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1. Contextualização

A SMED (Secretaria Municipal de Educação) necessita gerir, anualmente, a
distribuição de vagas da rede municipal de ensino para o ano letivo
seguinte, a partir da demanda de continuidade do ano atual e das
solicitações de vagas para ingresso de novos alunos.

A Secretaria necessita também gerir a distribuição de vagas
remanescentes na rede municipal para o ano letivo em andamento, com a
abertura de novas etapas de cadastro escolar (sobrecadastro) e inscrição
por livre demanda. Além disso, quando a demanda por vagas para crianças
de 0 a 2 anos é superior à capacidade de atendimento da rede é gerada
uma lista de espera, em que os alunos podem ser contemplados ao longo
do ano letivo.

Atualmente, o processo de gestão de vagas e matrícula possui etapas bem
claras e definidas, porém é extremamente trabalhoso e complexo pois
demanda o controle e lançamento manual de dados em diversas planilhas.
Nesses arquivos há registros das previsões de atendimento para o ano
seguinte, do levantamento da demanda de continuidade (concluintes de
etapa ou não), do quantitativo de vagas a serem ofertadas para novos
alunos, da distribuição de vagas, do controle da lista de espera por vagas e
do resultado final de contemplados com vaga após a etapa de matrícula
virtual.

Outra dificuldade da Secretaria é a extração e atualização de informações
em diferentes sistemas, que em alguns casos não possuem
interoperabilidade entre si.

Para otimizar a gestão da distribuição de vagas e da matrícula virtual há
necessidade de uma solução tecnológica que possibilite à SMED controlar
de maneira centralizada e estruturada os diversos processos de trabalho
relacionados, às instituições de ensino consultarem e atuarem no processo
nas atividades a elas atribuídas e ao responsável realizar a matrícula virtual
dos seus filhos, sendo este o objetivo desta demanda que está sendo
contratada.
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2. Objeto da Contratação

1.1 Projeto de desenvolvimento

Para esta demanda serão contratados 1.305 (hum mil trezentos e cinco)

pontos de função para serem desenvolvidos na tecnologia PHP com

framework Laravel e banco de dados Oracle.

1.2 Sustentação

Após o período de 3 meses de garantia, serão contratados 12 meses de

sustentação do sistema implantado, conforme condições previstas no

edital.

Após a implantação, será feita a análise do tamanho funcional do sistema

implantado e a quantidade de Pontos de Função Sustentado

corresponderá a este tamanho funcional analisado, que poderá ser de no

máximo 1.305 (hum mil trezentos e cinco) pontos de função sustentados.

1.3 Banco de Ponto de Função

Conforme o edital, farão parte do banco de pontos de função a

quantidade de 500 (quinhentos) pontos de função, para uso sob

demanda durante o período de sustentação, não havendo

obrigatoriedade do consumo.

1.4 Resumo

Em resumo, seguem os quantitativos que  devem fazer parte da proposta:

Descrição Quantidade

Pontos de Função 1.305
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Pontos de Função sustentados por 12
meses

1.305

Banco de pontos de função 500

3. Definições do Projeto Básico

Todo o serviço contratado será executado conforme previsto no Edital de

Chamamento Público 004/2019 e seus anexos. Seguem abaixo as

definições para esta contratação, referentes ao edital.

3.1 Sustentação de Sistemas

Seguindo o disposto no item 2.3.5 do 6º termo aditivo, “as manutenções

evolutivas, que tratam de inclusão de funcionalidades no sistema

sustentado, estarão incluídas na lista de serviços de sustentação. O limite

de pontos de função mensal referentes à manutenções evolutivas que

poderão estar incluídos nos serviços de sustentação será especificado no

momento da apresentação da demanda aos credenciados.”, o limite de

função de mensal referentes à manutenções evolutivas para esta

demanda é de 13 pontos de função. Ou seja, evoluções em até 13 pontos

de função mensal estão incluídas na sustentação e não serão pagas à parte

pela utilização do banco de pontos de função. Este valor é contabilizado

para as demandas que são abertas dentro do mês. Caso as demandas

evolutivas de um determinado mês sejam menores do que este valor, os

pontos de função que não forem utilizados não serão acumulados no mês

seguinte.

Chamamos atenção para o sexto aditivo ao edital de credenciamento, que

faz alteração nos conceitos de demandas evolutivas e melhorias.

Adicionalmente, deve também ser tratado com atenção o ANEXO II deste

documento.
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Conforme item 3.9.3 do “Anexo I - Projeto Básico” do edital, fica definido
que o período útil para a sustentação do MATRÍCULA VIRTUAL é de
segunda-feira a sexta-feira de 08:00 às 18:00. Caso sejam necessárias
atuações fora do horário acima, elas deverão ser remuneradas conforme
item 3.5.6 do Edital, utilizando o Fator de Conversão FC=0,15 multiplicado
pelo quantitativo em horas do serviço realizado pela CONTRATADA, para se
chegar ao quantitativo de pontos de função que será remunerado para a
quantidade de horas trabalhadas.

3.2 Prazo para a Execução dos Serviços

Conforme item 3.2.1 do “Anexo I - Projeto Básico” do edital, o prazo para

execução dos serviços é calculado com base no item “6.1.3 Estimativa de

Prazo de Projetos de Software” do “Roteiro de Métricas de Software do

SISP - Versão 2.2”.” Assim, fazendo o cálculo previsto no roteiro, e

considerando o expoente 0.35:

Prazo de Desenvolvimento = 1.305 0.35

Temos então que o projeto deverá ser desenvolvido em, no máximo, 12

meses e meio.

