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RESUMO 

 

Um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, o Sistema Único de Saúde 

brasileiro, é referência internacional e modelo para outros países que aspiram 

sistemas de saúde com melhor equidade. Para dar conta de toda essa intrincada rede 

de atenção à saúde, são necessários vultuosos investimentos em infraestrutura, 

tecnologia e essencialmente na gestão do capital intelectual, realizada principalmente 

por meio de sistemas de informação em saúde. Uma das alternativas de assegurar 

que a população seja assistida com excelência é por meio do processo de educação 

contínuo e permanente dos profissionais de saúde. Para se ter ideia da dimensão da 

necessidade de aprimoramento desse capital humano, apenas em um dos hospitais 

universitários ligados a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), são 

realizados anualmente mais de 1 milhão de procedimentos entre média e alta 

complexidade. Assim sendo, este estudo apresenta questionamentos acerca de como 

seria possível tornar a gestão da capacitação em saúde mais efetiva, de modo a 

possibilitar o aprimoramento contínuo dos profissionais de saúde do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL). À vista disso, este trabalho teve como objetivo 

desenvolver um sistema Web na perspectiva da metodologia ágil Scrum, visando o 

aprimoramento do capital intelectual do hospital. O trabalho foi guiado por um estudo 

de natureza aplicada, tendo este ínterim o desenvolvido de um sistema em três 

etapas: Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação. Como resultado, inferiu-se que 

as organizações, não importam seu tamanho, área de atividade ou segmento de 

atuação, dependem, pelo menos ainda, do conhecimento e das habilidades humanas 

para serem eficazes e uma das alternativas viáveis é a promoção de uma cultura 

permanente de qualificação profissional, valendo-se para isso, o uso de tecnologias 

disponíveis. Dessa forma, conclui-se que o sistema Logos! auxilia o HUOL a conhecer 

melhor seu capital intelectual e permite que todos os usuários do sistema possam 

interagir de forma autônoma, proporcionando economia de tempo e a geração de 

indicadores de treinamentos que subsidiam uma tomada de decisão assertiva. 

 

Palavras-chave: Gestão da Educação em Saúde; Recursos Humanos em Saúde; 

Processo de Software; Scrum. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

One of the largest public health systems in the world, Brazilian Unified Health System, 

is an international reference and model for other countries that aspire to health systems 

with better equity. In order to take care of all this intricate health care network, large 

investments in infrastructure, technology and essentially in the management of 

intellectual capital are necessary, carried out mainly through health information 

systems. One of the alternatives to ensure that the population is assisted with 

excellence is through the process of continuous and permanent education of health 

professionals. Having an idea of the dimension of the need to improve this human 

capital, in just one of the university hospitals linked to the Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), more than 1 million procedures between medium 

and high complexity are performed annually. Therefore, this study raises questions 

about how it would be possible to make the management of health training more 

effective, in order to enable the continuous improvement of health professionals at 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). In view of this, this work aimed to develop 

a Web system in the perspective of the Scrum agile methodology, aiming at improving 

the hospital's intellectual capital. The work was guided by a study of an applied nature, 

having in the meantime developed a system in three stages: Planning, Development 

and Evaluation. As a result, it was inferred that organizations, regardless of their size, 

area of activity or segment of activity, depend, at least yet, on human knowledge and 

skills to be effective and one of the viable alternatives is the promotion of a permanent 

culture professional qualification, using the available technologies. Therefore, it is 

concluded that the Logos! system helps HUOL to better understand its intellectual 

capital and allows all users of the system to interact autonomously, saving time and 

generating training indicators that support assertive decision making. 

 

Keywords: Health Education Management; Human Resources in Health; Software 

Process; Scrum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo administrado por entes 

federados e autônomos (OLIVEIRA, 2017), o Sistema Único de Saúde brasileiro 

(SUS), é referência internacional e modelo para outros países que aspiram sistemas 

de saúde com melhor equidade, segundo a ONU (FERREIRA et al, 2014). Para dar 

conta de toda essa intrincada rede de atenção à saúde, são necessários vultuosos 

investimentos em infraestrutura, tecnologia e essencialmente na gestão do capital 

intelectual, realizada principalmente por meio de sistemas de informação em saúde. 

Inseridos neste grande desafio, revelam-se os profissionais de saúde que atuam direta 

ou indiretamente na assistência às comunidades e a população em geral. 

Nessa conjuntura, grande parte destes multiprofissionais de saúde dedicam 

horas de trabalho interrupto com o objetivo de garantir o melhor tratamento e conforto 

possível aos pacientes e familiares usuários dessa rede complexa e universal de 

saúde brasileira. Considerando o trabalho em saúde, Machado e Ximenes Neto 

(2018), ressaltam a exigência de uma formação de qualidade, educação permanente 

e de competências específicas que respondam as necessidades do mercado de 

trabalho, inclusive, destacando que também é de responsabilidade do SUS formar e 

preparar seu corpo de profissionais para serem capares de resolver problemas, isto 

é, propiciar a educação na saúde. 

Unindo-se a esta realidade, sobretudo com relação à sustentabilidade 

financeira do próprio SUS, torna-se sugestivo o alerta de Nascimento et al (2018), 

quanto ao risco da incompatibilização entre o que se entrega à sociedade (produção) 

e as metas pactuadas (contratualização), por exemplo, com as unidades hospitalares. 

Afinal, o fato de a assistência à saúde ser pública, não a torna gratuita aos cofres 

governamentais. Muito pelo contrário, exige ainda mais competência e preparo dos 

profissionais de saúde, solução esta que só advém por meio da educação permanente 

e continuada desses. 

No SUS, a materialização da educação na saúde é concebida especialmente 

pela realização da Educação Continuada (EC) e da Educação Permanente em Saúde 

(EPS), possibilitando, dessa forma, a geração de reflexões acerca das práticas do 

trabalho, do autogerenciamento, bem como da vivência dos processos relacionados 

ao serviço, tendo como fundamento a orientação do aprender a aprender e o trabalho 

em equipe, permitindo aos profissionais construir seu próprio aprendizado individual, 
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coletivo e institucional (BRASIL, 2018a). Todo esse esforço educacional é convergido 

para as áreas de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E), que dão 

suporte as ações de educação no trabalho por meio da promoção de experiências de 

aprendizagem presenciais e à distância, classificadas como curso, oficinas, 

workshops, treinamento em serviço dentre outros. Nessa perspectiva, os hospitais 

universitários federais são as instituições de ensino que mais exemplificam as práticas 

assistenciais e acadêmicas ofertadas à sociedade, servindo como campo de prática 

para milhares de estudantes e profissionais de saúde. 

Para se ter noção do tamanho da necessidade do aprimoramento contínuo e 

permanente dos profissionais de saúde, O Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL), pertencente à rede de hospitais federais da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH), lócus desta pesquisa, destaca em seu Relatório de Gestão 

2018, que foram realizados mais de 1 milhão de procedimentos entre média e alta 

complexidade, bem como a participação de 4.457 colaboradores em eventos de 

capacitação, quando considerado toda a força de trabalho: empregados e servidores 

públicos, estudantes de graduação, residentes e profissionais externos (HUOL, 2018). 

No contexto geral do SUS os números são ainda mais expressivos. Mendes 

(2013) destacou uma realidade de quase 6 mil hospitais, mais de 60 mil ambulatórios 

contratados, cerca de dez milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia, 

200 mil cirurgias cardíacas e mais de 150 mil vacinas por ano. E os números só 

crescem, segundo o Ministério da Saúde, o SUS realizou a quantia impressionante de 

4 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 11,6 milhões de internações, além de 1,4 

bilhão de consultas e atendimentos e 900 milhões de exames (BRASIL, 2018c). 

Valendo-se do volume de procedimentos e atividades realizadas anualmente 

neste hospital universitário supracitado, bem como do nível de complexidade e 

dificuldades que necessitam ser suplantadas, é sabido que a fragilidade na gestão do 

capital intelectual, em particular o gerenciamento de soluções de aprendizagem no 

âmbito hospitalar, pode refletir negativamente não apenas no comportamento dos 

profissionais de saúde como nas práticas assistenciais e acadêmicas. Nessa esteira, 

este estudo apresenta questionamentos acerca de como seria possível tornar a 

gestão da capacitação em saúde mais efetiva, de modo a possibilitar o aprimoramento 

contínuo dos profissionais de saúde do HUOL. 

Interrogando-se em sentido amplo no tocante a força de trabalho dirigida ao 

SUS, torna-se importante revelar que, o Observatório de Recursos Humanos em 
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Saúde no Brasil (2004) do Ministério da Saúde, já enfatizava que muitos países 

estavam sofrendo escassez de recursos humanos qualificados, destacando que uma 

das hipóteses seria à limitada capacidade para melhorar as aptidões da força de 

trabalho existente. Corroborando com a afirmação e inclinando-se o olhar para os 

hospitais universitários, é possível conjecturar que uma das alternativas de assegurar 

que a sociedade seja assistida com excelência e a academia universitária se aproprie 

de práticas de saúde de qualidade, é por meio de processo educacional de toda a sua 

força de trabalho, utilizando-se, para isso, ferramentas tecnológicas que auxiliem e 

reforcem à gestão do capital intelectual. 

Assim sendo, como solução tecnológica, este trabalho teve como objetivo geral: 

desenvolver um sistema web para a gestão da capacitação em saúde, visando o 

aprimoramento do capital intelectual do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). 

Norteado pelos seguintes objetivos específicos: i) revisar literatura sobre gestão da 

educação em saúde e o desenvolvimento do sistema na perspectiva da metodologia 

ágil Scrum; ii) especificar e modelar os requisitos do sistema; iii) desenvolver e testar 

funcionalidades do sistema e iv) simular e validar o sistema com a área de 

desenvolvimento de pessoas do hospital. Nesse universo, pretende-se como 

consequência, possibilitar a escalabilidade do produto na rede de hospitais vinculados 

à EBSERH, desde que realizadas as devidas compatibilizações. 

Dando sentido ao papel da tecnologia com relação à gestão do processo 

educacional, Noe (2015), assevera que os Sistemas de Gestão da Aprendizagem 

(Learning Management System – LMS) são essenciais porque conseguem 

acompanhar a vida educacional dos colaboradores, permitindo saber, por exemplo, 

quanto, como e onde o dinheiro destinado a treinamentos está sendo investido. Outro 

ponto é que um LMS, pode colaborar para reduzir custos relacionados a treinamentos, 

aumentar o acesso de colaboradores as diversas modalidades de aprendizado, além 

de possibilitar o acompanhamento e fiscalização de programas e inscrições de 

treinamento. Noutro viés, na perspectiva de Belmonte (2019) acerca da educação 

baseada em tecnologias, o autor pontua que é necessário que exista o entendimento 

de que quando se refere a formação educativa, o principal aspecto evidenciado está 

na oferta de ambientes que proporcionam variadas formas acessíveis de interação ao 

aluno, onde as tecnologias estabelecem controle e conexão com diversos recursos de 

informação e comunicação. 
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Diante do exposto, no intento de contribuir com a gestão de experiências de 

aprendizagem no âmbito do Hospital Universitário Onofre Lopes, apresenta-se neste 

trabalho além da metodologia e outros elementos relevantes, as fases de 

planejamento, desenvolvimento e avaliação do sistema, revelando ao final, o sistema 

Logos!, uma solução tecnológica que objetiva auxiliar o processo de gestão do capital 

intelectual do hospital, permitindo, de um lado, com que a área de desenvolvimento 

de pessoas acompanhe por meio de um painel de indicadores e relatórios a realização 

dos eventos de capacitação de toda a força de trabalho hospitalar, do outro, com que 

os colaboradores realizem a sua própria gestão do aprendizado, monitorando o 

número e a carga horária dos treinamentos realizados, o seu nível de aproveitamento 

entre outros parâmetros. 

O trabalho está organizado em seis capítulos. No Capítulo I, apresenta-se o 

tema e a contextualização do problema, os elementos da pesquisa e a própria 

estrutura que alicerçou o estudo. O Capítulo II, explora a literatura sobre a Gestão da 

Educação em Saúde, debruçando-se sobretudo quanto à Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde do SUS e a sua relação com os conceitos de 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação. Na sequência, realiza-se a investigação 

acerca do desenvolvimento de software, das metodologias ágeis e do método Scrum 

para gestão e planejamento de processo de software. No Capítulo III, vislumbra-se a 

metodologia de pesquisa adotada no trabalho, esclarecendo-se como cada aspecto 

metodológico foi abordado no estudo. Elucida-se também, como se deu o 

planejamento, o desenvolvimento e a avaliação para a construção do sistema Logos!. 

No Capítulo IV, demonstra-se o sistema Logos!, produto desta pesquisa, 

apresentando-se a visão geral, sua interface e as suas funcionalidades. O Capítulo V, 

discorre-se sobre os achados do estudo na perspectiva de trabalhos relacionados, do 

processo de desenvolvimento do software e das limitações da pesquisa. Por fim, o 

Capítulo VI, finaliza-se com as conclusões da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

O trabalho em saúde exige profissionais com competências específicas perante 

as demandas dos serviços oferecidos à população. Para isso, a formação humana 

torna-se uma estratégia fundamental e atribuição de instituições de saúde nacionais 

e internacionais que buscam soluções para os problemas inerentes à educação em 

saúde (BATISTA; GONÇALVES, 2011).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo como princípios os direitos 

humanos, a universalidade e a equidade, é comprometida com a cobertura da saúde 

universal e a melhoria do acesso a serviços essenciais de qualidade, buscando treinar 

a força de trabalho de saúde e aconselhar sobre políticas de trabalho, monitorando 

dados e informações. 

Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas (ONU) está contribuindo 

para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 

2030, que visam assegurar o acesso universal aos serviços de saúde, bem como 

garantir educação inclusiva, equitativa e oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida para todos. 

Educação de qualidade, saúde e bem-estar são direitos constitucionais de 

todos os cidadãos, fazendo parte da estratégia de acesso e cobertura universal em 

saúde, proposta pela OMS, contribuindo ainda de maneira direta para o fortalecimento 

do Sistema Único de Saúde (SUS), sem distinção ou segmentação da oferta/acesso 

aos serviços básicos de saúde. O SUS constitui ações e serviços de promoção, 

proteção e recuperação da saúde perpassando da atenção primária à toda rede de 

saúde de acordo com a complexidade de cada serviço. 

A Educação Permanente em Saúde (EPS), estratégia para a qualificação e o 

aperfeiçoamento dos processos de trabalho, está à luz dos problemas e necessidades 

oriundos do cotidiano e das práticas dos serviços de saúde no âmbito federal, 

estadual, municipal e local. Diante disso, a institucionalização da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS) tem suas diretrizes estipuladas pela 

Portaria GM/MS nº 1.996/2007, instituindo-se posteriormente as diretrizes de 

implementação pela Portaria nº 278/2014. 
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O Ministério da Saúde (MS), através do Departamento de Gestão da Educação 

na Saúde (DEGES), conduzido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde (SGTES), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), 

realizou no ano de 2017, um amplo processo de discussão sobre a implementação da 

PNEPS, com Oficinas de Trabalho organizadas por regiões envolvendo dirigentes, 

técnicos e representantes das instituições de ensino na área de saúde de todo o país. 

Ressalta-se que, as oficinas evidenciaram que, a implementação da PNEPS tem sua 

trajetória marcada por percalços na articulação entre seus protagonistas, bem como 

a indefinição de parâmetros para construção dos projetos, ausência de avaliação de 

projetos desenvolvidos e a falta de compreensão, por parte da maioria dos gestores, 

da importância das ações de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2018a). 

Diante desses fatos, uma das medidas para a retomada da PNEPS, foi lançado 

pela SGTES o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação 

Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde (PRO EPS-SUS): 

O PRO EPS-SUS tem como objetivo geral estimular, acompanhar e 
fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores da área da 
saúde para a transformação das práticas de saúde em direção ao 
atendimento dos princípios fundamentais do SUS, a partir da realidade 
local e da análise coletiva dos processos de trabalho (BRASIL, 2017). 

Desse modo, a SGTES busca cumprir com suas finalidades, das quais citou-

se, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, elaborar políticas de 

formação e de desenvolvimento profissional, bem como planejar, coordenar e apoiar 

as atividades relacionadas ao trabalho e a educação na área da saúde, visando o 

fortalecimento das políticas públicas de saúde, contribuindo para a promoção de 

serviços de saúde de qualidade aos usuários do SUS. 

Ainda este espectro da EPS, faz oportuno diferenciar Educação Permanente 

(EP) de Educação Continuada (EC), especialmente porque segundo Fernandes 

(2016), há muitos casos em que o conceito entre os dois termos é tratado com o 

mesmo significado. O autor explica que a EP não se sobressai nem torna inviável a 

EC. Enquanto a primeira surge como um princípio para reorganizar o processo 

educativo no contexto do trabalho, colocando em destaque as experiências cotidianas 

aliadas a problematização, esta última se alinha apenas com os espaços formais de 

aprendizagem atrelados a formação individual. Corroborando, por outro lado, Ferreira 
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(2019), elucida que como a EC tem por objetivo trazer novos conhecimentos técnico-

científicos a partir da perspectiva da utilização de pedagogias de transmissão de 

conhecimento, ela se torna insuficiente para responder às demandas crescentes do 

SUS. 

Para um entendimento mais objetivo quanto ao tema, Mancia, Cabral e Koerich, 

(2004), consubstancia o entendimento fazendo uma comparação interessante 

considerando alguns aspectos em comum, conforme se percebe no Quadro 1. 

Quadro 1 – Principais diferenças entre Educação Continuada e Permanente 

Aspectos Educação Continuada (EC) Educação Permanente (EP) 

Público – Alvo Uniprofissional  Multiprofissional 

Inserção no mercado de 
trabalho 

Prática autônoma Prática institucionalizada 

Enfoque Temas de especialidades Problemas de saúde 

Objetivo principal Atualização técnico – cientifica 
Transformação das práticas 

técnicas e sociais 

Periodicidade  Esporádica Contínua 

Metodologia  Pedagogia da transmissão 
Pedagogia centrada na 
resolução de problemas 

Resultados Apropriação Mudança 

Fonte: Mancia, Cabral e Koerich (2004). 

Atentando-se ao Quadro 1, afasta-se, a conceituação similar entre os dos 

termos, pelo menos para a maioria dos autores, balizando, portanto, a compreensão 

com relação ao assunto. 

Por último, é importante observar que a EPS não suprime nenhum dos 

processos educacionais de aprendizagem, embora ela esteja voltada para o contexto 

de problematização de situações enfrentas no coletivo, o uso de ambas as 

abordagens é útil por trazer conteúdos específicos para situações especificas, 

contribuído, dessa forma, para a qualificação dos profissionais de saúde (BRASIL, 

2018b). 

Nesse contexto, Santos (2019), traz que as práticas educativas, no contexto da 

formação em saúde, vêm sofrendo influência dinâmica e contínua frente as novas 

maneiras de ensinar e de aprender em serviço. Diante disso, o sistema de saúde 

brasileiro e as políticas públicas para a formação de trabalhadores precisam 
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responder às necessidades dos usuários dos serviços de saúde, fazendo-se 

necessário que o desempenho dos profissionais não se restrinja às práticas cotidianas 

assistências, mas atendam também à pesquisa, gestão e educação, perpassando do 

ensino ao cuidado, da formação profissional à educação permanente em saúde. 

É notório que, segundo Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2007), o 

atendimento às exigências do atual mercado de trabalho se caracteriza por 

transformações sociais e tecnológicas, levando as instituições a desenvolverem 

estratégias de atualização contínua de suas competências organizacionais e 

individuais. Para isso, os programas de Treinamento, Desenvolvimento e Educação 

(TD&E) nas instituições precisam colecionar habilidades adaptáveis em sua força de 

trabalho e ter colaboradores e gestores com conhecimentos atualizados. 

