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Introdução 
 

• Utilização de soluções computacionais para a resolução de 
problemas ou para o controle de processos é uma prática 
comum.  

 

 “o software distribui o produto mais importante da nossa 
 era - a informação. Ele transforma dados [...] de modo 
 que possam ser mais úteis num determinado contexto” 

Pressman (2011, p. 55) 



Introdução 
 

• Problema: generalização destes softwares pode comprometer 
os resultados alcançados com a sua adoção 

• Opção: utilização de uma solução específica e direcionada 
para o processo em questão, trazendo benefícios aos usuários 
e ao contexto no qual o software atua.  



Introdução 
 

• Exemplo:  
– Uso de um software genérico no gerenciamento de estoque e 

movimentações no ambiente comercial 

– A mesma solução não se mostra igualmente adequada se aplicada a 
estoques de instituições públicas, onde a entrada e saída de itens é 
regida diferentemente do modelo comercial. 



Material e Métodos 
 

• Planejamento: compreensão do problema 

• Modelagem: geração de um projeto a partir dos requisitos 

• Desenvolvimento: codificação da solução 

• Implantação: ação de colocar em funcionamento a solução 



Planejamento 
 

• Enxergar o escopo e o modo de funcionamento do meio onde 
o software deveria atuar 

• Realização de entrevistas com o “cliente”, coordenador do 
setor de almoxarifado do instituto 

• Elucidação de requisitos 
– Ambiente mais complexo do que o esperado 

– Relacionamentos entre setores (licitação, empenho, financeiro e todos 
os setores que recebem itens em estoque) 



Planejamento 
 

• Software atuante no almoxarifado + interface de solicitação 
de itens pelos servidores do instituto 

Figura 1. Fluxo principal de utilização do ProGest. IFBA, 2016. 



Modelagem 
 

• Usa informações colhidas na análise dos requisitos 

• Definição de características de funcionamento, estética, 
utilização de componentes 

• Definição de interface 
– Desenvolvimento e aprovação de wireframes/mockups  

• Modelagem de Classes 



Figura 2. Diagrama de classes da aplicação ProGest. IFBA, 2016. 



Desenvolvimento 
 

• Avaliação inicial, observando a compatibilidade do servidor 
disponibilizado pelo instituto 

• PHP: melhor abordagem para a demanda seria por meio de 
uma aplicação web 

• MySQL: compatível com PHP e com os frameworks utilizados 



Desenvolvimento 
 

• Laravel:  
– permite que os dados da aplicação sejam tratados como objetos 

– possibilita a programação em alto nível 

– capacidade de criação do banco de dados da aplicação a partir dos 
objetos definidos 

– compatibilidade com as demais tecnologias utilizadas 

– documentação sucinta  

– comunidade de desenvolvedores ativa e prestativa 



Desenvolvimento 
 

• Jquery: validação de campos de preenchimento do usuário 

• Bootstrap: estilização das páginas da aplicação 
– Utilização do template AdminLTE, para visualização de páginas em um 

padrão de gerência, dando maior fluidez e padronização à aplicação, e 
garantindo a sua responsividade 



Implantação 
 

• Utilização do software em ambiente real 
– Verificação de melhorias 

– Adequações 

– Correções 

• Uso pelo administrador 
– Verificação de funcionalidades x requisitos 



Implantação 
 

• Carga inicial de dados 
– Entrada genérica x simulação de entradas 

• Disponibilização para demais usuários 
– Novas correções e melhorias 

– Parada do módulo de pedidos para adequações 



Resultados e Discussão 
 

• Cadastro de empenhos 

• Entrada e gerenciamento de produtos 

• Módulo de solicitações 

• Geração de relatórios gerenciais 



Figura 3. Tela de cadastro de empenhos - ProGest. IFBA, 2016. 



Figura 4. Tela de pedidos de itens - ProGest. IFBA, 2016. 



Figura 5. Relatório gerencial - ProGest. IFBA, 2016. 



Conclusões 
 

• O ProGest é um projeto open source, disponível sob a licença 
GNU General Public License.  

• Seu código-fonte e projeto de interfaces está disponível em: 
https://github.com/loppesdan/progest 

• O projeto foi iniciado em Novembro de 2015 e finalizado em 
Março de 2016. Atualmente, o desenvolvimento foi retomado, 
visando a implementação de novas funcionalidades. 
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Conclusões 
 

• A partir do uso do ProGest, espera-se que haja um maior 
controle do consumo no instituto, bem como uma melhor 
organização de itens em estoque.  

• Um estagiário foi disponibilizado pelo instituto para continuar 
o desenvolvimento. 



Conclusões 
 

• Estuda-se estender a aplicação para outras áreas ligadas ao 
setor de almoxarifado, como o registro e movimentação de 
bens duráveis ou o setor financeiro. 

• Espera-se que o ProGest entre em plena utilização por todos 
os servidores do instituto, de modo que possa ser verificada 
sua completa adequação para o ambiente e destinação a que 
se propõe. 
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