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1 Introdução 

Neste trabalho analisamos uma situação organizacional, com o intuito de especificar 

um Sistema de Informação, usando metodologias e conceitos de análise socio-

organizacional. 

Devido à nossa situação como funcionários da FEUP e conhecermos alguma realidade 

da Secção de Pessoal, e também como resultado de entrevistas que realizamos à 

outros colegas, fomos nos apercebendo de algumas situações problemáticas que 

poderiam ser melhoradas. 
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2 As situações problemáticas 

Um funcionário da FEUP precisa se deslocar à Serviços Académicos e de Recursos 

Humanos em várias situações, estando limitado ao seu horário de funcionamento e 

estando eventualmente sujeito à algum tempo de espera para pedir um formulário, 

entregar um formulário preenchido, pedir informações sobre as suas férias, etc. 

Começando por tentar investigar estas situações, descobrimos outras situações 

problemáticas. 

Frequentemente a situação com que se confronta um investigador quando lida com 

um “problema soft”, é a existência somente de uma ideia vaga do que é que se 

pretende que seja feito: uma falta de estrutura do problema e da situação que o rodeia. 

Assim, tentamos reunir numa mesma mesa diversas partes envolvidas. 

De início pensamos que as partes envolvidas na situação que analisamos seriam os 

Serviços Académicos e de Recursos Humanos (mais especificamente as seguintes 

unidades: Unidade de Expediente, Unidade de Recrutamento e Integração, e Unidade 

de Gestão de Carreiras, que passarão a ser designadas como Secção de Pessoal), e o 

CICA (Centro de Informática Prof. Correia de Araújo), mais tarde viemos acrescentar 

também os serviços Técnicos de Manutenção. 

 

2.1 Enquadramento das diversas partes na situação 
problemática. 

Na Figura 1 estão apresentados todos os serviços da Faculdade de Engenharia da 

Universidade. Apenas alguns destes vão estar envolvidos directamente nas potências 

mudanças. 
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Figura 1 – Serviços Centrais da FEUP 

A secção de pessoal tem como responsabilidades principais as seguintes: 

• = Planeamento das necessidades de Recursos Humanos; 

• = Organização e acompanhamento dos processos de recrutamento e selecção de 

pessoal; 

• = Promover o acolhimento e integração dos recursos humanos; 

• = Tratamento do correio; 

• = Organizar, lançar e manter actualizada a base de dados e respectivo cadastro 

individual referente a todo o movimento de pessoal; 

• = Assegurar a informação necessária ao processamento de remunerações e 

demais abonos e respectivos descontos (mudança de escalões); 

• = Actualização e divulgação dos procedimentos do pessoal no SiFEUP; 

• = Proceder ao controlo da assiduidade. 

A unidade de Sistemas de Informação do CICA que está mais ligada à problemática 

que foi analisada neste trabalho, tem os seguintes objectivos principais: 

• = Desenvolvimento dos módulos do SiFEUP, dando resposta, nomeadamente, às 

necessidades dos departamentos, serviços e órgãos de gestão da FEUP; 

• =  Instalação, administração e gestão dos sistemas de Bases de Dados, não só 

relativos ao SiFEUP, como relativos à biblioteca, ao apoio pedagógico e 

administrativo, assegurando a administração dos dados respectivos, caso esta 

administração não esteja atribuída à unidade orgânica correspondente; 

• = Instalação e configuração das ferramentas de desenvolvimento de aplicações 

de Bases de Dados; 
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• = Suporte à introdução de dados relativos aos serviços centrais, enquanto os 

respectivos produtores de informação não tiverem capacidade local para o 

fazer. 

Os Serviços Técnicos de Manutenção há alguns anos atrás tinham algumas 

responsabilidades de carácter informático, o que já não acontece na actualidade. Esses 

serviços têm 4 unidades: 

• = Unidade de Construção Civil; 

• = Unidade de Gestão Técnica;  

• = Unidade de Higiene, Segurança e Ambiente;  

• = Unidade de Manutenção de Equipamentos. 

A Unidade de Gestão Técnica tem as seguintes responsabilidades: 

• = Gestão técnica centralizada; 

• = Manutenção dos desenhos das instalações da FEUP, em cad - construção civil, 

gestão integrada, instalações eléctricas e electromecânicas, instalações de 

telecomunicações, etc. 

• = Plano de manutenção preventiva (de instalações eléctricas, quadros eléctricos, 

compensação do factor de potência, equipamentos de gestão centralizada, 

iluminação normal e de emergência, postos de transformação, controlo de 

acessos e teleponto, sistema de energia de emergência, detecção de incêndios, 

extintores, elevadores, central telefónica e telefones, instalação de gás;, ar 

condicionado, aquecimento, bombas de água). 

Os Serviços Técnicos e de Manutenção teve a responsabilidade de dar apoio 

informático à Secção de Pessoal, o que entretanto passou a ser do CICA. Ainda assim 

o software usado pela unidade de Recrutamento e Informação (GESP) para dados do 

pessoal ainda é mantida por esta unidade. 