Corroborando, Nascimento e Santos (2020, p. 171), apontam que a capacidade 

das pessoas em aprender e desenvolver potencialidades pessoal ou profissional é 

indiscutível, “quando o assunto é treinamento e desenvolvimento muitas instituições 

já entenderam o seu real significado, investindo em formação humana com o propósito 

de preparar seus talentos para os desafios que este século traz em seu bojo”. Os 

autores complementam que, na área da saúde não é diferente, sendo necessário 

formar pessoas críticas, comprometidas e que saibam liderar suas equipes, permitindo 

inovar os processos e práticas cotidianas requeridas, principalmente, em um 

ecossistema hospitalar cada vez mais dinâmico e complexo. 

Torna-se assim, fundamental entender como ocorrem tais processos, 

identificando formas de garantir a melhoria do desempenho no trabalho, investigando 

o desenvolvimento de competências necessárias às atividades realizadas, as lacunas 

e, consequentemente, quais ações de TD&E devem ser implementadas na formação 

profissional da organização. 

No âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o 

propósito é “Ensinar para transformar o cuidar” e sua proposta de valor é ofertar à 

sociedade a “Maior rede de hospitais públicos do Brasil, proporcionando assistência 

humanizada, resolutiva e de vanguarda, com o melhor campo de prática para as 

universidades federais, desenvolvendo ensino, pesquisa, extensão e gestão com 

sustentabilidade e transparência”, como também, tem entre seus valores: valorizar 

todas as pessoas; trabalhar em Rede para somar forças e alcançar a excelência e 

inovar para fazer mais e melhor transforando a sociedade (EBSERH, 2018). 
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Para contribuir com sua finalidade, a Ebserh criou o Programa Crescer com 

Competência, visando acompanhar e promover o desenvolvimento de competências 

dos colaboradores e das equipes de trabalho dos Hospitais Universitários (HU) 

filiados, na busca pelo alcance dos resultados organizacionais. O Programa é 

composto pela Matriz de Competência, a Gestão do Desempenho por Competência e 

Plano de Desenvolvimento de Competências. A gestão do desempenho por 

competência é composta por três etapas, planejamento, monitoramento e 

formalização. Na primeira etapa, ocorre a pactuação de metas de equipe e das 

responsabilidades individuais de cada colaborador, tendo em sua segunda, o 

acompanhamento sistemático e contínuo do desempenho individual, já a terceira 

etapa, trata-se da identificação das lacunas de competências, do alcance das metas 

de equipe e da contribuição do colaborador para o resultado das metas. Nessa última, 

a chefia deve ainda desenvolver as competências dos membros de sua equipe, 

informando de acordo com as lacunas apresentadas, os Conhecimentos, Habilidades 

e Atitudes (CHA) necessárias de serem desenvolvidas em cada colaborador 

(EBSERH, 2015). 

Com o encerramento do ciclo, identifica-se as lacunas de competências e 

prioridades de capacitação a serem trabalhadas com base nos resultados e nas 

sugestões de desenvolvimento propostas pelas chefias. Munida dessas informações, 

a equipe da área de desenvolvimento de pessoas elabora o Plano de 

Desenvolvimento de Competências (PDC). Este plano é baseado nas orientações 

normativas da Ebserh, com foco na qualidade e sistematização do processo de 

trabalho e ênfase no desenvolvimento de competências profissionais, apresentando 

as ações a serem executadas. Trata-se de um instrumento estratégico que se justifica 

por buscar o alinhamento das práticas e dos processos organizacionais, 

principalmente no que diz respeito às competências essenciais dos colaboradores, 

visando a melhoria dos processos de trabalho e dos serviços oferecidos à população. 

Em consonância, Abbad, Lima e Veiga (1996), afirmam que a gestão do 

desempenho permite a correção dos desvios, ou seja, quais são as habilidades 

específicas a serem aprimoradas ou adquiridas e a promoção da melhoria da 

qualidade de vida no trabalho. Nessa perspectiva, entende que a formação humana 

proporciona melhorias significativas no ambiente de trabalho e, através do 

desenvolvimento de competências ocorre à potencialização dos resultados, 

contribuindo de maneira direta com o crescimento organizacional. 
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2.2. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

O uso de soluções tecnológicas com o objetivo de resolver problemas 

enfrentados no dia a dia, é uma das alternativas encontradas por pessoas ou 

empresas em todo o mundo. Essas possibilidades são empregadas para auxiliar 

desde tarefas simples a projetos complexos que exigem um grande volume de 

recursos e de processamento de informações, como é o caso da indústria 

aeroespacial que possui sistemas dimensionados para calcular enormes quantidades 

de dados dentro de um conjunto de variáveis. 

Detrás dessa infinidade de desafios, há inúmeras pessoas dos mais diversos 

ramos de atividade, escrevendo linhas de código para, por exemplo, simplificar seu 

trabalho por meio de planilhas eletrônicas; processar dados experimentais como é o 

caso de cientistas ou até mesmo como hobby e diversão. Porém, o que é importante 

saber é que a maioria dos sistemas são desenvolvidos com o propósito de resolver 

problemas organizacionais específicos, construídos normalmente por equipes de 

desenvolvimento que os mantêm atualizados permanentemente (SOMMERVILLE, 

2011). 

Nesse ambiente, não há um caminho único e ideal no processo de 

desenvolvimento de software, haja vista que cada sistema possui as suas 

especificidades e cada processo tem suas vantagens e desvantagens. Por outro lado, 

existe a possibilidade de agrupá-los em categorias de acordo com os atributos 

apresentados e, dessa maneira, enquadrá-los em processos semelhantes 

(WAZLAWICK, 2013). No Quadro 2, é possível conhecer como os sistemas são 

classificados conforme a engenharia de software. 

Quadro 2 – Tipos de Software do Ponto de Vista da Engenharia 

Software básico são os compiladores, drivers e componentes do sistema operacional. 

Software de tempo 
real 

são os sistemas que monitoram, analisam e controlam eventos do mundo real. 

Software comercial 
são os sistemas aplicados nas empresas, como controle de estoque, vendas 
etc. Tais sistemas usualmente acessam bancos de dados. São também 
conhecidos como sistemas de informação. 

Software científico 
e de engenharia 

são os sistemas que utilizam intenso processamento de números. 

Software embutido 
ou embarcado 

são os sistemas de software presentes em celulares, eletrodomésticos, 
automóveis etc. Normalmente, tais sistemas precisam trabalhar sob severas 
restrições de espaço, tempo de processamento e gasto de energia. 
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Software pessoal 
são os sistemas usados por pessoas no dia a dia, como processadores de 
texto, planilhas etc. 

Jogos 

embora existam alguns jogos cujo processamento não é muito complexo, 
existem também aqueles que exigem o máximo dos computadores em função 
da qualidade de gráficos e da necessidade de reação em tempo real. Apesar 
disso, todas as categorias de jogos têm características intrínsecas que 
extrapolam o domínio da engenharia de software. 

Inteligência artificial 

são os sistemas especialistas, redes neurais e sistemas capazes de alguma 
forma de aprendizado. Além de serem sistemas independentes, com um tipo 
de processo de construção próprio, podem também ser embutidos em outros 
sistemas. 

Fonte: Adaptado de Wazlawick (2013). 

Para que se tenha êxito no desenvolvimento de um software é, muitas vezes, 

necessário percorrer um caminho árduo e sistemático, que normalmente resulta em 

um processo de muito aprendizado, conforme afirmam Pressman e Maxim (2016), ao 

constatarem que a construção de um software se trata de um processo de 

aprendizado não só individual com também social e iterativo, tendo como resultado a 

incorporação de todo um conhecimento coletivo que, por sua vez, é filtrado e 

organizado conforme o processo vai sendo desenvolvido. Ademais, os autores 

destacam que é de acordo com a elaboração do software pela equipe da engenharia, 

que a abordagem de desenvolvimento é definida dentro do processo de software. 

Com relação a dificuldade quanto ao processo e desenvolvimento de um 

sistema propriamente dito, Bessa e Arthaud (2018, p. 175) ressaltam que: 

 

“Para muitos, desenvolver um software é uma incógnita. Não existe um plano 

a ser seguido, os cronogramas são feitos com suposições, as mudanças são 

feitas tardiamente, dificultando-as cada vez mais. Através dos tempos, foram 

criadas metodologias para fazer com que este processo seja algo 

disciplinado. Mas também se tornou algo muito burocrata, onde muito 

trabalho inútil é realizado”. 

Embora exista diferenças entre as abordagens ou modelos adotados no 

processo de desenvolvimento de software, segundo Sommerville (2011), há quatro 

atividades que são comuns e essenciais entre todos esses processos de software: (i) 

especificação de software, momento no qual se define o que será produzido com 

relação a funcionalidades do sistema e as restrições de sua operação; (ii) projeto e 

implementação de software, desenvolvimento do sistema propriamente dito conforme 

especificações definidas; (iii) validação de software, momento na qual se verifica se o 
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sistema cumpre com o pactuado e (iv) evolução de software, realização de 

atualizações para que o sistema reflita as mudanças que ocorrem durante o uso. 

Nesse universo, para que os processos de desenvolvimento de software 

pudessem atender aos diversos tipos de organizações, cada uma adaptou um modelo 

a sua realidade. A adoção desses diversos modelos surgiu com a intenção de se evitar 

o desenvolvimento de sistemas de maneira improvisada que, na maioria das vezes, 

resulta no desperdício de recursos. 

Portanto, o que se percebe no tocante as metodologias de desenvolvimento de 

software, é a existência de uma vasta quantidade de opções disponíveis na literatura. 

Sendo estas agrupadas essencialmente em duas categorias, a tradicional e a ágil. A 

primeira possui etapas sequenciais bem definidas onde uma depende da outra, 

concebidas por um planejamento rígido no início do projeto, tendo como resultado 

uma única entrega final. Neste processo de software, tem-se, por exemplo, os 

modelos em cascata, incremental e evolucionário. Já a metodologia ágil se conceitua 

de forma flexível, tendo como foco principal a geração de valor ao cliente por meio de 

entregas parciais e sistemáticas do software (PRESSMAN; MAXIM, 2016). 

A seguir, apresenta-se na Figura 1, o modelo cascata (waterfall method), 

modelo que mais representa a metodologia tradicional e que segundo Wazlawick 

(2013), é um dos métodos que mais tem sido criticado na história, principalmente pelos 

entusiastas do método ágil, que pensam exatamente o oposto. 

Figura 1 – Método Cascata 

 

Fonte: Sutherland (2014). 
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Por conseguinte, na busca por novos paradigmas de desenvolvimento de 

software, surgem, assim, as metodologias ágeis, as quais serão exploradas adiante. 

 

2.3. DA ABORDAGEM ÁGIL AO SCRUM 

 

Em meio a velocidade com que as mudanças começaram a ocorrer em âmbito 

global, principalmente no aspecto tecnológico e especialmente em resposta as 

deficiências constatadas nos métodos tradicionais de processo de software, surge em 

2001, um grupo de dezessete renomados profissionais da área de desenvolvimento 

de software, liderados por Kent Beck e que na ocasião assinam o “Manifesto para o 

Desenvolvimento Ágil de Software” (PRESSMAN; MAXIM, 2016). Nele foi declarado 

os pilares a seguir: 

• Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas; 

• Software em funcionamento mais que documentação abrangente; 

• Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; 

• Responder a mudanças mais que seguir um plano. 

Uma característica fundamental da abordagem ágil é colocar no centro do 

processo de desenvolvimento de software, o projeto e a sua implementação ao invés 

de focar no processo de construção, além de incorporarem na fase implementação, 

etapas como elicitação de requisitos e teste do projeto (SOMMERVILLE, 2011). Nesse 

sentido, as metodologias ágeis consideram mais importante a satisfação do cliente, 

em contraposição à direção de projetos formais que emanam muita documentação ou 

que sejam considerados mais rígidos. Por outro lado, exigem que as equipes de 

desenvolvimento estejam mais inseridas nos processos de negócios e tenha um maior 

nível de interatividade no ambiente organizacional objetivando a propositura de 

soluções mais consistentes (OUTA; SANTANDER, 2018). 

Outra particularidade interessante diz respeito à capacidade de serem 

adaptativas ao invés de tentarem descrever antecipadamente todas as etapas 

seguintes, possibilitando realizar modificações no projeto mais facilmente ao longo do 

desenvolvimento do software. Em outras palavras, o método incorpora a necessidade 

de mudança no lugar da previsibilidade de cenários futuros, evidenciando não apenas 
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o aspecto da mudança em si, mas sim, como a equipe irá receber, avaliar e responder 

às essas mudanças (SOARES, 2004). 

Como fundamentos dessa metodologia, o Manifesto Ágil supracitado 

estabelece 12 princípios que orientam o desenvolvimento de software (AGILE 

ALLIANCE, 2020). Listados a seguir: 

I. A maior prioridade é satisfazer o cliente por meio de entrega adiantada e 

contínua de software. 

II. Acolha bem os pedidos de alterações, mesmo atrasados no desenvolvimento. 

Os processos ágeis se aproveitam das mudanças como uma vantagem 

competitiva na relação com o cliente. 

III. Entregue software em funcionamento frequentemente, de algumas semanas 

para alguns meses, dando preferência a intervalos mais curtos. 

IV. O pessoal comercial e os desenvolvedores devem trabalhar em conjunto 

diariamente ao longo de todo o projeto. 

V. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e 

apoio necessários e confie neles para ter o trabalho feito. 

VI. O método mais eficiente e efetivo de transmitir informações para e dentro de 

uma equipe de desenvolvimento é uma conversa aberta, de forma presencial 

VII. Software em funcionamento é a principal medida de progresso. 

VIII. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os proponentes, 

desenvolvedores e usuários devem estar capacitados para manter um ritmo 

constante indefinidamente. 

IX. Atenção contínua para com a excelência técnica e para com bons projetos 

aumenta a agilidade. 

X. Simplicidade – a arte de maximizar o volume de trabalho não efetuado – é 

essencial. 

XI. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes que se 

auto-organizam. 

XII. A intervalos regulares, a equipe se avalia para ver como tornar-se mais 

eficiente, então sintoniza e ajusta seu comportamento de acordo. 

Pressman e Maxim (2016), salientam, porém, que nem todo processo de 

software é obrigado aplicar todos os princípios concomitantemente, bem como atribuir 
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ponderações iguais entre eles. Cabendo a organização ou desenvolvedor, na prática, 

realizar a adaptação seletiva dos princípios de acordo com o projeto a ser construído. 

Em razão dos avanços sobre esse tema, atualmente, a literatura apresenta uma 

quantidade interessante de metodologias que surgiram baseadas no método ágil, no 

entanto, este trabalho se ateve a detalhar uma das mais conhecidas e aplicadas no 

mercado de desenvolvimento em todo o mundo, a metodologia Scrum 

(SOMMERVILLE (2011). 

Vislumbrando-se pelas origens do Scrum, Leite e Lucrédio (2014), explicam 

que foi baseado nos estudos de Takeuchi e Nonaka (1986), que os idealizadores 

dessa nova metodologia, Sutherland e Schwaber, realizaram as suas primeiras 

investidas, ao perceberem que projetos conduzidos por equipes reduzidas e 

multifuncionais se diferenciavam e, dessa forma, também traziam resultados mais 

interessantes aos projetos. Com relação ao termo Scrum, os autores esclarecem que 

ele foi trazido do jogo de Rugby1, por meio de uma analogia entre as táticas do jogo, 

que valoriza bastante o trabalho em equipe, e o desenvolvimento de um produto, onde 

todos os profissionais apesar de possuírem um papel específico, ao final, convergem 

na busca do mesmo objetivo comum. 

Para os fundadores da metodologia Scrum, Schwaber e Sutherland (2017), 

esse modelo, nascido e alicerçado pelos valores e princípios ágeis, pode ser 

conceituado como um framework estrutural que possibilita as pessoas a tratarem e 

resolverem problemas complexos e adaptativos por meio da criatividade, realizando 

entregas com muito mais valor agregado ao cliente. Os autores destacam ainda que 

o Scrum é leve, simples de entender e difícil de dominar, forjado em teorias empíricas 

de controle de processos, uma vez que sua abordagem é iterativa e incremental, 

permitindo o aprimoramento do controle de riscos e de previsibilidade, sustentado por 

três pilarem que norteiam a sua implementação. Transparência: o processo deve ser 

visível para todos que são envolvidos no projeto. Inspeção: os usuários do Scrum 

devem inspecionar os artefatos do Scrum com frequência para detectar problemas 

nos estágios iniciais e Adaptação: se for verificado que alguns aspectos do projeto 

são inaceitáveis e fora do escopo do projeto, o processo pode ser ajustado para evitar 

mais problemas. 

 
1 Esporte coletivo de intenso contato físico parecido com o futebol, porém praticado com uma bola 
oval. 
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Para Sommerville (2011), a acepção que surge nos bastidores do Scrum é que 

toda a equipe deve ser autônoma, cabendo a ela tomar a suas próprias decisões 

quanto ao desenvolvimento do produto, de tal forma que o gerente de projeto fica 

praticamente em desuso. Surgindo assim um outro papel no lugar, o Scrum Master, 

responsável por facilitar todo o processo de desenvolvimento, removendo quaisquer 

obstáculos que porventura a equipe venha a se deparar no meio do desenvolvimento. 

É ele quem se encarrega, por exemplo, de organizar as reuniões diárias, medir o 

progresso da equipe, assim como monitorar e controlar o backlog (lista de atividades) 

de trabalho. 

Wazlawick (2013), esclarece que um dos pontos chave do processo dessa 

metodologia é o Sprint, que é o processo sistemático de desenvolvimento de software 

por meio de ciclo de produção, variando normalmente entre uma ou duas semanas, a 

depender da natureza do projeto. O interessante é que o modelo pode ser utilizado 

para as mais variadas forma de produção além de software. Justificando a ideia de 

Sprints, tem-se nas palavras de Sutherland (2014, p. 17): 

 
Na essência o Scrum se baseia em uma ideia simples: quando começamos 
um projeto, por que não verificar a intervalos regulares se ele está indo no 
caminho certo e se aquilo é realmente o que as pessoas querem? E por que 
não se perguntar se é possível aprimorar a forma como você está trabalhando 
para obter resultados melhores e mais rápido, e o que poderia estar 
impedindo você de fazer isso? 
 

Dessa maneira, a presença de ciclos regulares ajuda o time a medir com mais 

exatidão o progresso do projeto e validar entregas do projeto em etapas curtas e 

precisas. Porém, para que esses times atinjam a performance esperada é necessário, 

segundo Schwaber e Sutherland (2017), que eles possuam as seguintes 

características: 

1. Sejam auto-organizados, isto é, ninguém diz ao time de desenvolvimento 

como transformar o Backlog do Produto em incrementos de funcionalidades 

potencialmente liberável; 

2. Precisam ser multifuncionais, possuindo todas as habilidades necessárias, 

para criar o incremento do Produto; 

3. O Scrum não faz distinção de títulos para os integrantes do time de 

desenvolvimento, independentemente do trabalho que está sendo realizado 

desenvolvedor; 
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4. O Scrum não permite a criação de sub-times, não importa os conhecimentos 

ou habilidades de cada integrante. Desse modo, há apenas um time de 

desenvolvimento; e 

5. Individualmente os integrantes do time de desenvolvimento podem ter 

habilidades especializadas e área de especialização, mas a responsabilidade 

pertence sempre ao time como um todo. 