3.3 Condições da Prestação dos Serviços

O desenvolvimento dos trabalhos deverá ocorrer nas instalações da

CONTRATADA. No entanto, reuniões presenciais para levantamento de

requisitos, homologações, acompanhamento do projeto e outras reuniões

técnicas necessárias poderão ocorrer nas instalações da CONTRATANTE ou

do cliente, em endereço em Belo Horizonte, que será acordado no

momento do agendamento da reunião, podendo também ocorrer de

forma remota, conforme for determinado pelo cliente.

Para essa contratação não é necessário estabelecer link de comunicação

dedicado, sendo feito o acesso necessário ao ambiente da contratada

através de VPN (Virtual Private Network) disponibilizada pela Prodabel. No
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entanto, a ausência do link dedicado não poderá gerar nenhuma

dificuldade na execução dos trabalhos e não poderá ser utilizado como

justificativa para atrasos e baixa qualidade das entregas. Caso a ausência

do link dedicado venha a comprometer a entrega dos trabalhos, o mesmo

deverá ser estabelecido sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.

De acordo com definição do edital, o ciclo de pagamento seria por release,

podendo sofrer exceções a serem definidas pela CONTRATANTE. Assim,

para esta demanda, iremos adotar preferencialmente o ciclo de

pagamento por sprint.

4. Detalhamento da Demanda

O ANEXO I deste documento apresenta, de forma macro, o escopo previsto

no projeto. Vale ressaltar que a visão apresentada tem como objetivo

nortear o escopo que será desenvolvido. No entanto, em tempo de

projeto, quando for realizado o levantamento de requisitos de forma

detalhada, as funcionalidades elencadas podem sofrer modificações, ou

até serem retiradas ou adicionadas, de acordo com as necessidades

apontadas pelo cliente.

5. Contagem de Ponto de Função

Conforme descrito na seção 3.5 do “Anexo I - Projeto Básico” do edital de

credenciamento, utilizamos o CPM versão 4.3.1 e o roteiro do SISP versão

2.2 como referência de regras para medição do tamanho funcional do

projeto.

No entanto, para os cenários onde ainda são percebidos debates e

impasses em relação às contagens, foi elaborado o documento de “Roteiro

de Análise de Ponto de Função Prodabel”, no qual é especificado a forma

de contagem destes cenários. Este documento pode ser acessado através

do link https://psp.pbh.gov.br/wiki em Detalhamento de Cenário de

Métricas.
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ANEXO I - ESCOPO MACRO DA DEMANDA

Prodabel - Empresa de Informática e Informação
do Município de Belo Horizonte

GSAS – Gerência de Soluções de Negócio e Qualidade

Análise de Demanda

Secretaria Municipal de Educação

Gestão de Matrícula Virtual para Educação Básica
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Belo Horizonte / MG
Janeiro/2022

Objetivo deste documento

Realizar o entendimento das necessidades de informatização do processo de matrícula
virtual, gerenciado pela Secretaria Municipal de Educação, para alunos da Educação
Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal de ensino e elicitar os principais
requisitos de forma macro para a construção de uma solução tecnológica que realize o
controle e gestão desse processo.

Contextualização dos Processos de Negócio

No Brasil, a rede municipal de ensino é responsável por fornecer a educação básica,
que compreende a Educação Infantil (crianças de 0 a 5 anos) e o Ensino Fundamental
(crianças e adolescentes de 6 a 14 anos). No Município de Belo Horizonte o Ensino
Infantil é fornecido por instituições da rede própria e da rede parceira e o Ensino
Fundamental (incluindo a modalidade Educação de Jovens e Adultos) possui gestão
compartilhada entre o Município e o Estado.

A distribuição dos candidatos (alunos que continuarão na rede municipal ou buscam
ingressar na rede) às vagas nas escolas e turmas, respeitando a capacidade de
atendimento e demais critérios como idade, condições socioeconômicas,
vulnerabilidade social, distância e outros é uma atividade coordenada pela SMED.

Ao longo do ano, a equipe da Secretaria realiza diferentes processos de reserva de
vagas e, do mesmo modo para o ano seguinte, com o objetivo de garantir que todos os
candidatos sejam atendidos.

Inicialmente é realizado o processo de renovação, em que a vaga dos alunos
matriculados em determinada instituição da rede municipal no ano atual é garantida
automaticamente para o ano seguinte, exceto para concluintes do 9º ano do Ensino
Fundamental. Os sistemas de controle de matrículas, SGE e CAT, não realizam a
renovação automática, sendo necessário que o usuário realize uma ação para que este
registro ocorra ao final de cada ano letivo.

Nos meses de junho e julho é realizado o processo de encaminhamento direto, em que
são identificados nos sistemas de controle de matrículas os alunos concluintes de
determinada etapa e que continuarão matriculados na rede municipal no ano seguinte,
porém em outra instituição de ensino, preferencialmente da mesma jurisdição.
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Após realização dos processos acima, a Secretaria faz um levantamento de vagas
remanescentes nos sistemas SGE (vagas da rede municipal) e SVE (vagas da rede
parceira) e, no mês de agosto, abre para inscrições dos candidatos a vaga na rede
municipal de educação por meio do sistema SICESC
(https://cadastroescolar.pbh.gov.br/). Em período pré-determinado, os responsáveis
que pleiteiam uma vaga na rede municipal para seus filhos acessam essa ferramenta e
realizam o cadastro escolar. Os dados preenchidos são direcionados para o sistema
SICEI, se o candidato possuir de 0 a 5 anos, ou para o sistema CADEWEB, caso possua 6
anos ou mais.