Esta unidade tem também responsabilidade no sistema de “Teleponto”, sistema esse 

que foi a quando das mudanças da FEUP para novas instalações substituído e só 
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entrou em funcionamento em Fevereiro. Ainda decorre agora a formação aos 

funcionários da Secção de Pessoal neste novo sistema. 
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3 Modelação da situação actual 

Na Figura 2 está modelada a situação actual através de uma rich picture. Nesta figura 

há 3 sistemas diferentes: GESP (software desenvolvido em Delphi pelo eng. Armínio 

Teixeira dos Serviços Técnicos e de Manutenção), o SiFEUP (o Sistema de 

Informação da Faculdade de Engenharia) e a aplicação para processamento da 

assiduidade dos funcionários (Teleponto). 

A aplicação para a gestão de pessoal, GESP tem cerca de 3 anos e tem sido uma 

aplicação à medida das necessidades do pessoal da secção de pessoal: quando 

necessitam de uma nova funcionalidade, falam com o Eng. Armínio que no seu tempo 

livre as implementa. Esta aplicação sucedeu uma outra realizada em Symphony. 

Para chegarmos à essa figura tivemos 5 reuniões, duas destas se realizaram com a D. 

Lurdes Marçal (pessoa da Secção de Pessoal que não tendo nenhum cargo de chefia, 

pareceu-nos ser um elemento “chave” para a nossa análise), uma com o Prof. Gabriel 

David (um dos responsáveis pelo desenvolvimento no SiFEUP) , uma com o eng. 

Armínio e outra com a eng. Susana Gaio da Unidade de Sistemas de Informação do 

CICA. 

Utilizamos o SSM para modelar a situação ideal. O SSM fornece regras para 

examinar uma organização com vista a clarificar onde melhorias podem ser 

implementadas. Não requer um uso estrito a procedimentos ou regras, se bem que 

existam certas regras ou estratégicas que ajudam à aplicação do SSM na prática. 

A diferença principal entre o SSM e outras metodologias é a inclusão específica dos 

sistemas “pensantes”. Faz uma distinção explícita das actividades no mundo real e no 

mundo do sistema. 

Muitas da acções que o analista usa com o SSM são convencionais procuras de factos. 

O SSM encoraja o processo iterativo pelo aumento de conhecimento do analista, e a 

análise do sistema por diversos pontos de vista. Estabelece uma base para debate com 

os clientes sobre as mudança possíveis. É essencialmente uma aproximação 

participativa, mas pode ser de valor mesmo quando essa participação é limitada. 
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Figura 2 – Rich Picture da situação analisada 
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4 Modelação do modelo de actividades proposto 
(ideal) 

A seguir apresentamos os modelos de actividades para o caso ideal. Expandimos 

algumas actividades que nos pareceram necessitar de uma maior aproximação. As 

actividades sombreadas simbolizam actividades passíveis de serem auxiliadas pela 

implementação de um Sistema de Informação. 

S. 1
Tratar 
Entradas

S. 2
Manter dados de 
Pessoal

S. 3
Disponibilizar dados

S. 4
Disponibilizar  
documentos

1
Definir critérios de:
Eficácia
Eficiência
Efectividade

2
Monitorar
S.1.S.5

3
Acções de 
controlo

S. 5
Tratar 
documentos

S.0

 

Figura 3 – Modelo de Actividade 
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S. 1.1
Pedir
Contratação

S. 1.2
Abrir 
Concurso

S. 1. 3
Introduzir de dados 
sobre os candidatos

S. 1.8
Introduzir 
Pessoal 
“Externo”

1
Definir critérios de:
Eficácia
Eficiência
Efectividade

2
Monitorar
S.1.1 - S.1.8

3
Acções de 
controlo

S. 1. 4
Seleccionar  
candidato

S.1

S. 1. 5
Contratar

S .1 .6
Introduzir 
dados para o 
início de 
funções

S.1.7
Criar 
elementos 
de trabalho 

 

Figura 4 – Modelo de Actividade S.1 – Entrada de dados 
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S .1. 7.1
Emitir Cartão 
de funcionário S .1. 7. 2

Criar contas para 
utilização dos 
sistemas 
informáticos

1
Definir critérios de:
Eficácia
Eficiência
Efectividade

2
Monitorar
S1.7.1 – S1.7.3

3
Acções de 
controlo

S . 1. 7. 3
Alocar 
material.
(Ferramentas, 
Mobiliário, 
Computador)

S.1.7

 

Figura 5- Modelo de Actividade S.1.7 – Alocação de Elementos 
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S. 2. 2
Processar 
Assiduidade