Aprofundando-se na metodologia Scrum é possível observar a gama de 

terminologias notadamente de língua inglesa, contendo cada uma um significado 

particular. Nesse sentido, para facilitar a compreensão quanto aos principais 

elementos que compõem o Scrum, apresenta-se um quadro resumo baseado em 

Desenvolvimento Ágil (2020), o qual destaca como cada termo é conhecido dentro da 

metodologia, seguido de sua tradução aproximada e de sua descrição conceitual, 

conforme se pode observar no Quadro 3. 

Quadro 3 – Elementos do Scrum 

Termo 
Scrum 

Tradução 
aproximada 

O que é 

Scrum Team Time Scrum 

É a equipe de desenvolvimento. Nela, não existe necessariamente 
uma divisão funcional através de papéis tradicionais, tais como 
programador, designer, analista de testes ou arquiteto. Todos no 
projeto trabalham juntos para completar o conjunto de trabalho com 
o qual se comprometeram conjuntamente para um Sprint. 

Scrum 
Master 

Mestre 
Scrum 

É a pessoa que procura assegurar que a equipe respeite e siga os 
valores e as práticas do Scrum. Ele também protege a equipe 
assegurando que ela não se comprometa excessivamente com 
relação àquilo que é capaz de realizar durante um Sprint. 

Product 
Owner 

Dono do 
Produto 

É a pessoa que define os itens que compõem o Product Backlog e 
os prioriza nos Sprint Planning Meetings. 

Product 
Backlog 

Backlog do 
Produto 

É uma lista contendo todas as funcionalidades desejadas para um 
produto. O conteúdo desta lista é definido pelo Product Owner. 

Sprint - 
É um ciclo de desenvolvimento pré-definido de tempo no qual os 
projetos são desenvolvidos. 

Sprint 
Backlog 

- 
É uma lista de tarefas que o Scrum Team se compromete a fazer 
em um Sprint. 

Sprint 
Planning 
Meeting 

Reunião de 
Planejamento 

do Sprint 

É uma reunião na qual estão presentes o Product Owner, o Scrum 
Master e todo o Scrum Team, bem como qualquer pessoa 
interessada que esteja representando a gerência ou o cliente. 

Sprint 
Review 
Meeting 

Reunião de 
Revisão do 

Sprint 

É a reunião realizada ao final de cada Sprint. Durante esta reunião, 
o Scrum Team mostra o que foi alcançado durante o Sprint. 

Sprint 
Retrospective 

Retrospectiva 
do Sprint 

É um momento ao final de um Sprint e serve para identificar o que 
funcionou bem, o que pode ser melhorado e que ações serão 
tomadas para melhorar. 
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Daily Scrum 
Reunião 
Diária do 
Scrum 

É uma reunião diária rápida, com duração máxima de 15 minutos, 
realizada no início de cada dia de desenvolvimento do Sprint que 
tem como objetivo disseminar conhecimento sobre o que foi feito no 
dia anterior, identificar impedimentos e priorizar o trabalho a ser 
realizado no dia que se inicia. 

Fonte: Adaptado de Desenvolvimento Ágil (2020). 

Em uma conceituação breve, Lei (2017), assevera que o Scrum consiste em 

times, eventos, artefatos e regras. Sendo estas essenciais para unir equipes, eventos 

e artefatos ao longo da execução de um projeto, além delas proporcionarem ao 

ambiente de desenvolvimento uma estrutura agradável que permite ao time suplantar 

melhor as dificuldades que vão surgindo no projeto, como por exemplo, a resolução 

de conflitos com um menor grau de dificuldade. 

Corroborando o entendimento acerca do Scrum, Denning (2016), ressalta que 

a metodologia se alinha como uma estratégia de desenvolvimento flexível e ao mesmo 

tempo abrangente, de modo que a equipe supere o paradigma do modelo tradicional 

de trabalho e consiga convergir seus esforços em um único objetivo comum. 

Por fim, conclui-se que o Scrum é uma das metodologias ágeis presentes na 

literatura mundial, sendo bastante difundida não só na área de desenvolvimento de 

software, como também em outras diversas áreas relacionadas ao gerenciamento de 

projetos, tendo no centro do processo um conjunto de sprints que permitem realizar 

de forma incremental entregas sistemáticas do produto. 
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de natureza aplicada, tendo a finalidade de gerar 

conhecimentos para a resolução de problemas relativos à gestão da capacitação em 

saúde. “Na pesquisa aplicada, o investigador é movido pela necessidade de contribuir 

para fins práticos mais ou menos imediatos, buscando soluções para problemas 

concretos” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2006, p. 60). Com efeito, esse tipo de 

pesquisa tem a intenção de resolver problemas identificados no âmbito em que o 

pesquisador está inserido, contribuindo para a ampliação do conhecimento científico, 

assim como a recomendação de novas questões a serem respondidas por outros 

trabalhos (GIL, 2017). 

Quanto ao objetivo, a pesquisa delineou-se como exploratória-descritiva, 

realizada por meio de um levantamento bibliográfico seguido de estudo, com o intento 

de obter maior proximidade com o objeto estudado, conforme assevera Gonsalves 

(2001), definindo que a pesquisa exploratória tem como natureza o desenvolvimento 

e esclarecimento de ideias, objetivando ampliar o entendimento acerca de 

determinado fenômeno quando experimentado pela primeira vez, haja vista que a 

ocasião permitirá subsidiar a coleta de dados fundamentais que darão suporte a 

realização de pesquisas mais aprofundadas posteriormente. Para GIL (2017), é 

descritiva por ter a intenção de descrever as particularidades de um determinado 

fenômeno. Assim sendo, a pesquisa Exploratório-Descritiva se propõe a analisar os 

problemas, detectando-os e propondo como solucioná-los. 

Em relação a abordagem do problema, refere-se a uma pesquisa de estrutura 

qualitativa. Nessa abordagem, é possível retratar as dificuldades encontradas com 

relação ao um determinado problema, identificando e descrevendo as variáveis que 

ali interagem, ao mesmo tempo que possibilita a compreensão e a classificação dos 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais, auxiliando-os no processo de 

mudança e por fim, dando uma melhor chance de entendimento quanto as 

especificidades do comportamento humano (DIEHL; TATIN, 2004). 

O procedimento da pesquisa se valeu de uma pesquisa-ação, onde os 

pesquisadores estão envolvidos no estudo e este associado a uma determinada ação 

para resolução de um determinado problema. Segundo GIL (2017), a pesquisa-ação 

vem crescendo como metodologia voltada para intervenção, desenvolvimento e 

mudança, por exemplo, no contexto organizacional, sendo ainda amplamente 
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incentivada por programas de extensão universitária, uma vez que o método procura 

diagnosticar um problema específico para uma situação específica, tendo a finalidade 

de se obter algum resultado prático. 

No que tange ao desenvolvimento do produto, esta fase da pesquisa foi dividida 

em três etapas: Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação, utilizando-se 

notadamente elementos que pertencem ao Scrum, metodologia ágil que contemplou 

o desenvolvimento do sistema, conforme esboçado resumidamente na Figura 2 

abaixo. 

Figura 2 – Etapas do Desenvolvimento do Software 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

3.1. PLANEJAMENTO 

 

Dada a importância a primeira etapa do desenvolvimento do software, 

esclarece-se agora com mais profundidade como o planejamento foi realizado na 

perspectiva da organização do projeto e dos elementos e iniciativas que o 

compuseram. Considerando que o software foi desenvolvimento sob a égide da 

metodologia Scrum, uma das primeiras tarefas realizadas foi a escolha do Dono do 

Projeto, chamado de Product Owner, e da equipe de desenvolvimento, Scrum Team. 

Sendo o autor deste estudo a principal parte interessada na entrega do produto, bem 

como integrante da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas (UDP) do hospital, lócus 

específico da pesquisa, esse foi escolhido como responsável por definir e priorizar as 

funcionalidades que o sistema deveria apresentar ou as atividades necessárias ao 

projeto, ou seja, responsável pelo Product Backlog. 
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Obedecendo uma das premissas do Scrum, cuja equipe deve ser constituída 

de 3 a 9 pessoas, formou-se um time com 3 integrantes, sendo 2 analistas de sistemas 

(externos ao hospital) e um administrador de empresas (autor). Em virtude de a equipe 

ser a mínima viável, o autor da pesquisa acumulou papéis, sendo também o 

responsável em garantir a produtividade e a eficiência do trabalho do time e assegurar 

o uso das práticas e dos valores do Scrum. Ou seja, além de Product Owner, foi o 

Scrum Master do projeto. Definida a equipe, foi possível realizar o planejamento da 

primeira reunião para especificação e listagem do Backlog do produto. 

Pensando-se em facilitar a comunicação da equipe, com por exemplo o uso de 

quadros de acompanhamento de projeto, conhecidos nesta metodologia como Scrum 

Board (Quadro Scrum) utilizou-se a ferramenta de gerenciamento de projetos Trello, 

para acompanhar o processo de desenvolvimento de cada Sprint. Dessa maneira foi 

possível tornar a comunicação mais fluída e transparente, uma vez que a ferramenta 

é de fácil uso e possui princípios semelhantes aos da metodologia japonesa Kanban, 

cuja filosofia de trabalho que tem como propósito eliminar desperdícios e otimizar a 

produtividade organizacional. Já o Trello é um software que permite gerenciar 

visualmente todas as etapas de um projeto com o uso quadros, listas e cartões 

(OSTERGAARD, 2016). 

O Quadro Scrum, torna o progresso ou atraso visível a todos os membros da 

equipe, isto é, à medida que o trabalho vai sendo realizado, os quadros – análogos 

aos post-its – vão avançando das colunas da esquerda para a direita, de acordo com 

o status de cada atividade. A Figura 3 apresenta um recorte do Quadro Scrum 

empregado durante o processo de desenvolvimento do sistema. 

Figura 3 – Scrum Board 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Na Figura 3, observa-se 5 quadros/colunas, estas representam o status de 

cada atividade durante o desenvolvimento do projeto. Na primeira coluna, encontram-

se a lista de todas as atividades que deverão ser realizadas, em seguida se tem a lista 

de atividades que foram priorizadas em um Sprint. A terceira coluna destaca as 

atividades que estão sendo realizadas naquele exato momento. Na próxima coluna 

são fixadas as atividades que por alguma razão não poderão ser realizadas até que 

os elementos que as impeçam sua continuidade sejam corrigidos ou transpostos. 

Finalmente se tem a coluna que alberga as atividades que foram concluídas com 

sucesso. 

 

3.1.1. Levantamento de Requisitos 

 

O levantamento de requisitos é sem dúvida o ponto inicial de qualquer projeto 

de software, independentemente da metodologia a ser empregada em seu 

desenvolvimento. É com base nessa investigação que se torna possível assegurar a 

efetiva execução e acompanhamento das próximas fases do desenvolvimento. Nesta 

parte do processo de planejamento, foi possível checar com a área de TD&E e demais 

envolvidas, as informações acerca dos objetivos gerais do sistema e os problemas ou 

dificuldades atuais quanto ao gerenciamento das experiências de aprendizagem 

promovidas pela instituição, descobrindo-se os fatos que compõem os requisitos do 

sistema. De acordo com Pressman e Maxim (2016), o levantamento de requisitos 

(também chamado elicitação de requisitos) combina elementos de resolução de 

problemas, elaboração, negociação e especificação. 

Com a origem das metodologias ágeis de desenvolvimento de softwares, a 

prática de se realizar o levantamento de requisitos comumente aceita foi modificada. 

Na perspectiva de Kassab (2015), com a crescente popularidade das metodologias 

ágeis, a engenharia de requisitos foi desafiada. Segundo ele, cumprir os requisitos 

dessa área da engenharia no modelo tradicional exige muito tempo de estudo acerca 

do negócio e do sistema a ser desenvolvido em detrimento do tempo dedicado a 

programação propriamente dita do software. 

Nesse caminho, Beck (2000) revelou uma forma diferente de se obter os 

requisitos de software, por meio de breves estórias de usuários que descreviam as 

funcionalidades que se esperava do sistema, sendo estas contadas a partir do ponto 

de vista do usuário. Outrossim, Pressman e Maxim (2016), ressaltam que no contexto 
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de um processo ágil, o levantamento de requisitos é realizado por meio de jornadas 

de usuários, onde eles descrevem os requisitos do sistema a partir de seus pontos de 

vista. Todavia, o autor chama a atenção acerca desse tipo levantamento, frisando que 

embora a metodologia ágil relacionada ao levantamento de requisitos seja convidativa 

as equipes de desenvolvimento de software, há críticas quanto a sua eficácia nos 

casos de requisitos não funcionais. 

A seguir é apresentado as estórias de usuários, na sequência, os requisitos 

funcionais e não funcionais e os protótipos de telas desenhando a partir do 

levantamento de requisitos realizado. 

 

3.1.1.1. Estórias de Usuários 

 

No lugar de um volumoso documento de requisitos, é fornecido à equipe de 

desenvolvimento do sistema um conjunto de declarações informais, conhecidas como 

estórias de usuários, elas têm a finalidade de diminuir a sobrecarga normalmente 

trazida pela quantidade de informações contidas na documentação de requisitos, 

apresentando de forma rápida a evolução das necessidades do mundo real ou a 

descoberta de novos requisitos, considerando o trabalho que está em execução. Com 

isso, é possível responder mais rapidamente o que o usuário quer e precisa (LONGO; 

SILVA, 2014).  

Para escrever estórias de usuários, User Stories, Cohn (2004), esclarece que 

é necessário a presença de três elementos fundamentais: “As a, I want so that.”, ou 

seja, “Como um...”, “Eu quero ...” e “de modo que ...”). Isoladamente têm-se a seguinte 

sintaxe: 

 

• Como um/uma... (tipo de usuário em primeira pessoa, “Quem”); 

• Eu quero... (funcionalidade esperada, “O que”); e 

• De modo que... (vantagem para o negócio, “Porque”). 

 
Portanto, o autor recomenda que a estória seja escrita em um formato curto, 

porém que contemple os três elementos apresentados: “Como um <tipo do usuário>, 

eu quero <funcionalidade> de modo que <Porque>”. Exemplificando se tem, ‘Como 

um professor, eu quero pesquisar meus artigos científicos de modo que possa 

39presenta39-los em ordem crescente ou decrescente’. 
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Baseando-se no protocolo sugerido por Cohn (2004), construiu-se as estórias 

de usuários (user stories) do sistema Logos!, relacionando-se diretamente com os 

protótipos de tela apresentados no subitem 3.1.1.3 desta obra, conforme exibido no 

Quadro 4. 

Quadro 4 – Estórias de Usuário 

ID Nome Descrição 

US1 Realizar inscrições 

Sendo um aluno eu quero realizar uma inscrição on line em evento 

de capacitação disponível na agenda de treinamento de modo que 

possa saber em quais eventos estou inscrito posteriormente. 

US2 Exibir certificados 
Sendo um aluno, instrutor ou coordenador administrativo posso 
emitir o certificado de um curso concluído de modo que não precise 
solicitar à DIVGP. 

US3 
Exibir cursos do 
aluno 

Sendo um aluno eu gostaria de visualizar o relatório de cursos 
concluídos de modo que possa escolhê-lo pelo período de realização. 

US4 Exibir perfil 
Sendo um aluno eu gostaria de visualizar meu perfil de modo que 
possa alterar minhas informações pessoais. 

US5 
Realizar avaliação 
de reação 

Sendo um aluno eu gostaria de realizar a avaliação do evento de 
capacitação para apresentar minha percepção quanto ao treinamento. 

US6 
Receber 
notificações 

Sendo um aluno eu gostaria de receber notificações sempre que algo 
novo for disponibilizado no sistema. 

US7 Autorizar inscrição 
Sendo uma chefia devo autorizar inscrições realizadas por 
colaboradores sob minha responsabilidade para que a DIVGP tenha 
conhecimento da minha deliberação. 

US8 
Alimentar 
frequência 

Sendo um instrutor ou coordenador de evento devo alimentar a 
frequência de participação dos alunos no sistema para obter o 
percentual de aproveitamento de cada participante. 

US9 
Validar evento de 
capacitação 

Sendo um coordenador administrativo preciso validar a conclusão 
do evento de capacitação para que os certificados dos alunos e dos 
instrutores sejam disponibilizados. 

US10 
Solicitar avaliação 
de reação 

Sendo um coordenador administrativo ou coordenador de evento 
posso encaminhar a avaliação de reação aos alunos que participaram 
do evento de capacitação para que ela seja respondida. 

US11 
Agendar evento de 
capacitação 

Sendo um coordenador administrativo posso agendar eventos de 
capacitação que estão disponíveis para a realização de inscrição de 
modo que qualquer aluno possa se inscrever. 

US12 
Exibir alunos 
inscritos 

Sendo um coordenador administrativo ou coordenador de evento 
posso exibir quantos alunos estão inscritos em um evento de 
capacitação para ter ideia da adesão de participação. 

US13 
Exibir cursos 
cadastrados 

Sendo um coordenador administrativo posso exibir os cursos 
cadastrados no sistema de modo que consiga incluí-los em um evento 
de capacitação posteriormente. 

US14 Manter cursos 
Sendo um coordenador administrativo posso cadastrar e alterar 
cursos no sistema de modo que possa mantê-los atualizados. 

US15 Manter instrutores 
Sendo um coordenador administrativo posso cadastrar e alterar 
instrutores do sistema de modo que possa mantê-los atualizados. 

US16 
Manter eventos de 
capacitação 

Sendo um coordenador administrativo posso cadastrar e alterar 
eventos de capacitação no sistema de modo que possa mantê-los 
atualizados. 
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US17 
Manter instituições 
promotoras 

Sendo um coordenador administrativo posso cadastrar e alterar 
instituições promotoras de modo que possa mantê-los atualizados. 

US18 
Notificar fim de 
vagas 

Sendo um coordenador administrativo eu gostaria de receber uma 
notificação quando a turma atingir o número total de vagas 
disponibilizadas de modo que possa encerrar as inscrições. 

US19 
Visualizar 
Dashboard 

Sendo um coordenador administrativo eu gostaria de visualizar um 
dashboard que apresentasse os principais indicadores de treinamento. 

US20 Manter Usuários 
Sendo um administrador do sistema devo cadastrar usuários 
externos no sistema de modo que possa mantê-los atualizados. 

US21 Manter perfil 
Sendo um administrador do sistema posso alterar o perfil dos 
usuários de modo que atenda melhor as necessidades da área de 
treinamento.  

US22 
Manter tipo de 
competência 

Sendo um administrador do sistema posso cadastrar e alterar os 
tipos de competências de modo que atenda melhor as necessidades 
da área de treinamento. 

US23 
Manter eixo de 
competência 

Sendo um administrador do sistema posso cadastrar e alterar os 
eixos de competência de modo que atenda melhor as necessidades da 
área de treinamento. 

US24 
Manter modalidade 
do evento 

Sendo um administrador do sistema posso cadastrar e alterar aa 
modalidades de evento de capacitação de modo que atenda melhor as 
necessidades da área de treinamento. 

US25 
Manter tipo do 
evento 

Sendo um administrador do sistema posso cadastrar e alterar os 
tipos de eventos de capacitação de modo que atenda melhor as 
necessidades da área de treinamento. 

US26 
Manter tipo do 
evento 

Sendo um administrador do sistema posso cadastrar e alterar os 
tipos de regimes jurídicos de modo que atenda melhor as necessidades 
da área de treinamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Observando no Quadro 4, percebe-se que cada estória de usuário é 

representada por um ID, seguida de seu nome e a sua descrição. Nesta terceira 

coluna há a presença dos três elementos defendidos por Cohn (2004). 

