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Introdução 
 

Na sociedade existe uma grande dependência de informação, principalmente a partir 

da segunda metade do século XX.  

No entanto, somos confrontados com um volume cada vez maior de informação que 

é necessário filtrar e muitas vezes essa filtração é de caracter pessoal. 

Todas as organizações são sistemas de comunicação e de informação (Wilson, 1995). 

As áreas de engenharia são áreas que necessitam de muita informação que deve ser 

actual e de rápido acesso. Isto é principalmente verdade na área de engenharia de 

software, onde novas descobertas técnicas podem tornar o conhecimento de uma pessoa 

obsoleto. Trabalha-se com constrangimentos de ordem temporal, não se tendo tempo para 

filtrar um grande volume de informação. 

No que diz respeito a empresas de software é necessário não se deixarem ficar para 

trás, de modo a um produto que está a ser desenvolvido, ou mantido responder às 

necessidades reais dos clientes e  não se tornar ultrapassado. 

Na área de apoio académico isso não deixa de ser verdade. 

A resposta rápida e eficaz de parte da unidade responsável pelo desenvolvimento é 

vital para um funcionamento cada vez melhor da instituição. 

A informação é um recurso estratégico de importância vital para qualquer 

organização. Mas, contrariamente aos demais recursos, como por exemplo o dinheiro, a 

informação é acumulativa, não se gastando pelo tempo, mas podendo se tornar obsoleta. 

A informação está-se a transformar num dos factores de competitividade mais 

importantes que a gestão tem à sua disposição para melhor se posicionar no mercado 

(Kalseth, 1991). 

É necessário um esquema de aquisição, armazenamento, disponibilização e 

eliminação de modo a tornar o acesso à informação fácil e rápido. 
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As necessidades de informação 
 

A necessidades de informação dependem dos seguintes factores de acordo com 

Crawford citado por Devadason: 

• Actividade 

• Área de interesse, disciplina. 

• Maneira de ser da pessoa. 

• Cargo da pessoa. 

• Factores de motivação para necessidades de informação. 

• Necessidade de tomar uma decisão. 

• Necessidade de procurar novas ideias. 

• Necessidade de validar as correctas. 

• Necessidade de efectuar uma contribuição profissional. 

• Necessidade de estabelecer prioridades para descobrir metas, etc.. 

 

E são afectadas por factores como: 

• Quais as fontes de informação disponíveis. 

• O utilizador ao qual a informação é destinada. 

• O conhecimento, motivação, orientação profissional e outras características 

dos utilizadores. 

• Os sistemas social, político, económico, legal 

• As consequências da utilização da informação 

 

Podemos também salientar que as necessidades de informação, é alterada pelo que já 

podem conseguir, descobrindo assim necessidades por terem um sistema á disposição. As 

pessoas que antes passavam sem um tipo de informação por ser trabalhoso reuni-la ou a 

não achar importante no momento, adquidem uma nova necessidade por outras 

necessidades terem sido suprimidas. 
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O processo de identificação de necessidades 
 

Alguns dos factores que tornam complexo o processo de identificação das 

necessidades são: 

• a informação é  percebida de maneira diferente pelas pessoas que a 

consomem, consoante as suas necessidades de informação; 

• existe informação que não é sempre necessária mas quando o é, se torna 

urgente; 

• pessoas diferentes necessitam de tipos de informação diferentes; 

• o fluxo de informação e os canais de comunicação são muitas vezes 

complexos. 

• a informação via “Colégio Invisível” e “passa a palavra” é muita utilizada mas 

a maior parte das vezes não é feito o seu armazenamento físico e não é fácil o 

seu estudo. 

• uma pessoa não saber qual a informação total que necessita. 

• uma pessoa pode não gostar de revelar a sua necessidade de informação; 

• uma pessoas pode inventar falsas necessidades; 

• um superior pode reter informação, que pode ser necessária aos seus 

subordinados; 

 

Como faço parte da equipa da unidade em que este estudo está baseada o processo 

foi de certo modo facilitado. 