Encerrado o período de cadastro escolar, a SMED realiza uma avaliação minuciosa para
distribuição de vagas de acordo com a proposição. Para essa atividade o órgão já possui
um fluxo de trabalho bem definido, porém com alta complexidade, pois os dados são
tratados manualmente pelas equipes através de diversas planilhas.

Ao final dessa avaliação a SMED irá gerar uma relação de contemplados com a vaga,
que seguirá para a etapa de matrícula virtual. Caso haja excedentes, a Secretaria fará a
gestão da lista de espera.

O sistema de matrícula virtual utilizado atualmente não possui interoperabilidade com
os demais sistemas envolvidos no processo. Para que os dados sejam disponibilizados
aos responsáveis, a Prodabel realiza carga manual da relação de contemplados com a
vaga.

Nos meses de outubro e novembro, em período pré-determinado, os responsáveis
devem acessar o sistema Matrícula Virtual e aceitar ou rejeitar a proposta de matrícula
ofertada pela SMED. No caso de aceite, o responsável é informado sobre o período em
que deve se dirigir à instituição de ensino e apresentar a documentação necessária
para efetivação de matrícula. No caso de rejeição, o responsável informa o motivo da
recusa e a Secretaria realiza as tratativas cabíveis, de acordo com o caso. Para as
situações de abstenção, em que os responsáveis não acessam o sistema dentro do
prazo estabelecido, a SMED, em conjunto com as instituições de ensino, realizam o
processo de busca ativa.

Diariamente, durante o período de matrícula virtual, a Prodabel disponibiliza uma
planilha de resultados desse processo e os dados são carregados no sistema “Suporte
Matrícula Virtual”. Nesse sistema as instituições de ensino acompanham a relação de
alunos e o status de confirmação da matrícula e registram o resultado da busca ativa.

O sistema “Suporte Matrícula Virtual” não possui interoperabilidade com nenhum
outro, sendo necessário no início do ano letivo, o registro manual da matrícula
definitiva do aluno no SGE ou CAT.

Concluído o processo, a SMED confecciona as planilhas de resultado, que auxiliam as
instituições no planejamento e compra de insumos para o ano letivo, e realiza o
levantamento das vagas remanescentes. Para o preenchimento dessas vagas é feito
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novo processo de cadastro (denominado sobrecadastro), iniciado com nova proposição
de vagas e etapa de cadastro escolar.

Ao longo do ano letivo, a SMED realiza oferta para preenchimento das vagas
remanescentes da rede municipal de ensino através de novos processos de cadastro,
denominados sobrecadastro, e através de inscrição por livre demanda diretamente nas
instituições de ensino. O quantitativo de vagas disponíveis para inscrição é cadastrado
pela SMED no SVE e publicado no portal PBH. O cidadão pode consultar a instituição de
ensino mais próxima ao seu endereço que possui vaga e se dirigir a ela com a
documentação necessária para efetivação da matrícula.

Contextualização das Necessidades

A SMED necessita gerir, anualmente, a distribuição de vagas da rede municipal de
ensino para o ano letivo seguinte, a partir da demanda de continuidade do ano atual e
das solicitações de vagas para ingresso de novos alunos.

A Secretaria necessita também gerir a distribuição de vagas remanescentes na rede
municipal para o ano letivo em andamento, com a abertura de novas etapas de
cadastro escolar (sobrecadastro) e inscrição por livre demanda. Além disso, quando a
demanda por vagas para crianças de 0 a 2 anos é superior à capacidade de
atendimento da rede é gerada uma lista de espera, em que os alunos podem ser
contemplados ao longo do ano letivo.

Atualmente o processo de gestão de vagas e matrícula possui etapas bem claras e
definidas, porém é extremamente trabalhoso e complexo, por demandar o controle e
lançamento manual de dados em diversas planilhas. Nesses arquivos há registros das
previsões de atendimento para o ano seguinte, do levantamento da demanda de
continuidade (concluintes de etapa ou não), do quantitativo de vagas a serem
ofertadas para novos alunos, da distribuição de vagas, do controle da lista de espera
por vagas e do resultado final de contemplados com vaga após a etapa de matrícula
virtual.

Outra dificuldade da Secretaria é a extração e atualização de informações em
diferentes sistemas, que em alguns casos não possuem interoperabilidade entre si.

Para otimizar a gestão da distribuição de vagas e da matrícula virtual há necessidade de
criação de uma solução tecnológica que possibilite à SMED controlar de maneira
centralizada e estruturada os diversos processos de trabalho relacionados, às
instituições de ensino consultarem e atuarem no processo nas atividades a elas
atribuídas e ao responsável realizar a matrícula virtual dos seus filhos. Essa solução não
contempla a gestão da inscrição por livre demanda, que continua a ser tratada pelos
sistemas de efetivação de matrícula atualmente em uso pela SMED.
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Contextualização da Solução

Para atender as necessidades da SMED na gestão de vagas na rede municipal de
ensino, o atual processo de trabalho sofrerá algumas adaptações. A solução proposta
fará a enturmação prévia dos alunos da rede municipal e dos candidatos que
pleitearem vagas por meio do cadastro escolar, com o objetivo de realizar a provisão de
vagas por faixa etária/ano de escolaridade/módulo EJA do ano letivo seguinte. Após a
enturmação, os responsáveis pelos alunos e candidatos serão notificados e realizarão o
aceite (matrícula virtual) ou recusa da vaga ofertada pela Secretaria.

