><h:commandButton 
      image="/img_css/protocolo/geral/voltar.gif" 
actionListener="#{paginacao.previousPage}" 
      rendered="#{paginacao.paginaAtual > 0 }" /> 
<h:selectOneMenu 
      value="#{paginacao.paginaAtual}" 
     
 valueChangeListener="#{paginacao.changePage}" 
onchange="$('listaPedidoInformacaoForm:btnBusca').click();" 
      immediate="true"> 
      <f:selectItems id="paramPagina" 
value="#{paginacao.listaPaginas}" /> 
     </h:selectOneMenu> <h:commandButton 
image="/img_css/protocolo/geral/avancar.gif" 
      actionListener="#{paginacao.nextPage}" 
      rendered="#{paginacao.paginaAtual < 
(paginacao.totalPaginas - 1)}" /> 
     <br /> 
     <br /> 
 
     <em><h:outputText 
value="#{paginacao.totalRegistros }" /> 
     Registro(s) Encontrado(s)</em></div> 
     </center> 
    </rich:column> 
   </rich:columnGroup> 
  </c:if> 
  <c:if test="${empty buscaPedidoInformacaoMBean.pedidos}"> 
   <center> 
  
 <h:outputText>${buscaPedidoInformacaoMBean.mensagemBusca}</h:outputText> 
   </center> 
  </c:if> 
 </h:form> 
</f:view> 

%@include file="/include/tail.jsp"% 
 
<%@include file="/include/head.jsp"%> 
 
<f:view> 

Código de campo alterado

mailto:%25@include%20file=%22/include/tail.jsp%22%25
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 <%@include file="/include/erros.jsp"%> 
  
 <div style="width: 96%;" class="descricaoOperacao"> 
  Esta operação permite visualizar os dados de um Pedido de Informação 
e toda a sua movimentação. 
 </div> 
  
 ${pedidoInformacaoMBean.selecionarPedido} 
 <h:form id="form" enctype="multipart/form-data"> 
       <%@include file="detalhe_pedido_informacao.jsp"%> 
  <table width="65%" align="center" class="formulario"> 
   <caption class="listagem">Movimentações do Pedido de 
Informação</caption> 
   <a4j:repeat value="#{pedido_informacao.movimentosPedido}" 
var="item" rowKeyVar="i"> 
    <tr class="<h:outputText value="#{i % 2 == 
0?'linhaPar':'linhaImpar' }"/>"> 
     <td> 
      <table width="100%"> 
       <h:panelGroup rendered="#{!empty 
item.unidade.nome}"> 
        <tr> 
         <td width="15%" 
style="text-align: right;"><b>Unidade:</b></td> 
         <td><h:outputText 
value="#{item.unidade.nome}"/></td> 
        </tr> 
       </h:panelGroup> 
       <h:panelGroup rendered="#{not empty 
item.motivoReabertura}"> 
        <tr> 
         <td style="text-align: 
right;" nowrap="nowrap"><b>Motivo reabertura:</b></td> 
         <td> 
          <h:outputText 
value="#{item.motivoReabertura.denominacao}"/> 
         </td> 
        </tr> 
       </h:panelGroup> 
       <tr> 
        <td width="15%" style="text-
align: right;"><b>Usuário:</b></td> 
        <td><h:outputText 
value="#{item.usuario.nome}"/></td> 
       </tr> 
       <tr> 
        <td style="text-align: 
right;"><b>Data:</b></td> 
        <td> 
         <h:outputText 
value="#{item.data}"> 
          <f:convertDateTime 
pattern="dd/MM/yyyy HH:mm"/> 
         </h:outputText> 
        </td> 
       </tr> 
       <tr> 
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        <td style="text-align: 
right;"><b>Conteúdo:</b></td> 
        <td> 
         <h:outputText 
value="#{item.conteudo}"/> 
        </td> 
       </tr> 
       <tr> 
        <td style="text-align: 
right;"><b>Status:</b></td> 
        <td> 
         <h:outputText 
value="#{item.status.denominacao}"/> 
        </td> 
       </tr> 
       <tr> 
        <td colspan="2"> 
         <h:panelGroup 
rendered="#{!empty item.anexos}"> 
          <rich:dataTable 
id="dtArquivos" value="#{item.anexos}" var="_arquivo" 
            
  align="center" rows="30" border="1" styleClass="listagem" 
style="width: 100%;" rowKeyVar="keyVar"  
            
  rowClasses="linhaPar,linhaImpar" 
            
  > 
           <f:facet 
name="caption"> 
           
 <h:outputText value="Lista de arquivos anexados" /> 
           </f:facet> 
           <f:facet 
name="header"> 
           
 <rich:columnGroup> 
                  
 <rich:column style="text-align: center; width: 2%;"> <h:outputText 
value="Nº"/> </rich:column> 
                  
 <rich:column style="text-align: left;"> <h:outputText value="Arquivo"/> 
 </rich:column> 
                  
 <rich:column style="text-align: right; width:15%;"> <h:outputText 
value="Tamanho"/>  </rich:column> 
           
 </rich:columnGroup> 
           </f:facet> 
          
 <rich:column> 
           
 <h:outputText id="numeroArquivoLista" value="#{keyVar + 1}"/> 
          
 </rich:column> 
          
 <rich:column> 
           
 <h:commandLink id="_download" 
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actionListener="#{pedidoInformacaoMBean.downloadArquivoJaAnexado}" 
title="Download" value="#{_arquivo.nomeArquivo}" > 
                
 <f:param name="_idArquivo" value="#{_arquivo.idArquivo}"/> 
               
 </h:commandLink> 
          
 </rich:column> 
          
 <rich:column style="text-align:right;"> 
           
 <h:outputText id="tamanhoArquivoLista" value="#{_arquivo.size / 1024}"> 
            
 <f:converter converterId="convertMoeda"/> 
           
 </h:outputText> KB 
          
 </rich:column> 
          </rich:dataTable> 
         </h:panelGroup>  
        </td> 
       </tr> 
        
      </table> 
     </td> 
    </tr> 
   </a4j:repeat> 
  </table> 
 </h:form> 
 
</f:view> 
<c:set var="esconderLinkSistema" value="true" scope="page"/> 
<%@include file="/include/tail.jsp"%> 
 

 