Assim após algumas entrevistas a “pessoa-chaves” consegui obter a informação 

desejada. 
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Descrição da unidade orgânica analisada 
 

A Unidade de Sistemas de Informação do CICA (Centro de Informática Prof. Correia 

Araújo) da FEUP tem as seguintes responsabilidades: 

• 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 base 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 base de dados; 

• Suporte à introdução de dados relativos aos serviços centrais, enquanto os 

respectivos produtores de informação não tiverem capacidade local para o 

fazer; 

• Reservas de salas de aulas de computadores; 

• Dar início ao processo de criação de contas aos novos alunos; 

• Processamento dos dados bancários relativos ao pagamento de propinas; 

• Alocação de salas aos horários das turmas dos diversos cursos; 

• Desenvolvimento da aplicação de gestão dos alunos para ser implementada 

em várias faculdades da Universidade do Porto para a Reitoria; 

• Apoio aos departamentos e serviços da FEUP na resolução de problemas 

técnicos e na correcta utilização dos sistemas de base de dados, dando ainda 

apoio a projectos do 5° ano das licenciaturas e de pós-graduação. 
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Informação Externa usada 
 

Para cumprir os seus objectivos e tarefas a Unidade de Sistemas de Informação 

necessita de diversa informação externa. 

Apresenta-se a seguir a enumeração dessas necessidade, a forma de recolha dessa 

informação e seu armazenamento 

1. Necessidades dos departamentos, serviços e dos órgãos de Gestão. Esta 

informação é esporádica e chega à via Email, telefone ou contacto pessoal pelos 

responsáveis dos departamentos ou serviços. Essa informação pode passar então 

para um Trouble Ticket. O sistema de Trouble Tickets é um repositório de tarefas 

do CICA, sua alocação às diferentes unidades, seu estado e urgência. 

2. Dados de diversos pontos da FEUP para o seu uso no SIFEUP de modo a 

responder às necessidades incluindo, por exemplo: 

• Capacidade e equipamento disponível nas salas: informação que nos chega 

numa fase de alteração de instalações, que se vai tornando menos frequente 

com a estabilidade nas novas instalações via email ou papel (planta do 

edifício, por exemplo). 

• Número e capacidade das turmas:  Informação que nos chega nos inícios dos 

semestres com caracter urgente para a alocação salas e de alunos às turmas 

via email dos responsáveis pelas turmas e horários nos departamentos. 

• Datas de inscrições nas turmas:  Informação que nos chega nos inícios dos 

semestres com caracter urgente para a alocação de alunos às turmas via email 

dos responsáveis pelas turmas nos departamentos. 

• Dados bancários relativos às propinas: informação que vamos recolher à base 

de dados da SIBS com frequência durante a época de pagamento de propinas. 

3. Informação sobre a instalação e administração dos vários sistemas de base de 

dados usados (Oracle e MSAccess). Esta informação é habitualmente necessária 

numa fase inicial com uma nova versão do software ou quando há um problema, 

sendo habitualmente recolhida em livros ou ajuda on-line local que são 

adquiridos com o software, revista “Oracle”, livros existentes na Biblioteca da 
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Faculdade, material de cursos de formação assistidos por alguém da unidade, 

informação on-line disponível pelos fabricantes ou por grupos de utilizadores. Há 

por vezes o recurso a cursos de formação; 

4. Informação sobre as ferramentas de desenvolvimento de aplicações. Esta 

informação é habitualmente recolhida em livros ou ajuda on-line local que são 

adquiridos com o software, revista “Oracle”, “ActiveWeb Developer”, “Oracle 

Professional” “Java Enterprise Developer”, material de cursos de formação 

assistidos por alguém da unidade, livros existentes na Biblioteca da Faculdade, 

informação on-line disponível pelos fabricantes ou por grupos de utilizadores. Há 

por vezes o recurso a cursos de formação; 

5. Dados administrativos dos alunos, cursos. Estes dados são recolhidos das 

unidades da Pré-Graduação e Pós-graduação da secretaria via exportação de 

dados e são armazenados numa base de dados paralela ao sistema. 

6. Dados administrativos de pessoal. Esta informação é introduzida no Sistema 

usado pela unidade (Sifeup) principalmente pela secção de Recursos Humanos. 

7. Resultado de inquéritos sobre os serviços. Estes dados são resultantes de 

inquéritos on-line e ficam guardados em ficheiros. 