S. 2. 3
Manter dados 
sobre faltas, férias, 
etc.

S. 2. 1
Manter 
dados de 
carreira

1
Definir critérios de:
Eficácia
Eficiência
Efectividade

2
Monitorar
S2.1- S2.5

3
Acções de 
controlo

S.2.5
Manter dados 
sobre Salas, 
Telefone

S. 2.4
Manter dados 
sobre Email, 
Página Pessoal, 
veículo, etc

S.2

 

Figura 6 – Modelo de Actividade S.2 – Manutenção de dados 



Análise à Secção de Pessoal da FEUP 

Pág. 14/44 

S. 2. 3. 1
Justificar 
Irregularidades

S. 2.  3. 2
Pedir Férias

1
Definir critérios de:
Eficácia
Eficiência
Efectividade

2
Monitorar
S.2..3.1 –
S.2.3.5

3
Acções de 
controlo

S. 2. 3.  3
Verificação/ 
Autorização 
por parte da 
chefia 

S. 2. 3.  4
Verificação por 
parte da 
divisão de 
pessoal

S.2.3

S. 2.  3. 5
Pedir 
Licença

 

Figura 7 - Modelo de Actividade S.2.3 Manutenção de dados sobre Faltas 
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S. 3. 1
Disponibilizar 
dados sobre o 
pessoal para a 
chefia

S. 3. 2
Disponibilizar 
dados pessoais 
para a própria 
pessoa

1
Definir critérios de:
Eficácia
Eficiência
Efectividade

2
Monitorar
S.3.1 –S.3.5

3
Acções de 
controlo

S. 3.  3
Divulgação de 
Contratação

S.3

S. 3. 4
Disponibilizar 
dados de 
assiduidade 
para a própria 
pessoa

S. 3. 5
Disponibilizar 
dados de 
assiduidade 
para a chefia

 

Figura 8 -  Modelo de Actividades S.3 – Disponibilizar dados 

 

Os CATWOEs das actividades relevantes e respectivas definições de raiz  encontram-

se na Tabela 1 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S0 Gestão do 

Pessoal da 

FEUP 

Funcionário

s, Secção 

de Pessoal, 

Chefias, 

FEUP, 

Serviços 

Técnicos e 

de 

Manutençã

o 

Secção de 

Pessoal, 

Funcionários, 

Chefias, 

CICA, 

Serviços 

Técnicos e 

de 

Manutenção 

Dados em falta, 

dispersos, não 

coerentes, 

processo de 

busca moroso -> 

Disponibilização 

de dados de 

modo integrado, 

fácil e rápido 

existência de 

dados facilmente 

disponíveis facilita 

o trabalho, 

correcções e poupa 

tempo 

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

e existe a 

necessidade de 

se ter certos 

documentos 

disponíveis em 

papel 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de 

Pessoal, Funcionários, Chefias, Serviços 

Técnicos e de Manutenção, CICA para 

gestão do Pessoal da FEUP a 

Funcionários, Secção de Pessoal, 

Serviços Técnicos e de Manutenção, 

Chefias e FEUP através da existência de 

dados facilmente disponíveis tendo em 

atenção que rede administrativa e rede 

FEUPnet estão separadas e existe a 

necessidade de se ter certos documentos 

disponíveis em papel 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S1 Tratar 

Entradas 

Secção de 

Pessoal, 

Chefias 

Secção de 

Pessoal, 

Chefia 

Falta de dados 

sobre pessoas 

que circulam na 

FEUP -> 

existência de 

dados sobre todo 

o pessoal 

A manutenção de 

histórico e dados 

de forma coerente 

ajuda a obter um 

serviço mais 

eficiente 

Director 

da FEUP

 Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de 

Pessoal, Chefia para Tratar Entradas a 

Secção de Pessoal, Chefias através 

manutenção de histórico e dados de 

forma coerente 

S1.1 Pedido de 

Contrataçã

o 

Secção de 

Pessoal, 

Chefias 

Chefia Falta de Histórico 

sobre concursos 

-> existência de 

Histórico 

A manutenção de 

histórico e dados 

de forma coerente 

ajuda a obter um 

serviço mais 

eficiente 

Director 

da FEUP

 Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Chefia para Pedido 

de Contratação a Secção de Pessoal, 

Chefias através da manutenção de 

histórico e dados de forma coerente 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S1.2 Abertura 

de 

Concurso 

Secção de 

Pessoal, 

Funcionário

s 

Secção de 

Pessoal 

Falta de Histórico 

sobre abertura de 

concursos -> 

existência de 

Histórico 

A manutenção de 

histórico e dados 

de forma coerente 

ajuda a obter um 

serviço mais 

eficiente 

Director 

da FEUP

 Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de Pessoal 

para Abertura de Concurso a Secção de 

Pessoal, Funcionários através da 

manutenção de histórico e dados de 

forma coerente 

S1.3 Introdução 

de dados 

sobre os 

candidatos 

Secção de 

Pessoal, 

Chefias 

Secção de 

Pessoal 

Falta de dados 

sobre 

candidaturas -> 

existência de 

Histórico 

A manutenção de 

histórico e dados 

de forma coerente 

ajuda a obter um 

serviço mais 

eficiente 

Director 

da FEUP

 Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de Pessoal 

para Introdução de dados sobre os 

candidatos a Secção de Pessoal, Chefias 

através da manutenção de histórico e 

dados de forma coerente 

S1.4 Selecção 

de 

Candidato 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S1.5 Contrataçã

o 

       

S1.6 Introdução 

de dados 

inícios de 

funções 

Secção de 

Pessoal 

Secção de 

Pessoal. 