Findado o processo descrito acima, as vagas remanescentes poderão ser ofertadas ao
cidadão por meio do sobrecadastro escolar. O processo de sobrecadastro somente
poderá ser realizado antes da inscrição por livre demanda, respeitando os critérios
estabelecidos por faixa etária/ano de escolaridade/módulo EJA. Durante o período de
realização do sobrecadastro não serão aceitas matrículas diretamente nas instituições
de ensino, sem registro prévio no sistema de matrícula virtual. Responsáveis que,
porventura, se apresentarem presencialmente em uma instituição de ensino, serão
orientados a realizar a solicitação de vaga através do sobrecadastro. Esses poderão
contar com a instituição de ensino caso tenham alguma dificuldade/restrição para
realizar o processo, tendo a sua disposição infraestrutura e apoio dos servidores da
secretaria escolar.

A solução proposta possibilitará realizar mais de um processo de sobrecadastro por
ano letivo e faixa etária/ano de escolaridade/módulo EJA. Enquanto a gestão de vagas
remanescentes estiver sendo realizada por sobrecadastro não haverá inscrição por livre
demanda, pois esses processos não podem ser realizados em paralelo. Se a SMED
optar pela abertura de inscrição por livre demanda para determinada faixa etária/ano
de escolaridade/módulo EJA, o sistema impedirá a realização de novos processos de
sobrecadastro ao longo do ano letivo.

Para os alunos que confirmaram vaga no processo de cadastro (Matrícula Virtual) e não
compareceram para efetivar a matrícula na instituição de ensino de determinado ano
letivo, as vagas serão preservadas no primeiro processo de sobrecadastro. Nos
processos subsequentes, os candidatos que não efetivarem a sua matrícula até a
abertura da próxima etapa de sobrecadastro ou livre demanda serão considerados
desistentes e as vagas serão disponibilizadas, mesmo havendo confirmação da
matrícula virtual.

Matrículas compulsórias serão tratadas como exceção (apresentação de medidas
protetivas, decisões judiciais, etc), encaminhadas para avaliação da Diretoria Regional e
poderão ser aceitas, desde que devidamente justificadas. Devido ao baixo volume,
essas matrículas serão registradas diretamente nos sistemas SGE e CAT e tratadas como
excedente em relação à capacidade máxima de vagas. As vagas utilizadas por matrícula
compulsória não serão consideradas pelo sistema Matrícula Virtual, desta forma, não
afetarão a disponibilidade de vagas ofertadas no processo de sobrecadastro.
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Como os sistemas oficiais de gestão de matrículas são o SGE e o CAT, o atual fluxo de
aceite de matrículas, com a entrega dos documentos “em papel” diretamente nas
instituições de ensino, será substituído no advento da publicação do sistema Matrícula
Virtual. A efetivação de matrícula deverá ser realizada exclusivamente nos sistemas
SGE e CAT, possibilitando assim o retorno e a atualização de dados entre os sistemas.

Escopo

Especificar uma solução pela qual a equipe da SMED possa realizar a distribuição de
alunos provenientes da demanda de continuidade e do cadastro escolar nas vagas das
diversas instituições de ensino que integram a rede municipal, respeitando a
capacidade de atendimento e a lista de espera por vagas, o responsável possa aceitar,
recusar ou, em alguns casos, solicitar troca da proposta de vaga indicada pela
Secretaria e os secretários das instituições de ensino possam acompanhar o processo e
realizar o registro do atendimento presencial dos responsáveis.

Diagrama de visão da solução

Nome Descrição

Acesso PBH Solução corporativa adotada pela PBH para controle de acesso a sistemas
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Base Geo

Corporativa

Solução corporativa que proporciona acesso a dados geográficos das

diversas Secretarias da PBH

Portal PBH Funcionalidade “Posso Ajudar?” do portal PBH

SA-PBH Solução corporativa para armazenamento de arquivos

CAT Sistema de Cadastro de Alunos e Turmas das Instituições Parceiras da Rede
Municipal

SICEI Sistema de Cadastro da Educação Infantil

CADEWEB Sistema de Cadastramento Escolar do Ensino Fundamental

SGE Sistema de Gestão Escolar
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Fluxo para Matrícula Virtual - Rede Parceira
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Fluxo para Matrícula Virtual - Rede Própria
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Fluxo para aprovação de candidatos a vagas no SICEI
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Fluxo para realização da Matrícula Virtual

Desenho da solução

A solução será segmentada em três módulos, a fim de organizar as funcionalidades

propostas e facilitar o entendimento.

Nome Descrição

Módulo Gestão
Módulo utilizado pela SMED para realizar cadastros básicos e
parametrizações das etapas do processo de matrícula virtual e gerenciar
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as diversas fases de distribuição das vagas e etapas de confirmação das
matrículas virtuais.

Módulo
Relatórios

Módulo utilizado pela SMED para extrair informações gerenciais
resultantes do processo de gestão de matrículas. Contempla também o
relatório de auditoria das principais funcionalidades do sistema.

Módulo
Responsável

Interface com os responsáveis para consulta da vaga reservada na rede
de ensino municipal e confirmação ou rejeição (com opção de troca) da
matrícula virtual.

Módulo
Instituições de
Ensino

Módulo utilizado pelas instituições de ensino (rede própria e rede
parceira) para consulta e atualização das informações referentes às vagas
disponíveis e acompanhamento da situação da matrícula virtual dos
alunos contemplados na instituição.

Os atores que irão interagir com o ambiente da solução, desempenhando papéis
diversos são:

Nome Descrição

Administrador
SMED

Administrador do sistema Matrícula Virtual

Usuário SMED Usuário administrativo da SMED

Usuário das
instituições de
ensino da rede
parceira

Usuário administrativo das instituições de ensino da rede parceira

municipal

Usuário das
instituições de
ensino da rede
própria

Usuário administrativo das instituições de ensino da rede própria

municipal

Responsável

Responsável legal pela matrícula virtual de seu(s) filho(s).