 

3.1.1.2. Requisitos Funcionais e Não Funcionais 

 

Para que cada funcionalidade seja implementada no sistema, é necessário que 

haja uma declaração prévia desta. Quando se trata de requisitos de software, 

normalmente eles são classificados como Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos 

Não Funcionais (RNF). Pontuando-se, Sommerville (2011) assevera que os RF de um 

sistema dependem do tipo de software a ser desenvolvido, para quais usuários ele se 

destina e qual abordagem a organização irá adotar em seu desenvolvimento, dado 

que os RF descrevem o que o software deverá fazer. Por outro lado, autor esclarece 

que os RNF não estão diretamente relacionados com os serviços específicos 

oferecidos pelo sistema a seus usuários, isto é, estão mais ligados a aspectos como 

confiabilidade, tempo de resposta, usabilidade, ou restrições sobre a sua 
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implementação. Isto posto, resumidamente tem-se que os RF se relacionam 

diretamente com as funcionalidades que devem ser executadas pelo sistema, 

enquanto os RNF dizem respeito com a maneira como estas funcionalidades devem 

ser executadas. 

À vista disso, para a elaboração de cada requisito do sistema, definiu-se uma 

prioridade, denominadas de “essencial”, “importante” e “desejável”. Essencial é o 

requisito sem o qual o software não entra em funcionamento. Requisitos essenciais 

são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados obrigatoriamente. 

Importante é o requisito sem o qual o software entra em funcionamento, contudo de 

forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não 

forem, o software poderá ser implantado e usado mesmo assim. Desejável é o 

requisito que não compromete as funcionalidades básicas do software, isto é, o 

sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem 

ser deixados para versões posteriores, caso não haja tempo hábil para implementá-

los na versão que está sendo especificada. 

O Quadro 5 apresenta os requisitos funcionais e não funcionais elencados para 

o desenvolvimento do software. 

Quadro 5 – Requisitos Funcionais e Não Funcionais 
 
 

RF01 Agenda de capacitação RN01 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve exibir aos 
alunos todos os eventos de capacitação 
abertos para inscrição 

Após a inscrição o sistema envia 
uma notificação automática para 
chefia imediata do aluno. 

Importante 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF1.1 
Produto: 

disponibilidade 

Os eventos de capacitação ficam disponíveis quando o 
coordenador administrativo cadastra e define as datas de 
realização. O coordenador administrativo é responsável pelo 
acompanhamento dos eventos ofertados. 

 

RF02 Certificado RN02 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve exibir o 
certificado de participação e de instrução 
após a conclusão do evento de 
capacitação. 

O certificado só estará disponível 
após realização da avaliação de 
reação e ser validado pela DIVGP. 

Essencial 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF2.1 
Organizacional: 

entrega 

O certificado só fica disponível após o término do evento, caso o 
participante conclua com aproveitamento igual ou superior a 75% 
e realize a avaliação de reação. O aluno e o coordenador 
administrativo têm acesso ao certificado de participação, o 
instrutor ao certificado de instrução. 
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RF03 Resultados RN03 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve gerar relatório 
geral relacionado aos principais indicadores 
de treinamento. 

Os principais indicadores de 
desempenho são apresentados 
no relatório Resultados. 

Importante 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF3.1 
Organizacional: 

entrega 

O relatório contém os atributos e estrutura conforme Apêndice A, 
R1 – Resultados. O coordenador administrativo quem pode 
realizar a consulta. 

 

RF04 Eventos realizados pelo aluno RN04 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve exibir ao 
participante a sua situação e performance 
nos eventos inscritos ou realizados. 

A performance do aluno é a taxa 
de aproveitamento dos eventos 
de capacitação realizados. 

Importante 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF4.1 
Produto: 

usabilidade 

O aluno acessa em uma única tela as informações, conforme 
protótipo de tela desenvolvido. O aluno poderá realizar filtros dos 
eventos que participou por meio de datas.   

 

RF05 Pendências RN05 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve exibir aos 
usuários as pendências que dependem de 
registro. 

Pendência é toda informação que 
necessita de uma ação do usuário 

Essencial 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF5.1 
Produto: 

usabilidade 
As pendências são exibidas em uma área destinada para essa 
finalidade e por notificações.   

 

RF06 Dashboard administrativo RN06 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve exibir um painel 
com os principais indicadores de 
desempenho de treinamento. 

O Dashboard administrativo é a 
tela principal para a área de 
desenvolvimento 

Importante 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF6.1 
Produto: 

usabilidade 
O painel é exibido em uma única tela, conforme protótipo de tela 
desenvolvido (Figura 4).   

 

RF07 Dashboard do aluno RN07 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve exibir um 
painel com os principais indicadores de 
desempenho de treinamento. 

O Dashboard do aluno deve ser a 
sua tela principal. 

Importante 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF7.1 
Produto: 

usabilidade 
O painel é exibido em uma única tela, conforme protótipo de tela 
desenvolvido (Figura 6). 
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RF08 Cargos e funções RN08 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve permitir a 
manutenção dos cargos/funções em todos 
os aspectos de persistência de dados. 

Um cargo/função tem relação 
direta com uma instituição. 

Essencial 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF8.1 
Produto: 

usabilidade 
A interface deve conter os atributos Nome, Instituição Pertencente 
e Ações (botão: visualizar, editar e excluir).   

RNF8.2 
Produto: 

segurança 
A função de pertinência só poderá ser realizada pelo Coordenador 
Administrativo. 

 

RF09 Competências RN09 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve permitir a 
manutenção dos tipos de competências em 
todos os aspectos de persistência de dados. 

As competências são divididas 
em fundamentais e gerenciais 
sendo uma opção na tela de 
cadastro do evento. 

Desejável 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF9.1 
Produto 

manutenibilidade 
A interface deve conter os atributos Nome e Categoria. 

RNF9.2 
Produto: 

segurança 
A função de pertinência só poderá ser realizada pelo 
Coordenador Administrativo. 

 

RF10 Eixo de Conhecimento RN10 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve permitir a 
manutenção dos eixos de conhecimento em 
todos os aspectos de persistência de dados. 

O eixo de conhecimento é opção 
apresentada na tela de cadastro 
do evento. 

Desejável 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF10.1 
Produto: 

manutenibilidade 
A interface deve conter os atributos Nome e Categoria 

RNF10.2 
Produto: 

segurança 
A função de pertinência só poderá ser realizada pelo 
Coordenador Administrativo. 

 

RF11 Eventos de Capacitação RN11 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve permitir manter 
os eventos em todos os aspectos de 
persistência de dados. 

Um evento de capacitação pode 
ter várias atividades. 

Essencial 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF11.1 
Produto: 

manutenibilidade 

Após o cadastro do evento a interface deve apresentar uma 
lista de eventos de modo simplificada contendo os atributos 
Nome; Data de Início; Data Final; Instituição; Coordenador 
Administrativo; Capacidade e Ações (botão: visualizar, editar e 
excluir). 
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RNF11.2 
Produto: 

segurança 
A função de pertinência só poderá ser realizada pelo 
Coordenador Administrativo. 

 

RF12 Instituições RN12 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve permitir a 
manutenção das instituições em todos os 
aspectos de persistência de dados. 

O cadastro de instituições é 
realizado pelo Coordenador 
Administrativo. 

Importante 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF12.1 
Produto: 

manutenibilidade 
A interface deve conter os atributos Nome; Iniciais; Telefone; 
Contato. 

RNF12.2 
Produto: 

segurança 
A função de pertinência só poderá ser realizada pelo 
Coordenador Administrativo. 

 

RF13 Setores RN13 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve permitir a 
manutenção dos setores em todos os 
aspectos de persistência de dados. 

O cadastro de Setores é 
realizado pelo Coordenador 
Administrativo. 

Importante 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF13.1 
Produto: 

manutenibilidade 
A interface deve conter os atributos Nome; Chefia e Ações 
(botão: visualizar, editar e excluir). 

RNF13.2 
Produto: 

segurança 
A função de pertinência só poderá ser realizada pelo 
Coordenador Administrativo. 

 

RF14 Tipo de atividades RN14 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve permitir a 
manutenção dos tipos de atividades em 
todos os aspectos de persistência de dados. 

O rol de atividades são as 
previstas no PDC da instituição. 

Desejável 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF14.1 
Produto: 

manutenibilidade 
A interface deve conter os atributos Nome e Categoria. 

RNF14.2 
Produto: 

segurança 
A função de pertinência só poderá ser realizada pelo 
Coordenador Administrativo. 

 

RF15 Usuários RN15 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve permitir a 
manutenção dos usuários em todos os 
aspectos de persistência de dados. 

Usuários externos são 
instrutores ou alunos que não 
são empregados ou servidores 
do HU. 

Essencial 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 
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RNF15.1 
Produto: 

manutenibilidade 

O cadastro inicial contém apenas dados pessoais. Este precisa 
ser validado pelo coordenador administrativo. Usuários 
externos são instrutores e alunos que não são empregados ou 
servidores do HU. 

RNF15.2 
Produto: 

segurança 
A função de pertinência só poderá ser realizada pelo 
Coordenador Administrativo. 

 

RF16 Notificação de autorização RN16 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve notificar a chefia 
para que esta autorize ou não a participação 
de um colaborador em um evento de 
capacitação. 

Autorizações para usuários 
externos são realizadas pela 
área de desenvolvimento. 

Importante 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF16.1 
Produto: 

usabilidade 

Para cada inscrição realizada é necessária a autorização da 
chefia imediata do aluno. Na ausência de decisão, o 
coordenador administrativo poderá realizar a autorização. 

RNF16.2 
Organizacional: 

entrega 
A chefia deve receber por meio de notificação (push) cada 
inscrição solicitada 

 

RF17 Notificação de avaliação RN17 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve notificar cada 
participante para realizar a avaliação sempre 
que ele concluir um evento de capacitação. 

Para concluir um evento com 
aproveitamento o aluno deve 
possuir no mínimo 75% da 
frequência. 

Desejável 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF17.1 
Produto: 

usabilidade 
A notificação somente ocorre quando o participante conclui o 
evento com aproveitamento. 

 

RF18 Notificação de vagas encerradas RN18 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve notificar o 
coordenador administrativo quando o evento 
atingir o número total de vagas 
disponibilizadas. 

A quantidade de vagas pode ser 
alterada em qualquer momento. 

Desejável 

 Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF18.1 
Produto: 

usabilidade 

Atingindo o número de vagas disponibilizadas, o sistema 
bloqueia a inscrição e exibe uma mensagem de vagas 
encerradas. 

 

RF19 Inscrições RN19 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve permitir a 
inscrição de participantes internos ou 
externos do hospital. 

Após a inscrição o sistema envia 
uma notificação automática para 
a chefia imediata do colaborador. 

Essencial 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 
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RNF19.1 
Organizacional: 

entrega 
Os participantes externos só poderão realizar uma inscrição se 
o evento estiver marcado com externo. 

RNF19.2 
Produto: 

segurança 

O participante externo só poderá se inscrever em um evento 
caso seja aprovado seu cadastro pelo coordenador 
administrativo. 

 

RF20 Registro de frequência RN20 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve permitir registrar 
a frequência do participante nas atividades 
de um evento digitalmente. 

O Coordenador Administrativo 
ou o Coordenador de Evento 
pode registar a presença. 

Essencial 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF20.1 
Organizacional: 

entrega 

A lista de frequência de cada atividade do evento deve conter 
um “checkbox” para assinalar a presença de cada participante. 
O instrutor, coordenador do evento ou coordenador 
administrativo têm permissão para registrar. 

 

RF21 Impressão de frequência RN21 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve gerar a 
frequência de participação do evento. 

A presença deve ser impressa 
para o registro. 

Importante 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF21.1 
Organizacional: 

entrega 

A frequência deve conter a relação de participantes inscritos no 
evento com campo para assinatura. O instrutor, coordenador 
do evento ou coordenador administrativo têm permissão para 
registrar. 

 

RF22 Relatório de alunos certificados RN22 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve gerar relatório 
de alunos certificados por eventos de 
capacitação no período pesquisado. 

Alunos com aproveitamento 
menor que 75% não aparecem 
no relatório. 

Essencial 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF22.1 
Organizacional: 

entrega 

O relatório contém os atributos e estrutura conforme Apêndice 
A, R3 – Participantes. O coordenador administrativo quem pode 
realizar a consulta. 

 

RF23 Relatório de eventos RN23 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve gerar relatório 
de eventos de capacitação no período 
pesquisado. 

A tela de relatório deve conter 
possibilidade de filtro pelo 
período. 

Essencial 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF23.1 
Organizacional: 

entrega 

O relatório contém os atributos e estrutura conforme Apêndice 
A, R2 – Eventos. O coordenador administrativo quem pode 
realizar a consulta. 

 

RF24 Inscritos Regra de Negócio Prioridade 
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Descrição: O sistema deve exibir a relação de 
alunos inscritos em um evento de capacitação. 

A lista de inscritos é gerada 
pelos alunos que tiveram a 
inscrição autorizada 

Importante 

 Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF24.1 
Organizacional: 

entrega 

A lista de inscritos contém os atributos Nome; CPF; E-mail e 
Avaliação. O coordenador administrativo e o coordenador de 
evento podem realizar a consulta de alunos inscritos por 
evento. 

 

RF25 Relatório de instituições RN25 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve gerar relatório de 
instituições que promoveram eventos de 
capacitação no período pesquisado. 

A tela de relatório deve conter 
possibilidade de filtro pelo 
período. 

Importante 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF25.1 
Organizacional: 

entrega 

O relatório contém as instituições de promoveram eventos de 
capacitação, conforme Apêndice A, R6 – Instituições. O 
coordenador administrativo quem pode realizar a consulta. 

 

RF26 Relatório de instrutores RN26 Regra de Negócio Prioridade 

Descrição: O sistema deve gerar relatório de 
eventos por instrutor no período pesquisado. 

Instrutores podem ser internos 
ou externos. 

Importante 

Requisitos não funcionais 

ID Requisito Descrição 

RNF26.1 
Organizacional: 

entrega 

O relatório contém os atributos e estrutura conforme Apêndice 
A, R4 e R5 – Instrutores. O coordenador administrativo quem 
pode realizar a consulta. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

A seguir, o Quadro 6 exibe os requisitos não funcionais gerais que estão 

relacionados com toda a aplicação, independentemente da funcionalidade 

implementada. 

Quadro 6 – Requisitos Não Funcionais Gerais 

RNF27 Segurança Prioridade 

Descrição: O acesso ao sistema acontece mediante autenticação do usuário e 

deverá permitir apenas um cadastro para cada usuário, identificando e restringindo 

o novo cadastro já existente. 

Essencial 

RNF28 Desenvolvimento Prioridade 

Descrição: O sistema deve ser web e design responsivo podendo ser utilizado em 

computadores desktop, notebooks e dispositivos móveis. 
Essencial 

RNF29 Usabilidade Prioridade 

Descrição: O sistema deve seguir padrões de interface, tendo uma aparência 

dinâmica, motivadora e intuitiva. 
Desejável 
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RNF30 Desempenho Prioridade 

Descrição: O tempo de acesso de cada função não pode ser maior do que 3 

segundos. Para realização de qualquer operação de pesquisa de histórico o tempo 

para carregar as informações não pode ser maior do que 5 segundos. 

Desejável 

RNF31 Compatibilidade Prioridade 

Descrição: O software deve suportar os principais navegadores web (Chrome, 

Firefox, Microsoft Edge e Sarari) 
Importante 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

3.1.1.3. Protótipos de Tela 

 

Uma das melhores maneiras de entender o funcionamento de um sistema, 

especialmente na perspectiva do usuário, é por meio da prototipação, além de ser 

uma ótima forma de validar na prática os atributos de software desejados pelos 

usuários finais. Sua contribuição se dá pelo simples fato de eles materializarem a ideia 

inicial ou até, em outros casos, simularem o funcionamento do software, possibilitando 

uma melhor compreensão da demanda a ser resolvida. Essa interpretação se 

coaduna com o entendimento de Pressman e Maxim (2016) acerca das análises de 

interfaces de usuários, quando os autores afirmam que um princípio fundamental a 

ser seguindo em todos os processos de desenvolvimento de software de engenharia 

é compreender sistematicamente o problema antes de tentar desenvolver algum tipo 

de solução. 

Entender o problema significa entender a respeito dos usuários finais que 

interagem com o software através das interfaces; das tarefas que os usuários finais 

realizam; do conteúdo que é assimilado e do ambiente onde essas tarefas são 

realizadas (PRESSMAN; MAXIM, 2016). O desenho de protótipos vai justamente ao 

encontro desse princípio, dando vida ao projeto antes mesmo de ele ser desenvolvido, 

permitindo dessa forma vislumbrar como seria a interação dos usuários finais no 

ambiente do sistema, que tarefas esses usuários precisariam executar e quais 

conteúdos seriam apresentados aos usuários. 

Os protótipos de tela apresentados neste subitem expressam a interpretação 

inicial obtida como parte de reuniões realizadas no levantamento de requisitos do 

software. Para a criação dos modelos (mockups), utilizou-se uma ferramenta de 

interface de usuário (user interface ou simplesmente UI) de baixa fidelidade chamada 
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de Balsamiq Mockups, contudo capaz de esboçar com detalhes importantes o que se 

deseja desenvolver (BALSAMIQ WIREFRAMES, 2020). Cada modelo foi avaliado 

pela área de desenvolvimento de pessoas do hospital, de modo a verificar se os 

requisitos estavam de acordo com as necessidades da área. 

A seguir, apresenta-se dez protótipos de tela, produto do levantamento de 

requisitos, considerando-se especialmente as estórias de usuários. Eles esboçam a 

necessidade inicialmente apontada pelos usuários do sistema, projetando a interface 

e as principais funcionalidades que o projeto deve conter ao final de seu 

desenvolvimento. Todos os protótipos seguiram o mesmo leiaute, tendo à esquerda 

os menus de acesso e em seguida a área destinada para conteúdo, preservando 

dessa maneira a mesma estrutura de navegação. 

Na Figura 4, Dashboard Administrativo, observa-se o painel de indicadores 

utilizado pela área de TD&E. Nesta interface é possível acompanhar por meio de 

gráficos, os principais indicadores que fazem parte do processo de desenvolvimento 

humano do hospital. 

 

Figura 4 – Protótipo de Tela do Dashboard Administrativo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Examinado a Figura 4, tem-se os indicadores: acompanhamento dos eventos 

de capacitação, onde se visualiza o planejado versus o executado (área laranja); 

horas de treinamento realizadas por colaborador, evidenciando a média de horas 

(área verde); taxa de capacitação, isto é, a indicação do percentual de capacitação 
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realizada no hospital no ano corrente (área azul escura). Em segundo nível são 

apresentados os indicadores gerais concernentes as demais informações, que vão 

desde o número de colaboradores treinados ao volume de investimento destinado aos 

eventos de capacitação na instituição. 

Na sequência, apresenta-se o protótipo de tela, Figura 5, que sugere uma 

agenda de capacitação na qual o usuário final poderá realizar suas inscrições nos 

eventos de capacitação promovidos pelo hospital. 

 

Figura 5 – Protótipo de Tela da Agenda de Eventos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Cada colaborador terá um ambiente chamado ‘Meus Cursos’. Neste ambiente 

ele poderá acompanhar seu desempenho, a situação de cada solicitação de 

participação nos eventos de capacitação e se há certificados disponíveis, conforme 

exibido na Figura 6. 
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Figura 6 – Protótipo de Tela de Meus Cursos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Os usuários possuirão um ambiente destinado ao seu perfil, nesta interface eles 

poderão colocar além de suas informações pessoais, detalhes como por exemplo, 

áreas de seu interesse e contar um pouco sobre a sua experiência. Essas 

particularidades são úteis para que a área de TD&E possa definir adequadamente o 

perfil dos colaboradores e com isso gerir melhor o capital intelectual do hospital, 

conforme se vislumbra na Figura 7. 