Chefias (na 

situação dos 

colaboradore

s) 

Colocar dados 

duas vezes -> 

colocação de 

dados única 

Uma colocação 

única de dados 

diminui o trabalho e 

evita erros 

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de Pessoal 

para Introdução de dados inícios de 

funções a Secção de Pessoal através 

diminuir o trabalho e evitar erros tendo 

em atenção que rede administrativa e 

rede FEUPnet estão separadas 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S1.7 Criação de 

elementos 

de trabalho 

Funcionário

s, Secção 

de Pessoal, 

Chefias, 

FEUP, 

Serviços 

Técnicos e 

de 

Manutençã

o 

Secção de 

Pessoal, 

Chefias, 

CICA, 

Serviços 

Técnicos e 

de 

Manutenção 

Falta de 

coordenação de 

criação de 

elementos de 

trabalho -> 

disponibilização 

de elementos de 

trabalho de forma 

rápida 

A previsão e 

alocação de 

elementos facilita a 

integração da 

pessoa no seu 

local de trabalho 

Director 

da FEUP

 Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de 

Pessoal, Chefias, CICA para Criação de 

elementos de trabalho a Funcionários, 

Secção de Pessoal, Chefias, FEUP 

através da previsão e alocação de 

elementos 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S1.7.1 Emissão 

de cartão 

de Pessoal 

Secção de 

Pessoal, 

FEUP, 

Serviços 

Técnicos e 

de 

Manutençã

o 

Secção de 

Pessoal, 

Serviços 

Técnicos e 

de 

Manutenção 

Falta de controlo 

de pessoal a 

nível de 

segurança -> 

controlo do 

pessoal a nível 

de segurança 

O controlo de 

pessoas é vital 

para uma 

segurança efectiva

Director 

da FEUP

 Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de Pessoal 

para Emissão de cartão de Pessoal a 

Secção de Pessoal, FEUP através do 

controlo de pessoas 

S1.7.2 Criação de 

Contas 

para 

utilização 

dos 

recursos(CI

CA/Bibliote

ca) 

CICA, 

Funcionário

s, 

Biblioteca 

CICA, 

Biblioteca 

Demora na 

criação de contas 

ou a pedido -> 

criação 

automática de 

contas 

A criação de contas 

previamente 

diminui o tempo 

que a pessoa tem 

de estar sem o 

serviço 

Director 

da FEUP

 Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por CICA, Biblioteca 

para Criação de Contas para utilização 

dos recursos a CICA, Biblioteca, 

Funcionários através da criação de 

contas previamente 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S1.7.3 Alocação 

de Material 

Funcionário

s, Chefias 

Chefias Falta de 

coordenação de 

alocação de 

material -> 

disponibilização 

de material de 

trabalho de forma 

rápida 

A previsão e 

alocação de 

material facilita a 

integração da 

pessoa no seu 

local de trabalho 

Director 

da FEUP

 Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Chefias para 

Alocação de Material a Funcionários, 

Chefias através da previsão e alocação 

de material 

S1.7.4 Criação de 

Permissõe

s 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S1.8 Introdução 

de Pessoal 

"Externo" 

FEUP Empresas 

que prestam 

serviço na 

FEUP, 

Secção de 

Pessoal, 

Chefias 

Falta de dados 

sobre pessoal 

"externo" -> 

existência de 

dados sobre 

pessoal "Externo"

O controlo de 

pessoas é vital 

para uma 

segurança efectiva

Director 

da FEUP

 Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de 

Pessoal, Chefias para Introdução de 

Pessoal "Externo" a FEUP através do 

controlo de pessoas é vital para uma 

segurança efectiva 

S2 Manter 

dados de 

Pessoal 

Funcionário

s, Secção 

de Pessoal, 

Chefias 

Funcionários, 

Secção de 

Pessoal, 

Chefias 

Falta de 

coordenação de 

actualização de 

dados -> 

actualização de 

dados 

consistente 

Informação errada 

é desinformação 

Director 

da FEUP

 Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de Pessoal 

para Manter dados de Pessoal a 

Funcionários, Secção de Pessoal, 

Chefias através da correcao de dados 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S2.1 Manter 

dados de 

Carreira. 

Aviso, etc.. 