8. Informação sobre rede e administração de computadores, Esta informação é 

habitualmente recolhida em livros ou ajuda on-line local que são adquiridos com 

o software, livros existentes na Biblioteca da Faculdade, informação on-line 

disponível pelos fabricantes ou por grupos de utilizadores. Há por vezes o 

recurso a cursos de formação, ou pelo recurso a outras unidades do CICA; 

9. Informação sobre pessoal da unidade publicada no Diário da República. Esta 

informação chegamos por distribuição do CICA de informação que lhe chega via 

unidade de recursos humanos. Esta unidade não faz o armazenamento desta 

informação pois o CICA já o faz; 

10. Informação administrativa da FEUP, via circulares. Esta unidade não faz o 

armazenamento desta informação pois o CICA já o faz. 

11. Informação administrativa do CICA, via email ou circulares. O armazenamento 

desta informação via email é feito por caso elemento da unidade conforme os 

seus interesses. 
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12. Informação operacional do CICA, normalmente via Trouble Tickets, reuniões 

formais e informais.  

13. Informação sobre processos administrativos. Esta unidade não faz o 

armazenamento desta informação pois o CICA já o faz. 

14. Informação diversa da Reitoria da UP, via telefone, email. O armazenamento 

desta informação via email é feito por caso elemento da unidade conforme os 

seus interesses sendo feita a sua divulgação restrita ao grupo de trabalho. 

15. Informação sobre software e hardware relacionados com as áreas de base de 

dados. Esta informação chega normalmente via emails, grupos de utilizadores na 

WEB ou via revista “Oracle”. 

 

Quando a aquisição de um novo livro é necessária depois desta se ter efectuada é 

enviado para a biblioteca para ser catalogado e é feito um pedido de empréstimo findo o 

qual o livro regressa à biblioteca.  
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Circuito da informação 
 

Os diferentes tipos de informação necessária e as diferentes formas com que ela 

chega torna a sua divulgação e processo de armazenamento distinto. 

O email é um dos principais meios de informação e o seu armazenamento é feito de 

maneira ad-hc por cada pessoa. 

Alguns emails são impressos e armazenados em capas etiquetadas  e outros são 

armazenados em “pastas” virtuais nos computadores. 

O conhecimento de certa fonte é transmitido por email ou via oral e muita 

informação é transmitida por meios informais. 

Outro meio muito usado é a Internet e normalmente a pesquisa resulta numa 

impressão e num adicionamento do site em questão a uma lista de favoritos, também 

armazenado de forma ad-hoc. 

A eliminação de certos documentos como por exemplo os relativos a turmas e 

horários é feita no início do semestre seguinte. 

O sistema de Trouble Tickets existente permite o armazenamento de tarefas e 

problemas existentes, assim como o processo necessário para os corrigir, de forma 

central. 

A chegada de uma nova revista ou livro é anunciada e circulam pela unidade. 

Sendo uma unidade pequena dedicada ao desenvolvimento muita informação é 

transmitida de elemento para elemento de forma informal tal como as referências a fontes 

de dados para determinado tipo de informação. 

Existe também acesso a cursos em CD, mas muitas vezes devido a falta de tempo e a 

um acesso menos fácil, esse tipo de fonte não é usado. A disponibilização desses CDs on-

line poderia colmatar este ponto. 

Os diversos livros, pastas e cadernos de formação encontram-se etiquetados e 

guardados em armários de fácil acesso pela unidade. O empréstimo é normalmente local, 

sendo possível o empréstimo a pessoas da unidade sendo o responsável avisado. 
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Conclusão 
 

As organizações necessitam e recebem cada vez mais informação de variado valor e 

tipo. 

As unidades de engenharia usam preferencialmente canais informais de informação. 

Muitas necessidades de informação são pontuais e urgentes, e no caso da unidade 

analisada sazonais.  

O seu armazenamento é cada vez mais difícil ser centralizado devido aos diversos 

canais que se formam, e especialmente devido a fontes electrónicas do estilo emails e 

Web. 

Um sistema central de análise e recolha tornar-se-ia útil, mas os recursos e técnicas 

necessários para lidar com informação de diversos meios tornam essa opção um miragem 

em várias organizações. 
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