Figura 7 – Protótipo de Tela do Perfil do Usuário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Para todo evento de capacitação realizado, será disponibilizado uma avaliação 

de reação para medir a satisfação dos participantes, como sugere a Figura 8. 

 

Figura 8 – Protótipo de Tela para Realizar Avaliação de Reação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

As principais solicitações e funcionalidades que requeiram autorização, ação 

ou algum tipo de ciência serão mostradas aos usuários por meio de mensagens 

automáticas. O modelo de mensagem é retratado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Protótipo de Tela para Receber Notificações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Toda participação em um evento de capacitação deverá ser previamente 

autorizada pela chefia imediata do solicitante. A Figura 10 exibe a sugestão de 

interface para a realização de autorização de eventos. 

 

Figura 10 – Protótipo de Tela para Autorizar Inscrições 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Durante a realização do evento de capacitação a frequência dos participantes 

poderá ser alimentada eletronicamente. A Figura 11 esboça a recomendação de como 

poderia ser implementada esta funcionalidade. 

 

Figura 11 – Protótipo de Tela para Cadastrar Frequência do Evento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Para o cadastro de instituições ou funcionalidades semelhantes, a Figura 12 

aponta como poderia ser esta área no sistema. 

 

Figura 12 – Protótipo de Tela do Cadastro de Instituições 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

No próximo subitem, relata-se o processo de modelagem do software, 

apresentando os diagramas de casos de uso e de entidade-relacionamento. 

 

3.1.2. Modelagem do Sistema 

 

O processo de desenvolvimento de modelos abstratos de um sistema é 

conhecido como Modelagem. Nessa abordagem é possível apresentar uma visão ou 

perspectiva diferente do sistema, retratando-o com algum tipo de notação gráfica, 

adotada comumente pela linguagem de modelagem unificada, Unified Modeling 

Language – UML – (SOMMERVILLE, 2011). A modelagem unificada é esclarecida por 

Wazlawick (2013) como sendo uma linguagem aplicada para representar de forma 

visual várias características da arquitetura de um sistema. O autor acrescenta ainda 

que cada vez mais há a expectativa de que a partir dos modelos visuais, seja possível 

simplificar a geração de sistemas completos, não precisando mais caminhar pelas 

etapas mais tradicionais de programação. 

Em outras palavras, a exemplo de outras profissões da engenharia como os 

arquitetos que elaboram projetos para a construção civil, no desenvolvimento de 
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software ocorre processo semelhante com a criação de diagramas de UML. O objetivo 

é facilitar o entendimento e a especificação do sistema, tornando mais explicativo o 

projeto para as partes interessadas (PRESSMAN; MAXIM, 2016). Assim sendo, o 

sistema foi modelado a partir dessa lógica, utilizando-se da linguagem UML para o 

desenvolvimento de artefatos. 

Nos subitens seguintes serão apresentados o Diagrama de Casos de Uso e o 

Diagrama de Classes. 

 

3.1.2.1. Diagramas de Caso de Uso 

 

No arcabouço de possibilidades de diagramas presentes na linguagem 

unificada, utilizados para expressar as diversas perspectivas essenciais de um 

sistema, tem-se o diagrama de caso de uso. Segundo LONGO e SILVA (2014), esse 

tipo artefato expressa uma descrição generalizada de um conjunto de interações entre 

o software que está sendo desenvolvido e um ou mais atores envolvidos. Em poucas 

palavras, pode se dizer que os casos de uso refletem o modo como as funcionalidades 

interagem entre si e como estas são consumidas pelos usuários no decorrer de sua 

navegação. 

Na Figura 13, apresenta-se a visão geral das funcionalidades do sistema e dos 

atores envolvidos na perspectiva de um diagrama de caso uso, construído por meio 

da ferramenta de modelagem Astah, software para engenheiros de sistema e 

engenheiros de segurança que permite, entre outros, a criação de diagramas, 

fluxogramas e mapas mentais de maneira rápida e fácil, voltado principalmente para 

equipes empresariais (ASTAH, 2020). 

O diagrama de casos de uso é entre os demais artefatos da UML o mais 

abstrato, e por isso o mais flexível e informal, sendo utilizado normalmente no início 

da modelagem do software e ajustado no decorrer do desenvolvimento do sistema se 

porventura seja necessário. Como o diagrama auxilia na identificação e compreensão 

dos requisitos do sistema, torna-se mais fácil, por exemplo, especificar, visualizar e 

documentar as características e funções desejadas pelos usuários. Da mesma forma 

que é bastante recomendado apresentá-los em sintonia com os protótipos de tela 

criados, permitindo que um artefato seja complementado por outro (GUEDES, 2011). 
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Figura 13 – Diagrama de Casos de Uso 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Para ampliar o entendimento dos casos de usos apresentados na Figura 13, o 

Apêndice B deste trabalho, traz as especificações de casos de uso que podem ser 

relacionados com os protótipos de tela esboçados no subitem 3.1.1.3.  

 

3.1.2.2. Diagrama de Classes 

 

Para o desenvolvimento de um sistema, um dos artefatos mais importantes e 

que se deve dar bastante atenção após o estudo e levantamento de requisitos é o 

Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER ou Diagrama ER), nele é possível 

representar graficamente como as entidades (conceitos, objetos ou pessoas), se 
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relacionam entre si, além de identificar a estrutura hierárquicas das classes. A 

relevância desse diagrama, aqui entendido para sinônimo de Modelo de Entidade-

Relacionamento (MER), se deve ao fato de ele possibilitar a visualização de como os 

dados serão armazenados e manipulados no sistema quando ele estiver em 

operação. Na concepção de Elmasri e Navathe (2011), o MER caracteriza os dados 

do sistema como entidades, relacionamentos e atributos. O primeiro simboliza um 

conceito abstrato ou objeto. Os relacionamentos configuram a associação entre as 

entidades. Por fim, os atributos descrevem uma entidade, conferindo a ela suas 

propriedades. 

O Diagrama ER do sistema Logos! foi composto por um total de 13 tabelas que 

se relacionam entre si e cada uma corresponde a uma entidade do bando de dados 

dotada de uma gama de atributos. Os relacionamentos ocorrem por meio de chaves 

primárias (primary key), as quais representam valores únicos dentro de um conjunto 

de dados (registro), e chaves estrangeiras (foreign key), utilizadas para criar os 

relacionamentos entre outras tabelas, sendo estas os valores de referências para as 

chaves primárias. 

Como no MER/DER a preocupação básica está voltada apenas para 

representar as informações que serão necessárias para as classes e seus respectivos 

atributos para o desenvolvimento do software no futuro, assim como a ausência de 

modelagem de características relacionadas a métodos, optou-se então por apresentar 

o Diagrama de Classes, que é um dos artefatos mais importantes e mais utilizados da 

UML, responsável por apresentar uma visão estática de como as classes estão 

organizadas, servindo também como base para o desenvolvimento da maioria dos 

outros diagramas pertencente a linguagem UML (GUEDES, 2011). Deste modo, 

apresenta-se a seguir, Figura 14, o Diagrama de Classes do sistema Logos! 
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Figura 14 – Diagrama de Classes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO 

 

A etapa de desenvolvimento, conforme exibida na Figura 2, compreende a 

construção propriamente dita do sistema após a realização de todo o planejamento e 

estruturação de como o software deveria funcionar durante a sua execução. Assim 

sendo, nos próximos subitens se vislumbra a execução do Sprints necessários para 

desenvolvimento do software, seguido de uma breve explanação acerca do ambiente 

e tecnologias empregas no projeto. 

 

3.2.1. Execução de Sprints 

 

Os Sprints ou ciclos de desenvolvimento tiveram uma duração pré-determinada 

de uma semana. Cada um abarcava uma quantidade pré-definida de funcionalidades 
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a serem implementadas ao final de cada rodada, seguindo a recomendação de Knapp, 

Zeratsky e Kowitz (2017) de que antes de se iniciar cada sprint era preciso se certificar 

primeiro se a equipe estava concentrada no desafio certo e dispunha de tempo e 

espaço para conduzir seu sprint. 

Para representar a produção dos sprints, elaborou-se de forma resumida, 

Quadro 7, quais funcionalidades foram desenvolvidas no decorrer do projeto, 

especificando o nome, a descrição e os números de sprints necessários para o 

desenvolvimento e implementação do sistema, sendo aquelas desenvolvidas de modo 

incremental e iterativa. O quadro consubstancia as estórias de usuários e os requisitos 

definidos na fase de planejamento. 

Quadro 7 – Desenvolvimento das Sprints 

ID Nome Descrição 
Nº de 

Sprints 

1 Arquitetura do sistema 
Consolidar a arquitetura, linguagens, frameworks e 
bibliotecas do sistema 

2 

2 Entidades do sistema 
Definir e modelar as entidades do banco de dados e 
componentes do Front-end. 

2 

3 Estrutura do sistema 
Preparar a base do sistema e a gestão do projeto (Trello, 
GitHub, Laravel etc.) 

1 

4 Login Desenvolver login de usuário 1 

5 
Cadastro de setores, 
instituições e funções 

Desenvolver a funcionalidade de cadastro de setores e 
instituições relacionadas a eventos 

1 

7 
Cadastro de eventos e 
atividades 

Desenvolver a funcionalidade de cadastro de eventos e 
suas atividades 

2 

8 
Autorização de 
inscrição 

Desenvolver a funcionalidade de autorização da chefia 
imediata para realização de inscrição do aluno 

1 

9 Inscrição em eventos 
Desenvolver a funcionalidade de inscrição em eventos 
pelo aluno 

1 

10 
Realizar avaliação do 
evento 

Desenvolver a funcionalidade para realizar a avaliação 
de reação após o evento 

1 

11 Agenda de eventos 
Desenvolver a funcionalidade da agenda de eventos 
para inscrição 

1 

12 
Usuários e inscrições 
pendentes 

Desenvolver a funcionalidade de pendências de 
inscrições e usuários. 

1 

13 
Critérios e Emissão de 
certificados 

Desenvolver a funcionalidade para critérios e emissão 
de certificação 

2 

14 Gerenciar usuários Desenvolver a funcionalidade para gerenciar usuários 1 

16 Meus Eventos 
Desenvolver a área principal do aluno que exibe todos 
os eventos, avaliações dos eventos e certificados 

1 

17 
Dashboard 
Administrativo e Metas 

Desenvolver o painel de indicadores da área de 
treinamento e desenvolvimento e a área de metas de 
eventos 

2 

18 
Dashboard do aluno e 
Slide de notícias 

Desenvolver painel de indicadores do aluno e a exibição 
de notícias 

1 
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19 Frequência do evento 
Desenvolver a funcionalidade de realizar a frequência 
dos participantes 

1 

20 Relatório R1 e R2 
Desenvolver a funcionalidade para gerar os relatórios 
Resultados e Eventos por Classificação 

1 

21 Relatório R3 
Desenvolver a funcionalidade para gerar o relatório 
Participantes Certificados 

2 

22 Relatório R4, R5 e R6 
Desenvolver a funcionalidade para gerar os relatórios 
de Instrutores por Carga Horária e por Eventos e 
Instituições Promotoras 

1 

23 Tratamento de falhas 
Corrigir erros e falhas encontrados após a entrega 
preliminar do projeto 

1 

Total de Sprints 27 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Para o desenvolvimento do sistema foram necessários 27 sprints, como se 

pode perceber no Quadro 7. Desse total, para a construção de algumas 

funcionalidades foram dimensionados mais de um sprint, em razão do grau de 

dificuldade encontrado na implementação e na realização de testes. Frisa-se que as 

primeiras iterações e reuniões de revisão de sprints exigiram muita capacidade de 

diálogo e paciência, não obstante o resultado tenha sido satisfatório ao final. Acredita-

se que o fato ocorreu em razão da falta de afinamento inicial da equipe frente ao 

problema de desenvolvimento a ser superado, problema este que diminuiu 

significativamente a partir do quarto sprint. 

 

3.2.2. Ambiente e Tecnologias Empregadas 

 

Este subitem apresenta o conjunto de tecnologias que foram empregadas não 

apenas no desenvolvimento sistema Logos!, como também os softwares e elementos 

que compõem a própria aplicação. O software foi desenvolvido sob a égide de uma 

aplicação web, adotando-se como linguagens de programação a Linguagem de 

Marcação de HiperTexto (HiperText Markup Language – HTML) e o Pré-Processador 

de Hipertexto (Personal Home Page – PHP), no qual favoreceu a conexão entre os 

servidores e a interface do usuário. Como o mecanismo de estilo de documento web, 

valeu-se da linguagem Cascading Style Sheets (CSS), usada para estilizar os 

elementos escritos em HTML, basicamente separando o conteúdo da representação 

visual do sistema. Para a implementação de funcionalidades mais complexas se 

utilizou a linguagem de script para páginas web, JavaScript. 
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Visando o ganho de produtividade auferido pelo uso de ferramentas de 

desenvolvimento de software que facilitam a construção de códigos, em razão do 

conjunto de bibliotecas que sustentam a base de uma aplicação, utilizou-se o 

framework Laravel2. Antes, porém, elucidando-se acerca do que é framework, 

Schmidt, Gokhale e Natarajan (2004, p .68), definem como sendo “um conjunto 

integrado de artefatos de software (como classes, objetos e componentes) que 

colaboram para fornecer uma arquitetura reutilizável para uma família de aplicativos 

relacionados”. Nesse universo, Otwell (2020) esclarece que Laravel é um framework 

de aplicação web com sintaxe expressiva e elegante que traz consigo uma experiência 

agradável e criativa, removendo a parte dolorosa do desenvolvimento para dar 

caminho as tarefas comuns que são empregadas em grande parte dos projetos web. 

Atrelado ao Laravel, para o desenvolvimento dos componentes da interface do 

front-end3 do sistema web, foi utilizado o framework web Bootstrap4, descrito por Rosid 

e Jakaria (2016) como uma ferramenta poderosa que permite simplificar o processo 

de construção de uma interface de uma página da web, fornecendo um poderoso 

conjunto de classes e funções nas linguagens CSS e JavaScript. Portanto, inferindo-

se a partir das afirmações dos autores quanto a aplicabilidade do uso de um 

framework, conclui-se que esta ferramenta possibilita ao desenvolvedor de sistemas 

direcionar suas energias muito mais aos problemas e soluções da aplicação a 

configurações e arquitetura da aplicação. 

Quanto ao padrão de arquitetura de software, optou-se pelo Modelo-Visão-

Controlador (Model-View-Control – MVC), com vistas a tornar a manutenção do 

sistema mais fácil já que há a separação entre os dados (modelo) e os layouts (visão), 

permitindo, dessa forma, realizar edições nas interfaces de usuários sem a 

necessidade de modificação de dados. Pressman e Maxim (2016) ressaltam que o 

MVC é uma de várias possibilidades de modelos de infraestrutura sugeridos para 

construção de aplicações web, os quais desassociam a interface do usuário da 

funcionalidade e do conteúdo de informações dessas aplicações. Para se ter uma 

ideia mais ampliada no tocante a arquitetura de software projetada para 

desenvolvimento do sistema Logos!, a Figura 15 apresenta todos os principais 

elementos que constitui essa arquitetura. 

 
2 Site oficial <https://laravel.com/> 
3 Página web que o usuário interage com o sistema, isto é, a parte visual do software. 
4 Site oficial <https://getbootstrap.com/> 

https://laravel.com/
https://getbootstrap.com/
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Figura 15 – Arquitetura do Software 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Com relação ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), optou-se 

pelo uso do banco de dados de código aberto MySQL, por ser o mais popular do 

mundo que utiliza a Linguagem de Consulta Estruturada (Structured Query Language) 

como interface, além de favorecer a construção de aplicações de banco de dados 

escaláveis e de alto desempenho (ORACLE, 2020). Um SGBD é um sistema 

destinado a manutenção e o desenvolvimento de bancos de dados, podendo ser 

conceituado como um software que contempla em as suas funcionalidades a 

capacidade de definir, recuperar e alterar dados em um banco de dados (HEUSER, 

2009). Dessa maneira, uma dos papeis dos SGBD é controlar, organizar, acessar e 

proteger os dados por ele consubstanciados. No que diz respeito ao ambiente de 

desenvolvimento web, com uso da plataforma de código aberto Xampp5 - que traz 

consigo um conjunto de aplicações como o Apache, MySQL e PHP – foi possível 

simular o comportamento de um servidor e testar as funcionalidades do sistema de 

maneira rápida e segura. 

No decorrer do desenvolvimento de um projeto de software, o trabalho em 

equipe é extremamente importante e, na maioria das vezes, os desenvolvedores de 

sistemas necessitam de um ambiente que favoreça o trabalho simultâneo de 

programação. Para sanar esse problema de gestão de projeto, foi utilizado uma das 

maiores plataformas online de trabalho compartilhado do mundo, conhecida como 

 
5 Site oficial <https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html> 

https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html
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Github6, que tem como principal utilidade permitir o controle de versionamento de 

arquivos durante todo a construção do software. 

 

3.3. AVALIAÇÃO 

 

Ao final de qualquer projeto de desenvolvimento de software, é importante 

antes de disponibilizá-lo definitivamente à organização, realizar testes para verificar 

se as funcionalidades cumprem os requisitos que foram definidos no início do projeto. 

Estes testes de aceitação normalmente são realizados já com a interface final do 

sistema, sendo estes realizados pelos usuários finais que irão se beneficiar do 

produto. Os testes têm como principal finalidade, validar o sistema do ponto de vista 

de requisitos, não tendo o foco na verificação de defeitos, podendo estes serem 

solicitados após a validação (WAZLAWICK, 2013). 

A importância de realizar testes não é por acaso, como conclui Silva et al 

(2016), quando afirma que quanto mais cedo realizar testes no software, menor será 

o custo para a empresa posteriormente. Deste modo, como forma de mitigar possíveis 

falhas antes da realização do teste de aceitação e a factível chance de redução de 

custos, realizou-se testes preliminares a fim de detectar previamente erros críticos que 

afetassem o desempenho ou o uso de determinadas funcionalidades. Após verificação 

preliminar, elaborou-se um relatório denominado “Análise de Falhas”, descrevendo-se 

os erros encontrados juntamente com a captura da tela. Com a realização do teste 

prévio foi possível identificar falhas ‘grosseiras’, como por exemplo, erros de 

português e botões inabilitados, além de funcionalidades incompletas ou 

disponibilizadas equivocadamente. Um recorte do relatório elaborado após a análise 

preliminar é apresentado na Figura 16 abaixo. 

 

 
6 Site oficial <https://github.com/> 

https://github.com/
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Figura 16 – Recorte do Relatório de Análise de Falhas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Na sequência, após a realização das correções preliminares, o sistema foi 

colocado à prova de maneira definitiva por meio de simulação pela área de 

treinamento e desenvolvimento do hospital. Para a realização do teste, foi requerido 

que a Unidade operasse o sistema paralelamente ao gerenciador de bando de dados 

MS Access já existente, com o fito de aferir o maior número de funcionalidades 

possíveis do sistema Logos! ora desenvolvido. Ao final, os usuários sinalizaram se o 

software atendia ou não as necessidades da área em comparação ao software 

atualmente utilizado pela instituição.  
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4 PRODUTO 

 

Neste capítulo, apresenta-se a visão geral do sistema, evidenciando seu 

propósito, posicionamento e o problema que ele buscou solucionar para Hospital 

Universitário Onofre Lopes, sugerindo ao final indicadores de treinamento e realizando 

a demonstração de sua interface. 