Funcionário

s, Secção 

de Pessoal, 

Chefias 

Secção de 

Pessoal, 

Funcionário, 

Chefias 

Inexistência de 

avisos de careira 

-> Existência de 

avisos de careira

O aviso de 

progressão de 

carreira é um 

serviço acrescido 

ao funcionário e 

chefias 

Director 

da FEUP

 Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de 

Pessoal, Funcionário, Chefias para 

Manter dados de Carreira. Aviso, etc.. a 

Funcionários, Secção de Pessoal, 

Chefias através de aviso de progressão 

de carreira 

S2.2 Processar 

Assiduidad

e 

       



Análise à Secção de Pessoal da FEUP 

Pág. 25/44 

Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S2.3 Actualizar 

informação 

sobre 

faltas, 

ferias, etc.. 

Funcionário

s, Secção 

de Pessoal, 

Chefias, 

Serviços 

Técnicos e 

de 

Manutençã

o 

Funcionários, 

Secção de 

Pessoal, 

Chefias, 

Serviços 

Técnicos e 

de 

Manutenção 

Processo moroso 

-> processo via 

Web 

O uso de Web evita 

deslocação e papel

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Funcionários, 

Secção de Pessoal, Chefias, Serviços 

Técnicos e de Manutenção para 

Actualizar informação sobre faltas, ferias, 

etc.. a Funcionários, Secção de Pessoal, 

Chefias, Serviços Técnicos e de 

Manutenção através O uso de Web evita 

deslocação e papel tendo em atenção 

que rede administrativa e rede FEUPnet 

estão separadas 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S2.3.1 Justificaçã

o de faltas, 

Irregularida

des 

Funcionário

s, Secção 

de Pessoal, 

Chefias 

Funcionários Processo moroso 

-> processo via 

Web 

O uso de Web evita 

deslocação e papel

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Funcionários para 

Justificação de faltas, Irregularidades a 

Funcionários, Secção de Pessoal, 

Chefias através do uso da Web tendo em 

atenção que rede administrativa e rede 

FEUPnet estão separadas 

S2.3.2 Pedido de 

Férias 

Funcionário

s, Secção 

de Pessoal, 

Chefias 

Funcionários Processo moroso 

-> processo via 

Web 

O uso de Web evita 

deslocação e papel

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Funcionários para 

Pedido de Férias a Funcionários, Secção 

de Pessoal, Chefias através do uso da 

Web tendo em atenção que rede 

administrativa e rede FEUPnet estão 

separadas 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S2.3.3 Pedido de 

Licença 

Funcionário

s, Secção 

de Pessoal, 

Chefias 

Funcionários Processo moroso 

-> processo via 

Web 

O uso de Web evita 

deslocação e papel

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Funcionários para 

Pedido de Licença a Funcionários, 

Secção de Pessoal, Chefias através do 

uso da Web tendo em atenção que rede 

administrativa e rede FEUPnet estão 

separadas 

S2.3.4 Verificação

/autorizaçã

o por parte 

da chefia 

Chefias, 

Secção de 

Pessoal 

Chefias Processo moroso 

-> processo via 

Web 

O uso de Web evita 

deslocação e papel

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Chefias para 

Verificação/autorização por parte da 

chefia a Chefias, Secção de Pessoal 

através do uso da Web tendo em atenção 

que rede administrativa e rede FEUPnet 

estão separadas 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S2.3.5 Verificação 

por parte 

da divisão 

de pessoal 

Secção de 

Pessoal 

Secção de 

Pessoal 

Processo moroso 

-> processo via 

Web 

O uso de Web evita 

deslocação e papel

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de Pessoal 

para Verificação por parte da divisão de 

pessoal a Secção de Pessoal através do 

uso da Web tendo em atenção que rede 

administrativa e rede FEUPnet estão 

separadas 

S2.4 Manter 

dados 

sobre 

email, 

página 

pessoal, 

veículo, etc 

Funcionário

s, Secção 

de Pessoal, 

Chefias 

Funcionários Falta de 

coordenação de 

actualização de 

dados 

SIFEUP/GESP -> 

actualização 

coordenada 

Informação errada 

é desinformação 

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Funcionários para 

Manter dados sobre email, página 

pessoal, veiculo, etc a Funcionários, 

Secção de Pessoal, Chefias através do 

uso da Web tendo em atenção que rede 

administrativa e rede FEUPnet estão 

separadas 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S2.5 Manter 

dados 

sobre 

telefones, 

Salas 

Funcionário

s, Secção 

de Pessoal, 

Chefias 

Chefias Falta de 

coordenação de 

actualização de 

dados 

SIFEUP/GESP -> 

actualização 

coordenada 

Informação errada 

é desinformação 

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Chefias para 

Manter dados sobre telefones, Salas a 

Funcionários, Secção de Pessoal, 

Chefias através do uso da Web tendo em 

atenção que rede administrativa e rede 

FEUPnet estão separadas 

S2.6 Alteração 

de unidade 

Secção de 

Pessoal, 

Chefias 

Chefias Falta de 

coordenação de 

actualização de 

dados 

SIFEUP/GESP -> 

actualização 

coordenada 

Informação errada 

é desinformação 

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Chefias para 

Alteração de unidade a Secção de 

Pessoal, Chefias através do uso da Web 

tendo em atenção que rede administrativa 

e rede FEUPnet estão separadas 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S2.7 Alteração 

de 

Permissõe

s 

       