Obs: No caso do EJA, quando o candidato à vaga for maior de 18 anos, a

matrícula virtual pode ser realizada por ele mesmo.

SGE/CAT
Sistemas responsáveis pela efetivação de matrícula dos alunos da rede

municipal de ensino.
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Portal PBH
Sistema Portal PBH. Consumo das informações da situação do aluno

para a funcionalidade Posso Ajudar? do portal

Usuário SICEI Usuário que realiza a aprovação de candidatos a vagas no SICEI.

Diagrama de Contexto - Módulo Gestão
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Descrição das funcionalidades - Módulo Gestão

Funcionalidade Descrição

Configuração de

Sistema

Funcionalidade que permite parametrizar as configurações gerais de

operação do sistema.

Ex. Ano Letivo, Modalidade de ensino X faixa etária/ano de

escolaridade/módulos do EJA, Mensagens Padrão Sistema, Distância

entre moradia e instituição, Tipos de busca ativa, Status da Matrícula

Virtual, Status do envio dos documentos anexos, etc.

Parametrizar

fases do processo

de gestão de

matrículas

Funcionalidade que permite parametrizar a sequência das etapas do

processo de gestão de matrículas do ano letivo seguinte (cadastro

escolar) e do ano letivo corrente (sobrecadastro), por modalidade de

ensino e faixa etária/ano de escolaridade/módulos EJA. De acordo

com os períodos cadastrados as atividades que correspondem à etapa

estarão disponíveis e deverão ser realizadas.

Em determinado momento do ano letivo, a SMED poderá optar pelo

encerramento da gestão de vagas por sobrecadastro e iniciar a

inscrição por livre demanda, e a funcionalidade deverá permitir
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realizar esse controle. Uma vez iniciado o processo de inscrição não

será permitido parametrizar novo processo de sobrecadastro para o

ano letivo corrente.

Para a parametrização do primeiro processo de sobrecadastro de

determinado ano letivo, modalidade de ensino e faixa etária/ano de

escolaridade/módulos EJA, as vagas dos candidatos que confirmaram

a matrícula virtual no processo de cadastro permanecerão reservadas,

independente do comparecimento à instituição de ensino para

efetivação de matrícula. Nos processos subsequentes, os candidatos

que não efetivarem a sua matrícula até a abertura do sobrecadastro

subsequente serão considerados desistentes e as vagas serão

disponibilizadas, mesmo havendo confirmação da matrícula virtual. O

sistema deve alertar o usuário sobre a condição acima, solicitando

que confirme a operação.

Alguns exemplos:

1. Período (data início e data fim) de registro de oferta de vagas

(instituição de ensino rede parceira) e aprovação da oferta:

funcionalidades “Registrar oferta de vagas” e “Aprovar oferta

de vagas”;

2. Período (data início e data fim) de alocação de alunos em

turma: funcionalidades “Alocar aluno/candidato em turma” e

“Alocar individualmente aluno/candidato em turma”

disponíveis;

3. Período (data início e data fim) de matrícula virtual por

encaminhamento para uma instituição de ensino por

conclusão de etapa em outra: a funcionalidade “Realizar

matrícula virtual” estará disponível para acesso pelo

responsável e a funcionalidade “Realizar matrícula virtual de

aluno/candidato” estará disponível para acesso pelas

instituições de ensino;

4. Período (data início e data fim) de matrícula virtual de

cadastro escolar por faixa etária/ano de escolaridade/módulos

EJA: a funcionalidade “Realizar matrícula virtual” estará

disponível para acesso pelo responsável e a funcionalidade

“Realizar matrícula virtual de aluno/candidato” estará

disponível para acesso pelas instituições de ensino.
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5. Período (data início e data fim) de matrícula virtual de

sobrecadastro por faixa etária/ano de escolaridade/módulos

EJA: a funcionalidade “Realizar matrícula virtual” estará

disponível para acesso pelo responsável e a funcionalidade

“Realizar matrícula virtual de aluno/candidato” estará

disponível para acesso pelas instituições de ensino.

6. Período (data início até o final do ano corrente) de inscrição

por livre demanda por faixa etária/ano de

escolaridade/módulos EJA: o sobrecadastro estará indisponível

para essa modalidade de ensino e faixa etária/ano de

escolaridade/módulos EJA e os sistemas responsáveis pela

efetivação de matrícula no município poderão proceder com a

matrícula de alunos que comparecerem às instituições de

ensino, mesmo que não tenham realizado a matrícula virtual.

Parametrizar

motivos de

recusa de

matrícula

Funcionalidade que possibilita parametrizar os motivos de recusa da

vaga na matrícula virtual.

A funcionalidade deve diferenciar os motivos de recusa que permitem

que o responsável ou secretário de instituição de ensino solicitem

troca de instituição daqueles que não permitem a solicitação.

Ao recusar uma vaga e solicitar troca, o responsável ou secretário da

instituição de ensino deverá escrever uma justificativa para posterior

análise pela SMED.

Dois motivos de recusa já são conhecidos e possuem particularidades

e regras específicas já descritas nesse documento, sendo esses:

“Mudança de endereço”  e  “Escola distante”

Parametrizar

capacidade de

espaço por faixa

etária/ano de

escolaridade/mó

dulo EJA

Funcionalidade que permite parametrizar a quantidade de alunos que

podem ocupar um espaço físico (tamanho máximo de turma) e a

capacidade máxima por modalidade de ensino e faixa etária/ano de

escolaridade/módulo EJA da turma.