 

4.1. VISÃO GERAL 

 

Inicialmente, descreve-se de maneira geral os principais aspectos relacionados 

ao Sistema de Gestão da Capacitação em Saúde – Logos!, desenvolvido para o HUOL 

e, como consequência, demais Hospitais Universitários (HU) vinculados à Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). O software foi delineado para subsidiar 

a Unidade de Desenvolvimento de Pessoas (UDP) quanto à gestão do capital 

intelectual, tendo na sua concepção, de um lado, requisitos que objetivam auxiliar o 

gerenciamento de soluções de aprendizagem antes, durante e depois de sua 

realização, do outro, a possibilidade de autonomia e flexibilidade aos alunos por 

intermédio da interação com a aplicação, tendo em vista que o software é fundado na 

premissa da melhoria contínua relacionada ao binômio ensino e assistência, por meio 

do aprimoramento permanente dos profissionais de saúde. 

Antes do aprofundamento no produto, faz-se oportuno, ressaltar que 

atualmente os HUs utilizam o Sistema de Acompanhamento e Controle do 

Desenvolvimento de Competências (SACDC), desenvolvido no MS Access, sistema 

de gerenciamento de banco de dados da Microsoft, cedido pela EBSERH, cuja 

administração central tem como responsabilidade supervisionar e tratar as 

informações produzidas neste. Por outro lado, embora reconheça-se o potencial e a 

utilidade da ferramenta enquanto sistema de gerenciamento de dados, observa-se 

que há algumas limitações que a torna obsoleta no tocante à realização de algumas 

funcionalidades e parametrização de software na atualidade, especialmente, quanto 

à interoperabilidade de sistemas. Outro ponto importante que merece destaque é 

quanto à versão atual do SACDC desenvolvida, uma vez que não oferece relatórios 

interessantes frente à realidade da área de TD&E, além da aplicação não possuir 

qualquer tipo de interação, possibilidade de autonomia ou acompanhamento do 

desempenho por parte dos alunos. 
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Nessa perspectiva, a UDP, unidade responsável pela elaboração e execução 

de planos, programas e metas de desenvolvimento da força de trabalho no âmbito do 

HU, é o único setor envolvido na inserção de dados, tendo como decorrência disso a 

centralização de todo o trabalho de alimentação e manutenção do sistema. Com 

efeito, uma ilustração típica que se pode sublinhar é com relação à impossibilidade de 

o SACDC permitir a realização de inscrições em treinamentos promovidos pelo 

hospital, assim como a incapacidade de interação por parte de qualquer outro usuário 

fora do setor responsável pelo treinamento. Assim sendo, baseado nestas limitações, 

o Logos!, em contrapartida, foi desenvolvido com o propósito principal de: 

 

• Possibilitar a realização de inscrições a treinamentos, bem como a realização 

de consultas e a emissão de certificados, pelos próprios profissionais de saúde; 

• Permitir que o instrutor possa interagir com o sistema, inserindo informações, 

tais como a frequência da turma; 

• Possibilitar que o HU conheça melhor seu capital intelectual de maneira 

quantitativa e qualitativa; 

• Promover a cultura data driven, isto é, estimular o HU para a tomada de decisão 

alicerçada em dados na perspectiva de treinamentos; 

• Dimensionar melhor a quadro técnico e docente de profissionais de saúde no 

âmbito hospitalar, em virtude de conhecer mais precisamente quais 

experiências de aprendizagem cada colaborador possui ou necessita, e assim 

propor soluções mais alinhadas ao propósito institucional; 

• Emitir relatórios gerenciais diversificados para a equipe de TD&E, assim como 

para o profissional-aluno. 

 

Um aspecto interessante do sistema é o fato deste contemplar em sua plenitude 

a premissa da escalabilidade, isto é, que o software poderá ser utilizado por qualquer 

outro HU da rede EBSERH, caso haja o interesse. Por se tratar de um sistema web, 

o usuário poderá acessá-lo em qualquer lugar a qualquer hora do dia. 

A seguir, em uma perspectiva objetiva de visão de projeto, detalha-se nos 

Quadros 8 e 9, a percepção do problema e a posição do produto no contexto 

organizacional hospitalar, lócus da pesquisa. 
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Quadro 8 – Descrição do Problema de Software 

O Problema de Deficiência na gestão do capital intelectual hospitalar 

Afeta O hospital, profissionais de saúde e usuários do SUS 

Cujo Impacto é 
Uma alta probabilidade de improdutividade ou de falta de 
alinhamento com as diretrizes estratégicas, tendo como 
consequência prejuízo econômico e social 

Uma boa solução seria 

Desenvolver um software que disponha de funcionalidades que 
assegurem o gerenciamento assertivo dos treinamentos com 
simplicidade e precisão, permitindo aferir com acuidade o nível de 
qualificação dos colaboradores. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Vislumbrando-se ainda o Quadro 8, sob o ponto de vista da percepção do 

problema, o que chama a atenção se refere à hipótese da alta probabilidade de 

improdutividade caso haja deficiência quanto a gestão do capital intelectual, tendo 

como proposta de solução o desenvolvimento de um software que possa aferir com 

acuidade a qualificação dos profissionais. Deslocando-se a percepção sob a ótica do 

posicionamento do produto, é possível observar, no Quadro 9, a razão pela qual o 

sistema Logos! foi desenvolvido, distinguindo-o do sistema atualmente utilizado pelo 

HU. 

Quadro 9 – Posição do Produto 

Para Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL 

Que 
Busca ser reconhecido como hospital universitário de referência, 
identificado pela excelência, sentido humanitário e relevância social 

O Logos! Sistema de Gestão da Capacitação em Saúde 

Que 
Vem inovar a área de TD&E do hospital por meio de um sistema que 
gerencie com efetividade as soluções de aprendizagem, com um layout 
atrativo e de fácil usabilidade 

Diferente 
Do produto utilizado atualmente que é considerado básico e com poucas 
funcionalidades 

Assim o 
Logos! 

Tem a oportunidade de permitir a todos os atores envolvidos no sistema a 
capacidade de interagir com o software, tornando-o uma aplicação flexível 
para a equipe de TD&E e ao mesmo tempo possibilitando autonomia aos 
usuários finais. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

No entorno do desenvolvimento de software sempre há partes envolvidas cujos 

interesses se moldam conforme o grau de importância ou responsabilidade que cada 

ente atribui ao projeto. Nessa lógica, faz-se interessante dilucidar acerca do papel que 

cada parte representa com relação ao desenvolvimento do sistema. Para isso, o 

Quadro 10 apresenta uma associação entre as principais partes/áreas interessadas e 

as suas responsabilidades. 
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Quadro 10 – Principais Partes Interessadas 

Nome Descrição Responsabilidade 

UDP(a) 
Unidade de 

Desenvolvimento de 
Pessoas 

Implementar as ações de capacitação direcionadas 
ao desenvolvimento profissional e contínuo dos 
colaboradores por meio da operacionalização do 
Plano de Desenvolvimento de Competências (PDC) 
que alimentará o sistema de informação. 

DIVGP 
Divisão de Gestão de 

Pessoas 

Assegurar que as ações de capacitação 
direcionadas ao desenvolvimento profissional e 
contínuo dos colaboradores sejam implementadas 
pela UDP e estruturadas pelo PDC. 

HUOL(b) 
Hospital Universitário 

Onofre Lopes 

Definir as políticas e ações de capacitação 
direcionadas ao desenvolvimento profissional e 
contínuo dos colaboradores com base nas diretrizes 
estabelecidas na EBSERH e na UFRN, tendo como 
produto a aprovação anual do PDC. 

UFRN©  
Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

Pactuar com o HUOL as ações de capacitação 
direcionadas ao desenvolvimento profissional e 
contínuo dos colaboradores do hospital, 
materializadas por meio de planos de metas 
periódicos 

EBSERH 
Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares 

Promover políticas e ações de capacitação 
direcionadas ao desenvolvimento profissional e 
contínuo dos colaboradores a nível nacional 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Em atenção ao Quadro 10, é importante observar que a identificação dos 

envolvidos (coluna nome), isto é, as partes interessadas diretamente no 

desenvolvimento do sistema, pode variar de acordo com o HU que porventura 

implemente a solução, uma vez que: (a) nem todo HU possui em sua estrutura 

organizacional uma Unidade para operacionalizar as capacitações realizadas sob sua 

coordenação; (b) esse projeto leva em consideração a estrutura e política interna de 

gestão de pessoas do HUOL, no entanto, é sabido que cada HU possui suas 

particularidades quanto a essa temática; (c) cada HU é vinculado a uma universidade 

diferente, portanto seus desafios, objetivos e prioridades podem variar. 

Detalhando-se aceca dos atores presentes no sistema, apresenta-se, no 

Quadro 11, uma explicação objetiva sobre quem são, o que fazem e de onde são os 

seis papeis de usuários no sistema. 

Quadro 11 – Atores do Sistema 

Nome Quem é O que faz De onde é 

Aluno 

Qualquer empregado / 
servidor da instituição ou 
pessoa autorizada a 
realizar uma capacitação 
certificada pelo HU 

Realiza a gestão e inscrição 
de seus próprios eventos de 
capacitação, promovidos pelo 
HU 

HU e 
Profissionais 
Externos 
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Chefia 
Colaborador do HU que 
possui função ou cargo 
comissionado de chefia 

Autoriza inscrição de 
colaboradores de hierarquia 
imediatamente inferior sob 
sua responsabilidade 

HU 

Instrutor 

Empregado / servidor da 
instituição ou pessoa 
autorizada a ministrar uma 
capacitação para o HU 

Realiza a gestão da turma 
HU e 
Profissionais 
Externos 

Coordenador 
de Evento 

Empregado / servidor do 
HU que coordena o evento 
de capacitação 

Coordena os eventos de 
capacitação sob sua 
responsabilidade quando 
designado pelo HU 

HU 

Coordenador 
Administrativo 

Empregado / servidor do 
HU lotado na UDP 

Realiza a gestão dos eventos 
de capacitação realizados no 
HU 

UDP 

Administrador 
do sistema 

Empregado / servidor do 
HU lotado na UDP do 
quadro de nível superior 

Realiza a gestão de usuários 
e funções de persistência 
específicas. 

UDP 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Para ter acesso ao sistema é preciso apenas que o usuário tenha seu cadastro 

aprovado pela área de gestão de pessoas. Vencida essa etapa, qualquer profissional 

de saúde, autorizado, terá acesso a todos os cursos de seu interesse, desde que estes 

estejam publicados na Agenda de Capacitação do sistema. Sempre após a realização 

de uma inscrição, a chefia imediata do colaborador optará por deferir ou não a 

solicitação, desta maneira a decisão será encaminhada automaticamente ao 

colaborador. 

Ademais, o fato de a solução ser web, promove significativamente a interação 

e o contato entre o colaborador e a área de desenvolvimento de pessoas, haja vista 

não ser necessária à instalação de nenhum software nos computadores dos usuários, 

podendo estes realizarem, por exemplo, a inscrição por meio de smartphones ou 

tablets, facilitando o acesso especialmente aos profissionais da assistência que nem 

sempre dispõem de desktops ou notebooks disponíveis. 

 

4.2. INDICADORES DE DESEMPENHO PARA GESTÃO DO TREINAMENTO 

 

Gerir experiências de aprendizagem não é uma tarefa fácil, requer da área de 

TD&E muito esforço, dinamismo e sobretudo o entendimento claro do negócio. No 

âmbito da saúde essa tarefa aumenta energicamente, pois se trata normalmente, de 

instituições que funcionam 24h por dia em 3 turnos consecutivos, consumindo o 

máximo de recursos diariamente. Nesse cenário, uma das formas efetivas de saber 
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se os treinamentos estão valendo a pena é por meio do uso de indicadores. Seu uso 

ajuda aferir se as pessoas estão ou não caminhando na direção certa ao alcance dos 

objetivos institucionais e, nesse sentido, Madruga (2018), reforça que para que todo o 

empenho direcionado à Educação Corporativa aconteça satisfatoriamente, tendo 

dessa forma o impacto desejado para a organização, é indispensável que os 

processos institucionais sejam passíveis de medição a fim de se obter à excelência. 

Posto isto, a adoção de sistemas eficazes de medição se torna fundamental, 

pois subsidiam a tomada de decisão, o planejamento estratégico e dão suporte a 

melhoria contínua. Logo, para a organização atingir os resultados esperados, a 

escolha assertiva de indicadores é fator decisivo de sucesso (SANTOS; DALLORA, 

2019). 

Caminhando ao encontro da literatura, este trabalho sugere a aplicação de pelo 

menos 6 (seis) indicadores essenciais para a gestão de treinamentos no hospital. 

Deste total, 4 (quatro) deles foram aplicados no sistema Logos!, sendo eles: Taxa de 

colaboradores capacitados na instituição; Tempo médio de capacitação per capita; 

Índice de satisfação (avaliação de reação) e Investimento em TD&E por colaborador, 

conforme se observa no Quadro 12 abaixo. 

Quadro 12 – Indicadores de Treinamento 

ID Indicador Fórmula de cálculo 

I1 
Taxa de colaboradores capacitados na 
instituição 

=

∑da quantidade de colaboradores
capacitados no período

∑da quantidade de colaboradores da
organização no período

 x 100 

I2 Tempo médio de capacitação per capita =

∑de horas realizadas de treinamento
na instituição no período
∑da colaboradores ativos

no período

 

I3 
Índice de satisfação (avaliação de 
reação) 

=

∑de avaliações entre bom e excelente
atribuídas ao treinamento

∑de total de avaliações realizadas
no mesmo treinamento

 x 100 

I4 Investimento em TD&E por colaborador =
∑investimento em treinamento no mês

Média de colaboradores ativos no mês
  

I5 
Taxa de treinamentos realizados por 
instrutores externos 

=

∑de quantidade de horas de treinamento
realizadas por instrutores externos

∑da quantidade de horas de treinamento
totais da instituição

 x 100 

I6 Taxa de adesão de treinamentos =

∑da quantidade de comparecimento
dos alunos

∑de alunos inscritos
 x 100 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Do ponto de vista do software, os indicadores de desempenho foram utilizados 

para medir desde a aspectos gerais do treinamento (Dashboard administrativo) a 

níveis de aproveitamento do aluno (Dashboard do aluno), conforme será apresentado 

no próximo subitem, interface do software. 

 

4.3. INTERFACE DO SOFTWARE 

 

A seguir é apresentado prints de tela de diversas interfaces do software, 

resultado de toda trabalho aplicado nas fases de desenvolvimento do sistema. Na 

Figura 17 é exibido a tela inicial apresentada ao usuário. 

Figura 17 – Tela Inicial do Sistema 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A seguir, apresenta-se na Figura 18, um recorte da tela de login e criação de 

conta, respectivamente. 

Figura 18 – Recorte da Tela de Login e Criação de Conta 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Para a área de TD&E, Figura 19 a seguir, releva-se o Painel de Indicadores 

apresentado na tela inicial de trabalho, exibindo aos Coordenadores Administrativos 

os principais indicadores de acompanhamento concernente a eventos de capacitação 

e situação de usuários. Dessa forma, explorando a interface do Dashboard 

Administrativo se tem: 

• o percentual de treinamentos realizados no decorrer do ano corrente; 

• a quantidade de eventos realizados; 

• o nível de satisfação dos alunos com relação aos eventos realizados, 

classificando-os em uma escala de 1 a 5, semelhante a uma avaliação 

realizada para aplicativos de celular; 

• total de horas realizadas com treinamentos; 

• gráfico de colunas comparando o total de eventos planejados com o total de 

eventos executados em cada mês do ano; 

• total de usuários cadastrados no sistema, diferenciando os que tem acesso de 

administrador; e 

• total de usuários com cadastro pendente de aprovação. 

 

Figura 19 – Tela do Dashboard Administrativo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A Figura 20 apresenta a tela que esboça os eventos de capacitação de estão 

abertos ao público na Agenda de Eventos. 
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Figura 20 – Tela da Agenda de Eventos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A Figura 21 exibe a tela apresentada ao aluno após a realização de sua 

inscrição em um evento de capacitação, salientando-o quanto a análise de sua 

solicitação. Esta será encaminhada à chefia imediata para deliberação. 

 

Figura 21 – Tela da Realização de Inscrição 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Automaticamente após a realização de uma inscrição, a chefia imediata ou área 

de desenvolvimento de pessoas recebe a notificação, conforme exibido na Figura 22. 
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Figura 22 – Tela de Aprovação de Inscrições 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A Figura 23 apresenta como as notificações são exibidas aos usuários. No 

exemplo abaixo, percebe-se três das seis notificações recebidas, contendo duas 

aprovações e uma solicitação ainda não analisada. 

Figura 23 – Tela com as Notificações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A Figura 24 apresenta a tela que lista todos os eventos realizados pelo 

profissional, destacando as avaliações que precisam ser realizadas e os certificados 

que podem ser emitidos. 
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Figura 24 – Tela de Meus Eventos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A Figura 25 apresenta o painel de indicadores exibido aos alunos, destacando 

o total de eventos; nível de aproveitamento; horas em treinamentos e total de 

avaliações de reação realizadas. 

Figura 25 – Tela do Dashboard do Aluno 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Anualmente, são definidas as metas que deverão ser alcançadas durante os 

próximos 12 meses, valendo-se da GDC dos colaboradores, do Planejamento 

Estratégico institucional e do PDC vigente. Realizada essa análise, são definas as 
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experiências de aprendizagem que o hospital adotará neste período. A Figura 26 exibe 

a tela na qual a área de desenvolvimento insere esses dados correspondentes. 

Figura 26 – Tela de Metas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

A Figura 27 apresenta um recorte da tela responsável pela realização de 

avaliação de reação de cada evento de capacitação. 

Figura 27 – Tela de Avaliação de Reação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Na Figura 28, apresenta-se a área destinada para relatórios. Nesta versão 

inicial foram previstos 6 tipos de relatório gerenciais, conforme se pode observar no 

Apêndice A. 

Figura 28 – Tela de Relatórios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Para realizar a gestão de usuários no sistema, apresenta-se na Figura 29, a 

interface desenvolvida, na qual exibe os campos Nome, E-mail, CPF e a opção de 

tornar o usuário ativo ou inativo. A pesquisa pode ser realizar por meio de CPF ou do 

nome de usuário. 

Figura 29 – Tela de Manutenção de Usuários 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Na Figura 30, apresenta-se parte da tela que é realizada o cadastro dos 

Eventos de Capacitação, sendo umas das principais interfaces utilizadas pela área de 

desenvolvimento de pessoas. 

Figura 30 – Tela de Cadastro de Eventos de Capacitação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Apresenta-se na Figura 31, o modelo de certificado emitido pelo sistema ao 

final de cada evento de capacitação, caso o participante cumpra todos os requisitos 

necessários. 

Figura 31 – Modelo de Certificado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Finalmente, ligado também ao conceito que alicerça a lógica de interface de 

usuário, foi criado o Manual de Identidade Visual (MIV), como forma de preservar as 

propriedades visuais da marca e facilitar a identificação e memorização do sistema, 

conforme idealizado no Apêndice C. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são abordados resultados e discussões extraídos sob o olhar do 

desenvolvimento de um sistema concebido para auxiliar na gestão da capacitação em 

saúde em um hospital universitário público, visando o aprimoramento do capital 

intelectual institucional. 

 

5.1. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

A busca por produtos similares se faz bastante pertinente quando iniciado um 

processo de desenvolvimento de software, independentemente do objeto de pesquisa. 

Nesse sentido, apresenta-se os principais estudos encontrados que obtiveram, de 

alguma maneira, relação com o tema proposto neste trabalho, bem como a realização 

de uma contextualização entre o software desenvolvido e os estudos apontados na 

literatura pesquisada. 