S2.8 pedir 

alteração 

de dados 

Funcionário

s 

Funcionários Falta de 

actualização e 

correcção por 

ignorância e erro 

ou esquecimento 

-> processo 

simplificado de 

verificação e 

submissão de 

pedido de 

alteração 

Informação errada 

é desinformação 

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Funcionários para 

pedir alteração de dados a Funcionários 

através do uso da Web tendo em atenção 

que rede administrativa e rede FEUPnet 

estão separadas 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S2.9 verificar 

pedido de 

alteração 

de dados 

       

S2.10 efectuar 

alteração 

de dados 

       

S3 Disponibiliz

ar dados 

Funcionário

s, Secção 

de Pessoal, 

Chefias, 

FEUP 

Secção de 

Pessoal, 

CICA 

Falta de dados 

disponíveis via 

Web -> 

disponibilização 

de dados via 

WEB 

A informação 

acessível é 

necessária para 

facilitar o trabalho 

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de Pessoal 

para Disponibilizar dados a Funcionários, 

Secção de Pessoal, Chefias, FEUP 

através da informação acessível é 

necessária para facilitar o trabalho tendo 

em atenção que rede administrativa e 

rede FEUPnet estão separadas 
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Código Nome 
Actividade 

Clientes Actores Transformação Weltanschauung O -  
Dono 

E - Restrições 
do Ambiente 

Definição de Raiz 

S3.1 Disponibiliz

ar dados 

sobre o 

pessoal 

para a 

chefia 

Chefia Secção de 

Pessoal, 

CICA 

Falta de dados 

disponíveis via 

Web -> 

disponibilização 

de dados via 

WEB 

A informação 

acessível é 

necessária para 

facilitar o trabalho 

Director 

da FEUP

rede 

administrativa e 

rede FEUPnet 

estão separadas 

Sistema propriedade do Director da 

FEUP, constituído por Secção de Pessoal 

para Disponibilizar dados sobre o pessoal 

para a chefia a Chefia através da 

informação acessível é necessária para 

facilitar o trabalho tendo em atenção que 

rede administrativa e rede FEUPnet estão 

separadas 

Tabela 1 -  CATWOE e Definição de raiz dos sistemas que podem ser melhorados
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5 Comparação da situação ideal com a realidade 
organizacional 

A secção de pessoal da FEUP não tem informação sobre todos os colaboradores 

(pessoas que estabeleceram um vínculo laboral directamente com um departamento 

ou serviço, não possuindo nenhum contrato com a FEUP), funcionários externos 

(pessoas que têm contrato de trabalho com uma instituição ou empresa que presta 

serviços à FEUP e que trabalham na FEUP). A informação sobre o pessoal que circula 

na FEUP é uma questão importante para a segurança de todos. 

A situação dos dados sobre os candidatos a concursos importa tratar, pois é comum 

necessitar-se de uma pessoa com determinadas características num curto espaço de 

tempo e existindo a informação somente em papel não se torna fazível encontrá-la em 

tempo útil. 

A informação sobre as permissões de cada pessoa e chaves que ela possui é algo que 

torna mais transparente o processo de segurança e o de saída de serviço de uma 

pessoa. 

Todos os serviços deveriam ter acesso a um sistema que permitisse a validação de 

uma pessoa, incluindo-se aqui os serviços de segurança e biblioteca. 

Muitos colaboradores existem já no SiFEUP devido à necessidade que tiveram, de 

usar recursos do CICA. Esses dados não estão disponíveis ao público, por questões 

legais. 

Não é guardada informação sobre o histórico de carreira e de candidatura do pessoal. 

A informação sobre salas, telefones, correio electrónico, página pessoal Web existe no 

SiFEUP de forma actualizada. Esta informação nao existe no sistema GESP ou está 

desactualizada. 

Quando alguém é contratado pela FEUP, a secção de pessoal necessita dar entrada 

desses dados no GESP e depois no SiFEUP. 
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De notar que no sistema GESP a “chave” na base de dados de uma pessoa é uma sigla 

e no SiFEUP é um número que no início se propunha ser o número de vencimento do 

funcionário (fornecido pela reitoria e que é único em toda a Universidade do Porto) 

mas, devido à não existência em certas alturas desse número em tempo útil, pode 

diferir. 