Essa quantidade é definida por resolução do Conselho Municipal de

Educação, obedecendo critérios de dimensão do espaço (m2 por aluno

e m2 para circulação) e relação professor/aluno.

Exemplo: 1 m2 por aluno na faixa etária de 3 anos.

Número máximo de alunos em turma da faixa etária de 3 anos: 15.
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Parametrizar

tipos de anexo

Permite parametrizar as funcionalidades do processo de gestão de

matrículas que possibilitam anexar documentos e definir/cadastrar a

descrição dos documentos solicitados em cada uma delas.

É possível configurar mais de um anexo por etapa.

A funcionalidade permitirá também parametrizar a obrigatoriedade

dos anexos solicitados por funcionalidade.

Clonar dados de

mapa de turmas

Funcionalidade que permite ao Administrador SMED clonar mapas de

turmas de anos letivos anteriores, proporcionando maior facilidade na

composição do mapa do ano letivo seguinte.

A clonagem pode ser realizada das seguintes formas:

- mapa de turmas de todas as instituições de ensino da rede

municipal.

- mapa de turmas de determinada instituição de ensino da rede.

- mapa de turmas por modalidade de ensino e faixa etária/ano

de escolaridade/módulo do EJA.

Aprovar oferta de

vagas da rede

parceira

As instituições parceiras cadastram as vagas ofertadas por ano letivo,

turno e faixas etárias/anos de escolaridade, através da funcionalidade

“Registrar oferta de vagas”. Após o cadastro, os mediadores da SMED

realizam uma vistoria para verificar as condições da instituição em

atender as vagas ofertadas.

Essa funcionalidade permite à SMED:

- pesquisar a oferta de vagas por instituição de ensino, faixa

etária/ano escolaridade/EJA dentre outros filtros.

- aprovar/reprovar oferta de vagas, possibilitando registrar

comentário na oferta de vagas informada pela instituição

parceira.

Compor mapa de

turmas por

instituição de

ensino

Funcionalidade que permite associar as salas físicas de uma

instituição de ensino às faixas etárias/anos de escolaridade/módulos

EJA atendidos em determinado turno e ano letivo, formando as

turmas.

As turmas flex podem receber mais de uma faixa etária/ano de

escolaridade/módulos EJA.
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Exemplo:

Para as instituições de ensino da rede própria essa associação permite

que o sistema calcule o número de vagas disponíveis em cada turma

(sala x turno x faixas etárias/ano de escolaridade).

Caso o cálculo do número de vagas disponíveis sobreponha a

capacidade máxima da turma por faixa etária/ano de

escolaridade/módulo EJA, o sistema deve considerar como

precedência a capacidade máxima (relação professor/aluno).

A funcionalidade deve permitir que a SMED informe um tamanho

para a sala, diferente da informação recuperada do SGE. O tamanho

da sala informado irá sobrepor o recuperado para fins de cálculo do

número de vagas disponíveis.

Para as instituições de ensino da rede parceira o número de vagas

disponíveis em cada turma é igual à oferta de vagas informada pela

instituição e aprovada pelo mediador da SMED.

O sistema deverá alertar caso haja composição de turma sem oferta

de vagas aprovada para a instituição de ensino da rede parceira.

Todas as dependências físicas (salas) da instituição de ensino serão

recuperadas e registradas no mapa. As salas que não estiverem com

enturmação atribuída serão consideradas disponíveis.

Ao realizar a composição do mapa, faz-se necessário persistir os

parâmetros utilizados como referência para realizar o cálculo da

disponibilidade de vagas.

Por meio desta funcionalidade é possível:
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- Consultar mapa por ano letivo/instituição de

ensino/sala/turma/faixa etária e ano escolar, etc.

- Atribuir m², turno e faixa etária por sala, podendo ser

atribuídas até duas faixa etárias para determinada turma

(turma flex)

- Confirmar, alterar ou cancelar um mapa de turma

- Emitir relatório de mapa de turma

Compor relação de

alunos/candidatos

para alocação

Funcionalidade que possibilita ao usuário recuperar os alunos

(matriculados e concluintes para encaminhamento direto) e

candidatos a vagas na rede municipal por instituição de ensino, ano

letivo e faixa etária/ano de escolaridade/módulos EJA e armazená-los

em uma relação de alunos/candidatos para alocação.

A funcionalidade deve recuperar as informações até determinada data

de corte (definida no processo), respeitar a ordenação definida pelo

sistema de origem, quando houver, e identificar o motivo da inserção

do aluno na lista (renovação, concluinte, candidato no cadastro

escolar, etc).

A relação de alunos/candidatos para alocação poderá ser atualizada

diversas vezes ao longo do processo de gestão de matrículas, sempre

respeitando as fases do processo, parametrizadas por ano letivo.

Ao atualizar a lista o sistema deverá verificar no ano letivo

correspondente:

● Se a consulta retornou aluno/candidato que não está

registrado no ano letivo (seja alocado em turma, encaminhado

para rede estadual ou em listas de espera) esse é inserido na

relação de alunos/candidatos para alocação. Exemplo: alunos

matriculados depois da última busca.

● Se a consulta retornou aluno/candidato que está registrado no

ano letivo, esse não deve ser reinserido na relação de

alunos/candidatos para alocação.

○ Se a consulta retornou um aluno em faixa etária/ano de

escolaridade/módulo EJA diferente da informada na

última busca, o sistema deve remover o aluno da

alocação ou lista anterior, respeitando as regras, e
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inseri-lo na relação de alunos/candidatos para

alocação. Exemplo: o aluno foi reprovado.