Antes, porém, faz-se um parêntese acerca dos trabalhos citados mais à frente, 

enquanto as pesquisas encontradas repousam sobre a gestão de eventos ou similares 

propriamente ditos, como eventos cerimoniais, eventos científicos ou acadêmicos 

entre outros. Ressalta-se que, apensar da semelhança dos achados com o produto 

desenvolvido neste trabalho, é de se esclarecer que há uma particularidade que o 

diferencia dos demais estudos apresentados. 

O Sistema de Gestão da Capacitação em Saúde - Logos! se propôs a gerenciar 

a realização de capacitações em saúde, isto é, treinamentos corporativos no âmbito 

do hospital universitário. Em outras palavras, o objetivo central do sistema é auxiliar a 

área de treinamento de desenvolvimento quanto à gestão da formação do capital 

intelectual, tendo como base as soluções de aprendizagem realizadas ao longo dos 

anos. Desta maneira, por outro lado, os trabalhos esboçados nas dez publicações 

apresentadas adiante, têm o viés muito mais de organização e divulgação de eventos, 

que não necessariamente têm o papel de gerar novas habilidades ou comportamentos 

aos participantes. 

A seguir, relaciona-se, no Quadro 13, as publicações encontradas que têm 

afinidade com o tema discutido e desenvolvido nesta pesquisa. 
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Quadro 13 – Publicações Relacionadas à Gestão de Eventos 

Título da 
publicação 

Autor/ Ano 
Contribuições na perspectiva do 

gerenciamento de eventos 
Tipo da 

publicação 

EventPRO – Sistema 
de Gerenciamento 

de Eventos 

Peixoto 
(2020) 

Desenvolvimento de um sistema web, 
gerenciador de eventos científicos, que abarca 
todas as fases da organização de um evento, 
desde a criação e divulgação do evento, até a 
emissão e disponibilização de certificados. 

Artigo 

Sistema Web Para 
Gerenciamento de 
Eventos e Emissão 
de Documentos – 

SKED 

Caetano 
(2019) 

Desenvolvimento de um sistema web para 
auxiliar no agendamento de eventos e emissão 
de documentos, com a organização, 
administração e planejamento de forma 
centralizada. 

TCC 

Desenvolvimento 
Web: Software de 

Auxílio na Gestão de 
Eventos 

Cavalcante 
e Correia 

(2019) 

Desenvolvimento de uma aplicação web 
computadorizada para a automatização da 
gestão de eventos acadêmicos no âmbito do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Tocantins (IFTO) Campus Porto 
Nacional. 

Capítulo de 
Livro 

Desenvolvimento de 
um sistema web para 
a gestão de eventos 

de um cerimonial 

Silva 
(2019) 

Desenvolvimento de uma plataforma web para 
gerenciamento de eventos de cerimonial. 

TCC 

Desenvolvimento de 
um Protótipo de um 
Sistema Web para 

Gestão de Trabalhos 
Acadêmicos 

Estefani 
(2019) 

Desenvolvimento de um protótipo de sistema 
web visando a melhoria no processo de gestão 
de sistemas acadêmicos. 

TCC 

Sistema para 
Controle do Evento 

SITES 

Siqueira e 
Silva 

(2018) 

Desenvolvimento de um software para 
automatizar o gerenciamento de um evento e 
suas atividades. 

TCC 

Aplicação Web para 
Gerência de Eventos 

Krelling e 
Maio 

(2017) 

Desenvolvimento de uma aplicação web de 
organização de eventos para empresas ou 
pessoas físicas. 

TCC 

apontaCursos: um 
Sistema Web para 

Gerenciar 
Informações sobre 

Palestras, 
Treinamentos e 

Eventos 

Mahmud e 
Pasin 
(2016) 

Desenvolvimento de um sistema web que 
funciona como um motor de busca para auxiliar 
na obtenção de informações armazenadas na 
web, permitindo aos usuários solicitarem 
informações sobre ume evento a partir de um 
critério específico. 

Artigo 

Desenvolvimento de 
Aplicação Web de 

Pesquisa, Gestão e 
Partilha de Eventos 

Oliveira 
(2015) 

Desenvolvimento de uma aplicação web que 
permite a pesquisa, criação e partilha de 
eventos em Portugal, por meio de uma coleta 
automática de informações sobre eventos. 

Dissertação 

Aplicativo para 
Dispositivos Móveis 
e Sistema Web para 
Gerenciamento de 

Eventos 

Correia 
(2015) 

Desenvolvimento de um aplicativo exclusivo 
para agendar eventos, organizar e gerenciar a 
organização e execução de tarefas do usuário. 

TCC 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Como se vislumbra, o Quadro 13 apresenta uma sequência de 10 (dez) 

recentes trabalhos encontrados que servem de referência para o produto 
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desenvolvido nesta obra. Nesse espectro, das dez publicações se tem: 6 (seis) 

trabalhos de conclusão de curso; 2 (dois) artigos; 1 (um) capítulo de livro e 1 (uma) 

dissertação, todos relacionados a gestão de eventos, tema que se fez mais próximo 

do produto desenvolvido nesta pesquisa. Por oportuno, observa-se que a maior parte 

dos achados se deram através de trabalhos de conclusão de curso, revelando uma 

oportunidade interessante para publicação de artigos acadêmicos nessa área. 

Desse universo, os trabalhos de Peixoto (2020), Siqueira e Silva (2018) e 

Correia (2015), foram os que apresentaram melhor aproximação com o produto desta 

pesquisa, uma vez que os softwares desenvolvidos possuem, mesmo que 

analogamente, dentre as suas funcionalidades, a capacidade de agendar 

treinamentos, cadastrar presença dos participantes, divulgar as atividades envolvidas 

e gerar certificados, por exemplo. 

 

5.2. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE 

 

O processo de desenvolvimento de um software pode ser realizado de diversas 

maneiras, como foi apresentado ao longo deste trabalho. Para o desenvolvimento do 

sistema Logos!, a escolha da metodologia Scrum se baseou principalmente em função 

do pouco tempo disponível frente ao cronograma definido para conclusão desta 

pesquisa, por outro lado, o comprometimento da equipe de desenvolvimento em 

seguir com o projeto e entregar o produto. Durante a sua execução, o Time Scrum se 

deparou com muitos acertos e erros que logo se tornaram lições aprendidas, 

ajudando-os a focar muito mais no produto do que no processo, característica que se 

harmoniza com os princípios da metodologia Scrum. 

Do ponto de vista de desenvolvimento de software, a primeira etapa do 

desenvolvimento envolveu todo o planejamento inicial necessário para a construção 

do sistema, englobando dessa forma a elicitação/levantamento de requisitos. O 

objetivo foi angariar o máximo de informação sobre o produto em estudo, a visão e as 

regras do negócio, permitindo identificar a realidade que abarca as necessidades e 

requisitos do sistema. Outro ponto observado foi com relação à arquitetura do sistema, 

inclinando-se o olhar para a compreensão da interação dos componentes e a sua 

estrutura, gerando um melhor entendimento de como o sistema poderia ser 

organizado e estruturado, como por exemplo, a interação entre os servidores e o 

banco de dados. Ao final, definiu-se a lista de todas as funcionalidades ou requisitos 
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desejados para o produto, chamada de Product Backlog, que seriam desenvolvidas 

posteriormente. 

Realizado o planejamento inicial, foi possível seguir para a próxima etapa com 

a lista de atividades, chamadas de Sprint Backlog, que a equipe de desenvolvimento, 

Scrum Team, se comprometeu a entregar ao término de cada semana de produção. 

Este momento foi dividido em ciclos de desenvolvimento, normalmente semanais, 

conhecidos como Sprint. Ao final de cada semana realizou-se a reunião de revisão, 

Sprint Review Meeting, cuja finalidade era realizar a entrega parcial do sistema, 

Potentially Shippable Product Increment, pela equipe ao Product Owner, conforme 

acordado incialmente nas reuniões de planejamento, Sprint Planning Meeting, que 

ocorrem sempre no início de cada ciclo. Em seguida, são realizados testes 

secundários com a finalidade de detectar e eliminar erros que porventura tenham sidos 

inseridos nas etapas anteriores. Mitigando, dessa maneira, que o sistema seja 

disponibilizado ao hospital com falhas. 

No que diz respeito as entregas e ao produto propriamente dito, é possível 

verificar a razoável semelhança entre o que foi concebido, isto é, prototipado (subitem 

3.1.1.3 – Protótipo de Tela), e o que foi desenvolvido (subitem 4.3 – Interface do 

Software), evidenciando, deste modo, a assertividade nas etapas de planejamento e 

de desenvolvimento, ratificadas no momento da avaliação do produto. Com o 

propósito de demonstrar a comparação entre planejado e o executado pelo Time 

Scrum, faz-se a apresentação na Figura 32 de duas áreas distintas do software onde 

os principais elementos concebidos incialmente são preservados, como por exemplo 

layout, cores e funcionalidades. 

Da mesma forma, no que tange a validação, o fato de ela ter sido planejada 

para ocorrer em dois momentos distintos e consecutivos, preliminar e definitiva, 

ajudou na correção prévia de erros, bem como em uma, de certa forma, entrega 

antecipada do software, uma vez que este foi migrado para o servidor da organização 

e realizado simulações de processos de treinamento, permitindo testar suas 

funcionalidades e comparar imediatamente seu desempenho e usabilidade 

instantaneamente. No entanto, algumas falhas ainda foram encontradas, que por sua 

vez foram anotadas em formulário próprios para que estas fossem corrigidas 

posteriormente. 

Nesse sentido, um aspecto importante que merece destaque está relacionado 

ao processo de validação do sistema que enfrentou dificuldades no momento da 
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avaliação definitiva, por causa de problemas que ocorreram durante a migração do 

software para o servidor, ocasionando atrasos que prejudicaram o início da avaliação 

e, como consequência disso, a obtenção de pouco tempo para a realização de uma 

avaliação mais rigorosa. Nesse aspecto, o ponto não observado foi com relação a 

diferença de sistema operacional no qual o software foi desenvolvido e no qual ele 

seria hospedado, ou seja, o software foi construído em um ambiente Windows, ao 

passo que o servidor era em um ambiente Linux. 

A seguir, apresenta-se a Figura 32, a qual exibe dois exemplos comparativos 

entre os protótipos e o software desenvolvido. 

Figura 32 – Comparação entre Protótipo e Software 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Sob o prisma da metodologia ágil Scrum, é possível afirmar que a sua escolha 

favoreceu bastante a construção do projeto, uma vez que a lógica de trabalho da 

equipe de desenvolvimento foi configurada e direcionada para realizar suas atividades 

semanais de maneira livre e auto-organizada, tendo como missão uma entrega 

funcional de uma parte do sistema a cada sprint. Essa sistemática de trabalho permitiu 

checar de forma mais efetiva a produtividade e o alinhamento das expectativas 

definidas inicialmente pelo Product Owner. Outro aspecto que favoreceu e acelerou a 

construção do sistema foi a adoção do framework open-sourse Laravel, uma vez que 

ele é estruturado em uma arquitetura MVC, além de facilitar a codificação do projeto. 

No entanto, é importante ressaltar que um ponto deste framework que poderá ser 

negativo está relacionado a manutenção futura do próprio sistema, haja vista que boa 

parte a codificação foi automatizada pela ferramenta. 

No tocante à perspectiva do produto com relação as principais partes 

interessadas (stakeholders), ou seja, as organizações que vislumbram algum tipo de 

interesse no produto, tem-se três instituições. Atentando-se a Figura 33, observa-se 

ao centro o hospital universitário, entidade de maior interesse no desenvolvimento do 

sistema, tendo como parceiros, de um lado, a Universidade Federal e, do outro, a 

EBSERH. Em continuidade, logo abaixo, lado esquerdo, apresenta-se os seis atores 

(usuários) que interagem com o sistema Logos!, característica nova sugerida e que 

dará a possibilidade de flexibilidade e autonomia aos usuários. Em seguida, à direita, 

realça-se os principais diferenciais que o sistema deve garantir, tais como a realização 

de inscrição e emissão de certificados pelos próprios profissionais de saúde. 

Após o sistema Logos! ser implementado, conjectura-se que um dos principais 

impactos para o HU, em especial para a área de gestão de pessoas, será na forma 

de gerir as capacitações em saúde (treinamentos), uma vez que o software terá 

relação direta com quatro grandes vertentes que envolvem o processo de 

desenvolvimento de pessoas. A primeira é com relação à Gestão do Conhecimento 

(GC), que visa identificar e analisar os conhecimentos disponíveis e desejáveis para 

o desenvolvimento da organização, compreendendo “a capacidade de uma empresa 

de criar novo conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-lo a 

produtos, serviços e sistemas” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 1). 

A seguir, apresenta-se a Figura 33 com esboço de uma perspectiva geral do 

produto, exibindo o contexto entre os Stakeholderes, Usuários e os diferenciais do 

sistema. 
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Figura 33 – Perspectiva Geral do Produto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Dessa maneira, atrelado a GC, tem-se o Plano de Desenvolvimento de 

Competências (PDC), incumbido de apresentar os objetivos e resultados esperados 

pelo HU atinente as ações de treinamento, desenvolvimento e educação permanente 

institucionais, diagnosticadas com base, sobretudo, nas lacunas de competências 

apontadas na Gestão do Desempenho por Competência (GDC). A GDC é um 

processo direcionado para o acompanhamento do desenvolvimento de competências 

do indivíduo e suas entregas, tendo como finalidade o alcance dos resultados 

organizacionais e o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de 

saúde (EBSERH, 2015). Por fim, em uma observação mais holística, contempla-se a 

Aprendizagem Organizacional (AO), cuja atenção está voltada para além dos 

processos de aprendizagem individual, envolvendo todo o contexto organizacional, 

incluindo, portanto, a sua cultura, estrutura, ambiente e área de atuação. 

Ilustrando a linha de pensamento, apresenta-se a Figura 34, como forma de 

representar a ideia da inter-relação entre as quatro áreas de conhecimento que 

envolvem o processo de desenvolvimento de pessoas. 
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Figura 34 – Impacto do Logos! na Gestão do Treinamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Outra perspectiva importante e necessária a se destacar, diz respeito ao 

propósito do software desenvolvido nesta pesquisa. Dessa forma, não há de se 

confundir este sistema com as plataformas de aprendizagem mundialmente difundidas 

e que hoje fazem parte do arcabouço de educação das principais universidades 

acadêmicas ou corporativas. Refere-se, por exemplo, aos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), conhecidos por albergarem Cursos Online Abertos e Massivos, 

chamados de Massive Open Online Couses (MOOCs), modalidade que na visão de 

Liyanagunawardena, Adams e Williams (2013), é reconhecida pela distribuição 

massiva de aprendizagem online e bastante cobiçada por muitos acadêmicos, 

estando presente, especialmente na América do Norte. 

Nesse sentido, o AVA ou suas variações, tem a característica de fomentar a 

educação mediada por tecnologia e, normalmente provida de cursos 

autoinstrucionais, onde o aluno é responsável por todo o processo de aprendizagem. 

De outra parte, o Logos! visa auxiliar a gestão de experiências de aprendizagem, 

focando apenas na execução e no monitoramento de eventos de capacitação, 

especialmente presenciais, do que a oferta de cursos online no formato EaD ou do 

gênero. 

Por outro lado, agora sob um ponto de vista mais acurado, com o objetivo de 

se ter uma ideia melhor entre o que foi produzido e o que a literatura apontou neste 

estudo, assim como a relação do software utilizado no HUOL e demais Hospitais 

Universitários (HUs) vinculados à EBSERH, destaca-se, a comparação entre o 
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Sistema Atual (SACDC), os sistemas encontrados na pesquisa (Trabalhos 

Relacionados) e o sistema desenvolvido (Logos!). Observando a comparação entre 

eles no Quadro 14, percebe-se que o SACDC possui apenas 2 (duas) e 2(duas) partes 

de outras, das 9 (nove) principais funcionalidades. Já com relação aos sistemas 

relacionados a este estudo, eles cobrem 67%, isto é, 6 (seis) das 9 (nove) 

funcionalidades existentes no Logos!. Deste modo, o sistema utilizado hoje pelos HUs 

comparado aos encontrados na literatura, possui menos na metade das principais 

funcionalidades praticadas por sistemas similares. Ao passo que o SACDC quando 

comparado ao Logos!, a diferença se torna ainda maior, possuindo apenas 33% das 

funções desenvolvidas pelo novo sistema. 

Quadro 14 – Comparação entre o Sistemas Atual, Relacionados e o Logos! 

ID Funcionalidade 
Sistema 

Atual 
(SACDC) 

Sistemas dos 
Trabalhos 

Relacionados 

Sistema 
Desenvolvido 

(Logos!) 

1 Cadastro e disponibilização de eventos 
Apenas 
cadastro 

Sim Sim 

2 Cadastro de Instituições  Sim Sim Sim 

3 Emissão de relatórios gerenciais Sim Sim Sim 

4 Emissão do certificado pelo aluno 
Apenas 

pela área 
de TD&E 

Sim Sim 

5 Realização de inscrição pelo aluno Não Sim Sim 

8 Controle de presença digital Não Sim Sim 

7 Envio de mensagens automáticas Não Não Sim 

8 Painel de indicadores administrativo Não Não Sim 

9 Painel de indicadores do aluno Não Não Sim 

% de funcionalidades desenvolvidas 33% 67% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

5.3. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A variedade de métodos e tecnologias disponíveis que promovem de alguma 

maneira a melhoria do capital intelectual organizacional é substancialmente patente 

no mundo do trabalho. Nesse aspecto, realizar o diagnóstico preciso quanto a melhor 

solução aplicável frente ao problema de pesquisa formulado, torna-se um desafio 
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hercúleo a ser superado. Assim sendo, não obstante ao número de funcionalidades 

novas sugeridas e desenvolvidas neste projeto, acredita-se que, pela diversidade, 

tamanho e especificidades dos HUs, filiais da EBSERH, é possível que o sistema 

Logos!, embora esteja projetado para oferecer o mínimo de funcionalidades para se 

realizar a gestão dos eventos de capacitação, precise de ajustes com relação a nesta 

primeira versão, dado que o lócus da pesquisa pode enviesar as reais necessidades 

dos HUs. 

Salienta-se também, que o desenvolvimento do software não tem como 

premissa resolver todos os problemas relacionados à gestão das capacitações. Pelo 

contrário, a ideia é abrir caminho para que a cultura de aprendizagem seja enraizada 

no ambiente hospitalar universitário, por meio da busca contínua da excelência e da 

qualificação permanente dos profissionais de saúde, que carregam em sua missão a 

honra de atuarem concomitantemente como técnicos e preceptores, navegando entre 

o mundo acadêmico e assistencial. 

Por último, é importante acentuar a limitação da pesquisa quanto a segunda 

parte da avaliação, ou melhor, da avaliação definitiva do software, uma vez que seria 

mais interessante a adoção de métodos mais detalhados e objetivos tanto de medição 

quanto de comparação, cabendo, dessa forma, uma nova avaliação futura dos 

usuários e da equipe de desenvolvimento do hospital. Esse prática de validação além 

de benéfica, dará ao hospital a comprovação precisa do real potencial do sistema 

Logos!, corroborando com o sentimento expresso pelos usuários que realizam a 

simulação e os testes de funcionalidades na etapa final deste projeto e que, apesar 

desta sinalização de satisfação quanto ao produto, reconhece-se, nesta obra, a 

necessidade de aprimoramento neste quesito. 
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6 CONCLUSÃO 

 

As organizações, não importam seu tamanho, área de atividade ou segmento 

de atuação, dependem, pelo menos ainda, do conhecimento e das habilidades 

humanas para tocarem seus negócios e consequentemente serem eficazes. No 

universo da saúde, essas competências exigem do profissional muita destreza e 

perícia, além de requererem uma presença forte das chamadas soft skills, isto é, 

características comportamentais que impactam o processo de trabalho, envolvendo, 

por exemplo, atitudes que demandam do colaborador uma boa dose de criatividade, 

empatia, inteligência emocional, flexibilidade cognitiva e trabalho colaborativo. 