A situação idealizada é exequível para os pontos analisados pela modificação dos SI 

já existentes e pela criação de maneiras de transferir os dados entre as duas redes, mas 

certos compromissos poderão ter de ser alcançados. 
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6 Análise do contexto social e organizacional 

Trabalham cerca de 10 pessoas na secção de pessoal da FEUP. Esta secção encontra-

se dividida em 3 unidades, cada uma com o seu responsável e a coordenação geral 

delas é efectuada pela directora dos Serviços Académicos e de Recurso Humanos, que 

responde directamente ao Director da FEUP. 

Alguns dos documentos que dão entrada na secção de pessoal necessitam 

obrigatoriamente de existir em papel por razões legais, outros porém não necessitam 

dessa existência mas está muito enraizada a ideia do documento em papel com 

assinaturas para todas as autorizações. 

A ideia do aviso em papel está a se alterar. No passado sempre que era necessário 

comunicar algo à comunidade FEUP, por exemplo, uma alteração pontual ao horário 

de funcionamento, era colocado um aviso em papel na porta da secção de pessoal e 

noutros locais estratégicos, para se tentar avisar o maior número possível de pessoas. 

Agora habitualmente envia-se uma mensagem por correio electrónico para “todo” o 

pessoal da FEUP. Temos de notar que nem todo o pessoal tem acesso ou criou o 

hábito de ler o seu correio electrónico. O hábito da utilização do espaço destinado à 

notícias no SiFEUP ainda não se enraizou. 

Assim, pensamos que o hábito de se tratar documentos em papel aconselha cuidados 

nas mudanças a serem efectuadas, mas não será um empecilho intransponível. 

A rede de computadores da Secção de pessoal é uma rede fisicamente distinta da 

FEUPnet e assim continuará por questões de segurança, estando posta de parte 

qualquer alteração neste aspecto. Assim qualquer mudança dos dados efectuada na 

rede da secção de pessoal nunca se reflectirá em tempo real no SiFEUP, sendo o 

contrário também verdadeiro, mas o processo de passagem de dados de um sistema 

para outro poderá ser sistematizado e feito com regularidade. 

Poucas modificações nos dados poderão ser efectuadas pelo lado do SiFEUP 

(FEUPnet) mas neste sistema deverá ser possível a visualização de todos os dados 

relevantes à própria pessoa e certos dados às chefias directas, mediante validação de 

segurança. 
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Um sistema de pedido de modificação de dados mais sensíveis poderá ser 

implementado, devendo estes dados serem revistos antes destes se tornarem 

definitivos. 
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7 Modelação de dados 

Modelamos os dados suficientes para implementar as medidas aqui propostas. Existe 

já uma base de dados do lado do GESP e outra do lado do SiFEUP, por isso a 

modelação seguinte incorpora somente os aspectos novos e o seu enquadramento. 

Docente ColaboradoresFuncionário

+ Data de entrada 
ao serviço
+ Secção
+ Data de Saída
+ Estado
+ ....

+ Data de entrada 
ao serviço
+ Departamento
+ Data de Saída
+ Estado
+ ....

+ Aviso de possibilidade
de subida de escalão

+ Aviso de 
possibilidade
de subida de escalão

+ Data de entrada 
ao serviço
+ Secção
+ Data de Saída
+ Estado
+ ....

Pessoa

+ BI
+ Nome
+ Telefone
+ Morada
+ Habilitações
+ Conhecimentos
+ Data de Nascimento
+ Estado Civil
+ ....

+ Aviso de Aniversário
+ ...

Candidatos

+ Data de 
submissão
+ Observações
+ Concurso
+ Lugar
+ ....

Permissões

+ Tipo
+ Sala
+ Edifício
+ Objecto 
(chave/cartão ...)
....

0...*

0...*

0...*

Externos

+ Instituição
+ Razão
+ ....

0...10...10...10...1

 

Figura 9- Diagrama de classes relativo ao pessoal 
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Licença OutrosFérias

+ contacto
+ ....

+ Razão
+ ....

+ Calculo dias de férias 
por gozar
+ ...

+ Razão
+ ....

Justificação

+ data
+ verificado por 
chefia
+verificado secção 
de pessoal
+ Data de começo
+ Duração
...

+ Verifica 
possibilidade
+ ...

 

Figura 10 . Diagrama de classes da classe Justificação e suas subclasses 
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Pessoa

Assiduidade
Justificação faltas/ férias

0...*

0...*

1...*

1

tem

tem

ConcursoCandidato
0...* 1tem

Morada

1...*

tem

1

Categoria

1

0...*

0...*0...*

foi/é

foi/é

Secção/Unidade

Departamento/Serviço

0...10...* pertence

0...1pertence0...*

0...*

1

tem

Pedido de Concurso

1

0..1

Permissões

0...*

0...*

tem

origina

1

0...1

responsável

0...1
0...1 responsável

0...*

1

Chefia faz pedido

 

Figura 11 – Diagrama de classes UML da parte relevante do sistema 
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8 O que o SI deve proporcionar 

Para além das capacidades básicas que se retiram das definições de raiz, notamos os 

factos seguintes: 

• = É necessário um estudo de quais os dados que se seriam somente modificados 

pela secção de pessoal e quais poderiam ser directamente modificados via 

SiFEUP. 