● Se há aluno alocado em turma ou em outra lista que não está

mais relacionado na busca atual, o sistema deve remover o

aluno da alocação ou lista anterior, respeitando as regras.

Exemplo: o aluno foi transferido para outra instituição.

Alocar

aluno/candidato

em turma

Funcionalidade que possibilita alocar os alunos e os candidatos à vaga

na rede municipal nas turmas de uma instituição de ensino, em

determinado ano letivo.

Essa funcionalidade será utilizada diversas vezes ao longo do processo

de gestão de matrículas, sempre respeitando as fases do processo,

parametrizadas por ano letivo, e o fluxo da funcionalidade.

Exemplo de fluxo de alocação de alunos em turmas de uma instituição

de ensino:

1. Recuperar o mapa de composição de turmas da instituição de

ensino no ano letivo para o qual a alocação está sendo

realizada.

2. Recuperar da “relação de alunos/candidatos para alocação” os

alunos matriculados no ano letivo atual que poderão continuar

na mesma instituição de ensino no ano seguinte.

3. Remover os alunos da lista e realizar a alocação nas turmas. Os

alunos matriculados na rede municipal e que continuarão na

mesma instituição já são alocados nas turmas com a matrícula

virtual na situação aprovada, pois não passam pela etapa de

manifestação do responsável.

4. Calcular a disponibilidade de vagas remanescentes de cada

turma, utilizando os critérios estabelecidos na funcionalidade

“Parametrizar capacidade de espaço físico por faixa etária/ano

de escolaridade/módulo EJA”.

5. Recuperar da “relação de alunos/candidatos para alocação” os

alunos concluintes de etapa em outras instituições que serão

encaminhados para a instituição de ensino em tela.

Obs.: O sistema deve apresentar a lista de instituições de

ensino de origem (que vão encaminhar alunos para a

p. 28



Credenciamento

MATRÍCULA VIRTUAL

instituição de ensino previamente selecionada) para escolha

do usuário, respeitando o critério de jurisdição;

6. Remover os alunos da lista e realizar a alocação nas turmas do

mapa. Os alunos concluintes são alocados nas turmas com a

matrícula virtual na situação pendente, pois passam pela etapa

de manifestação do responsável.

7. Calcular a disponibilidade de vagas remanescentes de cada

turma, conforme passo 4.

8. Recuperar da “relação de alunos/candidatos para alocação” os

candidatos à vaga registrados no cadastro escolar e

direcionados para a instituição de ensino em tela.

9. Remover os candidatos da lista e realizar a alocação nas

turmas do mapa, respeitando a ordem. Os candidatos são

alocados nas turmas com a matrícula virtual na situação

pendente, pois também passam pela etapa de manifestação

do responsável.

10. Calcular a disponibilidade de vagas remanescentes de cada

turma, conforme passo 4.

Sempre que esse processo for realizado o sistema deve recuperar a

última versão do mapa de alocação de turmas.

Todas as vezes que for incluído ou removido um aluno/ candidato da

turma a disponibilidade de vagas deve ser atualizada.

Deverá ser possível alocar e remover alunos em lote para a turma

selecionada.

Ao salvar a alocação o sistema deve alertar caso a turma (sala X faixa

etária/ano de escolaridade/módulos EJA) tenha mais alunos alocados

que a disponibilidade de vagas.

Após consolidação dos resultados, a alocação de alunos/candidatos

em turmas não poderá ser alterada.

Por meio desta funcionalidade é possível:

- Pesquisar mapa de turmas por filtros diversos
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- Visualizar o mapa de turma pesquisado

- Enturmar alunos e candidatos de forma individual ou em lote

- Remover alunos e candidatos enturmados

- Calcular ocupação/vagas disponíveis

- Emitir relatório de alunos/candidatos/turmas por instituição

de ensino

Alocar

individualmente

aluno/candidato

em turma

A maioria dos alunos/candidatos serão alocados em lote nas turmas

de determinada instituição de ensino e ano letivo. Porém existem

algumas exceções em que há necessidade de análise minuciosa por

parte da SMED (por exemplo a alocação em escolas da jurisdição faz

com que o aluno/candidato seja alocado em escola muito distante do

seu endereço).

Essa funcionalidade possibilita que a alocação seja feita sem

considerar a restrição da jurisdição e poderá ser utilizada nas mesmas

fases do processo de gestão de matrículas em que é realizada a

alocação em lote.

O aluno/candidato é recuperado da “relação de alunos/candidatos

para alocação”, alocado em turma do mapa da instituição de ensino

selecionada e removido da lista. Em seguida, o sistema realiza o

cálculo e atualiza a disponibilidade de vagas remanescentes da turma.

As regras aplicadas na funcionalidade “Alocar aluno/candidato em

turma” se estendem a esta funcionalidade.

Informar

encaminhamento

para rede

estadual

Funcionalidade em que a SMED registra o resultado da análise da

solicitação de vaga e indica ao responsável que realize a busca de vaga

na rede estadual de ensino. A situação da matrícula virtual é

atualizada para "Encaminhado para rede estadual”.

Ao realizar o encaminhamento para rede estadual o sistema remove o

aluno/candidato da relação de alunos/candidatos para alocação.

Publicar mapa de

alocação de

turmas

Funcionalidade que permite à SMED conceder ou ocultar a consulta

ao resultado do mapa de turmas pelas instituições de ensino da rede

própria.
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Como a alocação pode ter diversas versões, ao longo do processo, é

importante que as instituições de ensino visualizem somente o

consolidado pela Secretaria.