Nessa lógica, a pesquisa observou que a melhoria contínua e permanente dos 

profissionais de saúde é um dos principais desafios a ser superado pelos hospitais 

universitários, sendo um caminho indispensável para a otimização do trabalho e uma 

maneira eficaz de compreender o capital intelectual institucional quando gerenciado e 

por meio de uma solução tecnológica. Nesse sentido, o presente trabalho apresentou 

o desenvolvimento de um sistema web para auxiliar na gestão da capacitação em 

saúde do Hospital Universitário Onofre Lopes, visando o aprimoramento deste capital 

intelectual. 

O desenvolvimento do produto foi fundamentado por meio de uma revisão da 

literatura, na qual sinalizou como a gestão da educação em saúde evoluiu ao passar 

dos anos e como ela está se posicionando atualmente. No estudo, foi possível 

observar que neste aspecto particular da gestão, o foco agora começa a se voltar 

muito mais para as práticas de saúde que levam em consideração o cotidiano dos 

indivíduos e, ao mesmo tempo, que permitem que o aprendizado possa ser obtido 

com significado e gere melhor compreensão do ambiente e dos processos de trabalho. 

Do ponto de vista do processo de desenvolvimento de software, a metodologia 

ágil Scrum se mostrou bastante útil, permitindo com que a equipe de desenvolvimento 

pudesse produzir o sistema sem muitos obstáculos significativos e, sobretudo, com 

muita flexibilidade, embora tenha precisado se alinhar de maneira mais enérgica no 

início da construção do sistema. Da mesma forma, o estudo demonstrou que o 

desenvolvimento de uma solução tecnológica para a área de TD&E, abre espaço para 

que a instituição possa realizar o acompanhamento não só em tempo real da 

qualificação de seus profissionais em termos quantitativos e qualitativos, como 
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também realizar até mesmo uma predição apontando para qual direção o capital 

intelectual do hospital está caminhando. 

A possibilidade de o produto ser simulado e testado pela equipe da área de 

desenvolvimento de pessoas foi um ponto bastante importante para o trabalho, apesar 

das dificuldades enfrentas ao final do projeto, pois a simulação de funcionalidades por 

meio de usuários finais, possibilitou saber se o produto atendeu ou não as 

expectativas da área. No caso em tela área se mostrou satisfeita e disposta a 

implementar a solução. Quanto a este último aspecto, é necessário a realização de 

mais simulações e testes no sistema como forma de reforçar a aceitação do produto. 

Por último, conclui-se que o produto desenvolvido, sistema Logos!, auxilia na 

gestão do hospital quanto a melhor compreensão do capital intelectual institucional, 

em razão do software possibilitar o gerenciamento interativo e por meio de 

Dashboards os evento de capacitações que são promovidos ou não pelo hospital, de 

modo a checar se os treinamentos que subsidiam a aquisição de conhecimento e 

habilidades dos profissionais de saúde estão alinhados com os objetivos estratégicos 

não só do hospital com os da rede Ebserh. Ademais, o sistema, considerando a 

realidade atual do HU, inovou ao permitir que todos os usuários possam interagir de 

forma simultânea e autônoma, colaborando para que haja um ganho de tempo com 

processos, uma autogestão da qualificação e a geração de indicadores importantes 

para subsidiar a tomada de decisão assertiva, permitindo, assim, o aprimoramento 

contínuo dos profissionais de saúde do HUOL. 

 

6.1. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Quando se fala em desenvolvimento de sistemas, uma das primeiras coisas 

que vêm automaticamente à cabeça das pessoas é quanto a atualização do software, 

seja por uma razão de design, novas funcionalidades ou até mesmo pela chegada de 

uma nova tecnologia. Dessa maneira, a primeira perspectiva futura relacionada ao 

produto desta pesquisa se dá a possiblidade de se criar uma equipe permanente de 

TI para que se possa realizar possíveis ajustes no decorrer do uso da aplicação, haja 

vista que esta é a primeira versão do software e teve como principal objetivo incluir 

novas funcionalidades e a possibilidade de dar autonomia aos usuários para que isso 

possa evidenciar mais adiante uma evolução na forma de gerenciar capacitações no 

HU. 
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Assim sendo, destaca-se como possíveis trabalhos futuros: 

• Vincular o login do sistema Logos! ao login único do hospital, facilitando dessa 

forma com que o usuário acesse o sistema; 

• Ampliar as possiblidades de consultas e, como consequência a exibição de um 

maior número de relatórios; 

• Aprimorar a experiência de usuário, por meio de menus mais dinâmicos e 

atrativos; e 

• Tornar o sistema web também uma aplicação mobile. 
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APÊNDICE A – CRITÉRIOS PARA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS 

 

O sistema nesta versão inicial, deverá possuir 6 (seis) relatórios, denominados: 

R1 – Resultados; R2 – Eventos; R3 – Participantes; R4 – Instrutores (carga horária); 

R5 – Instrutores (eventos) e R6 – Instituições Promotoras. Cada relatório conterá as 

informações conforme os quadros descritivos apresentadas abaixo. 

R1 – Resultados 
Este relatório exibe dados gerais quanto aos principais indicadores relacionados a 
treinamento. 
 

Nº 
Eventos 

Participantes CH Eventos 
Média CH/ 

Participantes 
Invest. 
Total 

Invest. Médio/ 
Participante 

4 159 1.961 12,33 h R$ 6.000,00 R$ 37,74 

Total de 
eventos 

Total de 
participantes 
nos eventos 

Total de 
horas com 

treinamentos 

Total de horas / 
Total de 

participantes 
1.961/159 = 

12,33 

Total de 
investimento 

Total de investimento / 
Total de participantes 
6.000/1.961 = 37,74 

 
R2 – Eventos 
Os eventos pesquisados neste relatório, deverão ser agrupados pela Classificação do 
Evento, exemplo: (Educação Permanente Instrutoria Interna; Educação Permanente 
Instrutoria Externa; EXTERNA etc.), classificados em ordem crescente, exibindo-os 
de acordo com o esboçado abaixo. 
 

Educação Permanente Instrutoria Interna 

ID Nome Data inicial Modalidade PDC CH 

1 Evento A 10/01/2020 Presencial Sim 30h 

2 Evento B 16/01/2020 Presencial Não 10h 

3 Evento C 03/02/2020 EaD Sim 40h 

4 Evento D 21/02/2020 Semipresencial Não 10h 

n..      

Total 90h 

Educação Permanente Instrutoria Externa 

ID Nome Data inicial Modalidade PDC CH 

1 Evento A 02/01/2020 Presencial Sim 10h 

2 Evento B 08/01/2020 Presencial Não 15h 

3 Evento C 22/01/2020 Presencial Sim 35h 

4 Evento D 12/02/2020 EaD Não 40h 

n..      

Total 100h 

EXTERNA 

ID Nome Data inicial Modalidade PDC CH 

1 Evento A 02/01/2020 Presencial Sim 10h 

Total 10h 
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[...] 
 
R3 – Participantes 
Os participantes pesquisados neste relatório, deverão ser obrigatoriamente os que 
obtiveram certificados, classificados por ordem alfabética e exibidos de acordo com o 
esboçado abaixo. 
 

ID Nome Instituição (Sigla) Eventos CH Total 

1 Participante A EBSERH 2 30h 

2 Participante B UFRN 8 86h 

3 Participante C EXTERNA 1 8 

n..     

Total 11h 124h 

 
R4 – Instrutores (carga horária) 
Os Instrutores pesquisados neste relatório, deverão ser classificados por ordem 
alfabética e exibidos de acordo com o esboçado abaixo. 
 

ID Nome Instituição (Sigla) CH Total 

1 Allan Kardec de Souza EBSERH 35h 

2 João Barbosa Wastelake UFRN 92h 

3 Willame Kiermes Biden ABCD 10h 

Total 137h 

 
R5 – Instrutores (eventos) 
Os Instrutores pesquisados neste relatório, deverão ser agrupados pelo nome, 
classificados em ordem crescente e exibidos de acordo com o esboçado abaixo. 
 

Erivaldo da Silva Santos (EBSERH) 

ID Nome CH 

1 Evento A 15h 

2 Evento B 20h 

n..   

Total 35h 

João Barbosa Wastelake (UFRN) 

ID Nome CH 

1 Evento A 60h 

2 Evento B 32h 

n..   

Total 90h 

 
R6 – Instituições Promotoras 
As Instituições Promotoras pesquisados neste relatório, deverão ser obrigatoriamente 
as que promoverão eventos, classificadas por ordem alfabética e exibidas de acordo 
com o esboçado abaixo. 
 

ID Nome CH Eventos 

1 Hospital Universitário Onofre Lopes 200 34 

2 ABCD Treinamentos Ltda 80 2 

n..    

Total 280h 36h 
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APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO 

 

UC01 Realizar Inscrição 

Resumo O aluno usa o sistema para realizar inscrição em eventos de capacitação. 

Ator primário Aluno 

Atores Secundários Chefia ou Coordenador Administrativo 

Precondições 
O aluno deve estar autenticado no sistema e o evento deve estar aberto 
e com vagas disponíveis. 

Fluxo Principal 

1. O aluno consulta a Agenda de Eventos (conforme Figura 5 e 22); 

2. O sistema apresenta os eventos abertos para inscrição; 

3. O aluno solicita a inscrição; 

4. O sistema consulta se há vagas disponíveis; 

5. O sistema notifica o aluno sobre a análise da inscrição (conforme 
Figura 23); 

6. O sistema notifica a chefia imediata do aluno (conforme Figura 9 e 25); 

7. A chefia defere a solicitação (conforme Figura 9 e 24); 

8. O sistema subtrai a vaga do total disponível; 

9. O sistema notifica o aluno sobre o deferimento da inscrição (conforme 
Figura 23); 

10. O sistema inscreve o aluno no evento de capacitação. 

Fluxo Alternativo  

(4) Ausência de vagas 
a. Se não há vaga disponível, o sistema notifica o aluno quanto a 
indisponibilidade de vagas. 

(7) Indeferimento ou ausência de autorização 
a. Se a chefia não autorizar a inscrição, o sistema notifica o aluno e não 
subtrai a vaga do evento. 

b. Se a chefia não realizar o deferimento por outro motivo, o coordenador 
administrativo pode deferir a solicitação. 

Pós-condições 
O aluno foi inscrito no evento de capacitação desejado ou foi notificado 
quanto a impossibilidade de participação.  

Regras de Negócio RN01, RN 16, RN 17, RN 18, RN 19, RN 24 

 

UC02 Autorizar inscrições 

Resumo 
A chefia ou coordenador administrativo usa o sistema para autorizar 
inscrições em eventos de capacitação. 

Ator primário Chefia ou Coordenador Administrativo 

Atores Secundários Aluno 

Precondições 
A chefia ou coordenador administrativo deve estar logado no sistema e o 
aluno tem de ser subordinado a chefia. 

Fluxo Principal 

1. O sistema notifica a chefia imediata do aluno sobre a solicitação de 
inscrição (conforme Figura 9 e 25); 

2. A chefia defere a solicitação de inscrição (conforme Figura 10 e 24); 

3. O sistema subtrai a vaga do total disponível; 

4. O aluno é notificado sobre a sua inscrição (conforme Figura 23); 



105 

 

 

5. O sistema inscreve o aluno no evento de capacitação. 

Fluxo Alternativo  

(2) Indeferimento de inscrição 
a. Se a chefia não autorizar a inscrição, o sistema notifica o aluno e não 
subtrai a vaga do evento. 

Pós-condições A inscrição é autorizada ou não autorizada. 

Regras de Negócio RN01, RN 07, RN 16, RN 18, RN 19 

 

UC03 Consultar agenda de eventos 

Resumo 
O aluno usa o sistema para consultar os eventos de capacitação 
disponíveis. 

Ator primário Aluno 

Atores Secundários Coordenador Administrativo 

Precondições O evento deve estar aberto para inscrição e com vagas disponíveis. 

Fluxo Principal 

1. O coordenador administrativo cadastra o evento e o mantém com 
status aberto; 

2. O sistema apresenta os eventos abertos para inscrição; 

3. O aluno tem a possibilidade de escolher eventos de capacitação 
disponibilizados na Agenda de Eventos (conforme Figura 5 e 22); 

Fluxo Alternativo  

(2) Indisponibilidade do evento 
a. Se o evento de capacitação estiver fechado, este não será 
apresentado. Dessa forma, o aluno pode escolher entre os demais 
eventos disponíveis. 

Pós-condições 
Os eventos de capacitação estarão disponíveis para a solicitação de 
inscrição. 

Regras de Negócio RN01, RN 07, RN 18 

 

UC04 Cadastrar frequência 

Resumo 
O coordenador de evento usa o sistema para cadastrar a frequência do 
aluno no evento de capacitação realizado. 

Ator primário Coordenador de Evento 

Atores Secundários Coordenador de Administrativo ou Instrutor 

Precondições 
O coordenador de evento deve estar cadastrado no evento de 
capacitação correspondente e esse deve estar aberto. 

Fluxo Principal 

1. O coordenador de evento cadastra a frequência do aluno (conforme 
Figura 11); 

2. O sistema calcula a taxa de aproveitamento do aluno no evento; 

3. O sistema possibilita a emissão de certificado caso a taxa seja igual ou 
superior a 75%. 

Fluxo Alternativo  

(1) Indisponibilidade cadastrar frequência 
a. Se o coordenador de evento não cadastrar a frequência, o coordenador 
administrativo ou instrutor o fará. 

Pós-condições 
O aluno terá sua presença confirmada e verá a sua taxa de 
aproveitamento do evento no Dashboard do Aluno. 

Regras de Negócio RN11, RN 17, RN 20, RN 21 
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UC05 Exibir eventos realizados 

Resumo 
O aluno consulta o sistema para exibir os eventos de capacitação 
realizados. 

Ator primário Aluno 

Atores Secundários - 

Precondições A aluno deve estar inscrito em eventos de capacitação. 

Fluxo Principal 

1. O aluno é inscrito em eventos de capacitação; 

2. O aluno consulta o menu Meus Eventos (conforme Figura 6 e 26); 

3. O sistema exibe todos os eventos inscritos, possibilitando o aluno 
realizar filtros por nome, ano, mês e dia. 

Fluxo Alternativo  - 

Pós-condições O aluno verá a relação de eventos de capacitação que está inscrito. 

Regras de Negócio RN03, RN06, RN07, RN17, RN22 

 

UC06 Realizar avaliação de reação 

Resumo 
O aluno usa o sistema para realizar a avaliação de reação em eventos de 
capacitação por ele realizado 

Ator primário Aluno 

Atores Secundários - 

Precondições O aluno precisa concluir a participação em um evento de capacitação. 

Fluxo Principal 

1. O aluno conclui o evento de capacitação com aproveitamento; 

2. O sistema torna disponível a avaliação de reação (conforme Figura 8 
e 29); 

3. O aluno realiza a avaliação de reação. 

Fluxo Alternativo  

(1) Conclusão do evento sem aproveitamento 
a. Se o aluno concluir o evento sem aproveitamento, o sistema não 
disponibiliza a avaliação de reação. 

Pós-condições O evento será avaliado e o aluno poderá emitir o seu certificado 

Regras de Negócio RN02, RN04, RN07, RN17, RN22 

 

UC07 Imprimir certificado 

Resumo 
O aluno usa o sistema para imprimir certificados de eventos no qual 
participou. 

Ator primário Aluno 

Atores Secundários Coordenador de Evento 

Precondições 
O aluno precisa concluir a participação com aproveitamento em um 
evento de capacitação. 

Fluxo Principal 

1. O aluno conclui o evento de capacitação com aproveitamento; 

2. O aluno realiza a avaliação de reação; 

3. O sistema torna disponível o certificado para impressão (conforme 
Figura 33); 

4. O aluno visualiza e imprime se desejar. 

Fluxo Alternativo  (1) Conclusão do evento sem aproveitamento 



107 

 

 

a. Se o aluno concluir o evento sem aproveitamento, o sistema não 
disponibiliza a avaliação de reação. 

b. Se o aluno não realizar a avaliação de reação, o sistema não 
disponibiliza o certificado. 

Pós-condições O aluno poderá imprimir o seu certificado. 

Regras de Negócio RN02, RN04, RN05, RN07, RN17, RN20 

 

UC08 Imprimir relatórios 

Resumo O coordenador administrativo usa o sistema para imprimir relatórios 

Ator primário Coordenador Administrativo 

Atores Secundários Administrador 

Precondições O sistema deve ter dados disponíveis para consulta. 

Fluxo Principal 

1. O coordenador administrativo seleciona o relatório para consulta 
(conforme Figura 30); 

2. O sistema realiza a consulta de acordo com o tipo de relatório 
selecionado e critérios definidos no Apêndice A; 

3. O sistema exibe os dados solicitados em pdf ou xls. 

Fluxo Alternativo  - 

Pós-condições 
O relatório é exibido na tela em formato pdf e com a possibilidade de 
exportação em formato xls. 

Regras de Negócio RN02, RN05, RN06, RN07, RN17, RN22 

 

UC09 Manter usuários 

Resumo 
O administrador usa o sistema para realizar a manutenção dos usuários 
cadastrados. 

Ator primário Administrator 

Atores Secundários Coordenador Administrativo e Aluno 

Precondições O sistema deve ter usuários cadastrados. 

Fluxo Principal 

1. O aluno realiza cadastro no sistema; 

2. O coordenado administrativo valida a inscrição; 

3. O sistema torna o aluno ativo; 

4. O coordenador administrativo alterar sempre que necessário o status 
do aluno para ativo ou inativo (conforme Figura 31). 

Fluxo Alternativo  - 

Pós-condições 
O cadastro do aluno é realizado e pode ser ativado ou inativado a 
qualquer momento. 

Regras de Negócio RN02, RN15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

 

UC10 Manter instituições promotoras 

Resumo 
O coordenador administrativo usa o sistema para realizar a manutenção 
de instituições cadastradas. 

Ator primário Coordenador Administrativo 

Atores Secundários Administrador 

Precondições O sistema deve ter instituições cadastrados. 

Fluxo Principal 

1. O coordenador administrativo realiza o cadastro de instituições no 
sistema; 

2. O sistema exibe a lista de instituições cadastradas; 

3. O coordenador administrativo edita ou exclui sempre que necessário 
uma instituição (conforme Figura 12). 

Fluxo Alternativo  - 

Pós-condições 
O cadastro de instituições é realizado e pode ser editado ou excluído a 
qualquer momento. 

Regras de Negócio RN12 

 

UC11 Manter eventos de capacitação 

Resumo 
O coordenador administrativo usa o sistema para realizar a manutenção 
de eventos de capacitação. 

Ator primário Aluno 

Atores Secundários Administrador 

Precondições O sistema deve ter eventos de capacitação cadastrados. 

Fluxo Principal 

1. O coordenador administrativo realiza o cadastro de eventos de 
capacitação no sistema; 

2. O sistema exibe a lista de instituições cadastradas; 

3. O coordenador administrativo edita ou exclui sempre que necessário 
uma instituição (conforme Figura 32). 

Fluxo Alternativo  

(1) Conclusão do evento sem aproveitamento 
a. Se o aluno concluir o evento sem aproveitamento, o sistema não 
disponibiliza a avaliação de reação. 

Pós-condições O evento será avaliado e o aluno poderá emitir o seu certificado 

Regras de Negócio RN06, RN08, RN09, RN10, RN11, RN13, RN14, RN18, RN20, RN21 
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APÊNDICE C – MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO SISTEMA 
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