• = Os pedidos de mudança de dados sensíveis via SiFEUP podem ser efectuados 

usando uma tabela (ou ficheiro) que guardaria esse dados que quando 

passassem para o GESP ficariam à espera de validação para se tornarem 

“reais”. 

• = No caso de alguns dados poderem ser modificados por um lado e por outro um 

processo de “merge” teria de ocorrer, sabendo que talvez o uso “ajuda 

humana” poderia ser necessária pelo processo, se diferentes mudanças 

tivessem ocorrido nos dois sistemas. 

• = Os dados de assiduidade poderão ser exportados pelo programa de 

TELEPONTO para outro sistema e estes poderão estar totalmente disponíveis 

ou somente as irregularidade. 

• = O uso no GESP de uma base de dados Access e no SiFEUP de Oracle origina 

a se continuar a usar o GESP nessa situação a uma processo de exportação e 

conversão. O GESP poderia no entanto usar a Base de dados Oracle. Para 

possibilitar uma mudança rápida de dados para o SiFEUP este sistema poderia 

optar por um desenho de base de dados igual ao já utilizado no GESP. Para 

resolver o problema de diferentes chaves poder-se-ia optar pelo uso de uma 

dela somente ou pelo uso de uma tabela de conversão. Assim um simples 

processo de exportação e importação poderia ser implementado. 

• = O GESP necessita de algumas melhorias mas devido ao seu uso já 

“generalizado” poder-se-ia optar pela inclusão por partes de um outro software 

que utiliza-se a mesma Base de dados. 



Análise à Secção de Pessoal da FEUP 

Pág 41/44 

• = S4. Os documentos disponíveis na secção de pessoal que não possam passar a 

existir somente em formato electrónico deveriam ser digitalizados e ser 

disponibilizados em formato PDF para fácil impressão via Web e no caso de 

haver algum documento cuja a sua divulgação não deva ser tornada publica 

pode ser pedida validação. 

• = S2.3. O SI deve possibilitar a justificação de férias, aviso da respectiva chefia 

de tal facto (por correio electrónico ou num local do sistema), modo para 

autorização por parte da chefia e divulgação para a secção de pessoal. 

• = Para aumentar a segurança, os serviços de segurança deveriam ter acesso às 

fotografias e outros dados do pessoal, através da utilização do sistema. 

• = O sistema de actividade S.1.5 poderá apresentar dificuldades na sua 

concretização devido à aspectos legais, porque requer a existência de uma base 

de dados sobre pessoas que não têm qualquer ligação à FEUP, pois trabalham 

para outras empresas. Outra questão prende-se com as empresas contratadas 

fornecerem essa informação: a não ser que no contrato assinado com a FEUP 

exista alguma cláusula que torne essa cedência obrigatória. 

• = Existe a necessidade de serem fornecidas informações sobre os colaboradores 

pelas chefias das divisões onde trabalham, de modo a que a secção de pessoal 

tenha esses dados. 

• = O Sistema de Informação a implementar deverá ter um esquema automático de 

backups. 



Análise à Secção de Pessoal da FEUP 

Pág 42/44 

9 Impacto da introdução/modificação de um SI numa 
organização 

A introdução/modificação de SI numa organização implica uma mudança a nível de 

processos organizacionais e também da cultura existente. 

As pessoas são os actores importantes da mudança, pois sem o seu apoio as mudanças 

não se poderão efectuar de modo eficaz, ou seja o sistema idealizado numa será o 

sistema final. 

Do que vimos neste trabalho, a modificação dos Sistemas de Informação implica 

modificações em toda a organização. Notamos isso por exemplo, ao aumentarmos o 

conhecimento sobre as pessoas que circulam diariamente na FEUP, achamos 

desejável que os serviços de segurança tenham acesso à um computador com essa 

informação. 
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10 Conclusão 

A nossa análise começou por um pequeno ponto mas logo descobrimos outras 

situações que deveriam também ser analisadas. O sistema não é isolado e o tempo 

também era limitado e pois isso outros aspectos detectados que têm a haver com a 

interacção de departamentos e serviços não foram alvo de exame. 

Devido a que o contexto não é isolado e que casos como este, acontecem por toda a 

parte, achamos que esta análise pode ser aplicada como um caso de estudo para outra 

situação. 

Achamos que conseguimos durante as nossos reuniões alertar para possíveis 

mudanças e pensamos que estas irão ocorrer a curto prazo. Notamos que as pessoas 

sabiam normalmente os problemas que tinham e já havia planos para mudanças, mas 

que a ocasião ainda não se tinha proporcionado. 

Devemos também aqui notar que a nossa aproximação a certas áreas tornou a análise 

parcial um pouco difícil, mas pensamos ter atingido os objectivos a que nos 

propusemos. 
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