Por meio desta funcionalidade é possível:

- pesquisar mapa por instituição de ensino, modalidade, faixa

etária/ano escolar/EJA

- visualizar o mapa selecionado

- publicar o mapa, disponibilizando o mesmo para as

instituições de ensino da rede própria

- cancelar publicação do mapa

Aprovar alocação

para matrícula

virtual

Funcionalidade em que a SMED consolida os resultados de alocação

de alunos/candidatos em turmas e os disponibiliza para consulta da

situação e/ou manifestação de aceite/recusa por parte do responsável

e das instituições de ensino.

Exemplos de resultados:

● Relação de alunos/candidatos contemplados com vaga;

● Relação de alunos/candidatos encaminhados para rede

estadual;

● Relação de alunos/candidatos encaminhados para lista de

espera, ou seja, alunos que ainda permanecem na relação de

alunos/candidatos para alocação e que não foram alocados em

turmas.

● Relação de alunos/candidatos que solicitaram troca de

instituição de ensino e tiveram seu pedido de troca aprovado

ou reprovado.

Antes da consolidação, o sistema deverá verificar se há algum aluno

não contemplado com vaga (relação de alunos/candidatos para

alocação) e alertar o usuário. Caso o usuário confirme, o sistema deve

remover os relação de alunos/candidatos para alocação e inseri-los na

lista de espera.

Essa funcionalidade será utilizada diversas vezes ao longo do processo

de gestão de matrículas, sempre respeitando as fases do processo,

parametrizadas por ano letivo.
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Quando a SMED disponibiliza os resultados para os responsáveis é

enviado e-mail com alerta para o acesso do sistema.

Para alunos/candidatos à vaga na Educação Infantil a disponibilização

dos dados para consulta da situação e/ou manifestação de

aceite/recusa por parte do responsável só será realizada após

aprovação dos mesmos no SICEI.

Por meio desta funcionalidade é possível:

- listar a relação de alunos/candidatos contemplados com uma

vaga por modalidade de ensino, faixa etária/ano escolar/EJA

- atualizar lista de contemplados, conforme descrito na

funcionalidade “Atualizar alocação de aluno/candidato”

- disponibilizar a lista de contemplados, conforme descrito na

funcionalidade “Disponibilizar alocação de aluno/candidato”

- suspender lista de contemplados

- exportar contatos para envio de SMS, conforme descrito na

funcionalidade “Exportar lista de contatos para alerta”

- notificar por e-mail

Disponibilizar

alocação de

aluno/candidato

Serviço que disponibiliza o resultado da alocação de

alunos/candidatos no mapa de turmas por instituição de ensino, sala,

faixa etária/ano de escolaridade/módulos EJA e turno.

Na Educação Infantil há necessidade de aprovação do

aluno/candidato, pela SMED, para realização de matrícula. Para a faixa

etária de 3 a 5 anos a aprovação dos alunos/candidatos é em lote e de

0 a 2 anos a aprovação é individual, pois não há garantia de

atendimento de todos os candidatos. Os candidatos priorizados por

critérios previstos na legislação são atendidos e os demais

permanecem em uma lista de espera.

A partir do resultado da alocação de alunos/candidatos

disponibilizado por esse serviço a SMED poderá aprovar no SICEI a

matrícula do candidato.

Atualizar alocação

de

aluno/candidato

Funcionalidade que atualiza a situação dos alunos/candidatos após

processo de aprovação/reprovação no SICEI e realiza a retirada de
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alunos/candidatos que não foram aprovados das respectivas turmas

do mapa do sistema Matrícula Virtual.

Ao realizar essa atividade há necessidade de registrar a justificativa

para reprovação do aluno/candidato (preenchida no SICEI) e atualizar

o cálculo de disponibilidade de vagas das turmas.

Exportar lista de

contatos para

alerta

Funcionalidade em que a SMED poderá exportar a relação de contatos

dos responsáveis pelos alunos/candidatos para posterior envio de

SMS de notificação. O formato do arquivo deverá ser xlsx ou csv.

Essas listas poderão ser filtradas por tipo de resultado. Exemplo:

Alunos/candidatos encaminhados para rede estadual.

Obs.: O sistema não faz envio automático de SMS.

Cancelar

candidato/aluno

a vaga

Funcionalidade que permite, em qualquer etapa (ex: relação de

alunos/candidatos para alocação e definitiva, turma, etc.), cancelar a

inscrição de um candidato/aluno a vaga, com prévia justificativa do

motivo do cancelamento. Essa funcionalidade permite minimizar

problemas no fluxo de trabalho da SMED para candidatos que

pleiteiam duas vagas diferentes e candidatos que estão na lista de

espera e são eleitos para realizar matrícula compulsória. A

funcionalidade permite também desfazer o cancelamento da vaga,

uma vez desfeito o candidato/aluno retorna para a “relação de

alunos/candidatos para alocação” possibilitando o usuário SMED:

alocar, encaminhar para rede estadual, colocar em lista de espera, etc.

Listar solicitações

de troca de

instituição de

ensino

Funcionalidade de consulta das informações das solicitações de troca
de instituição de ensino cadastradas pelos responsáveis para
determinado letivo.
Exemplo de informações exibidas na consulta: data da solicitação de
troca, motivo da solicitação de troca, informações complementares
relacionadas ao motivo, dados do responsável, dados do contemplado
com a vaga, situação da solicitação de troca, etc.

Exemplo das situações da solicitação de troca:
1. Pendente: aguardando análise automática feita pelo sistema

ou análise manual por parte da SMED.
2. Em análise: a solicitação de troca está sendo analisada

manualmente pela SMED.
3. Aprovada: a solicitação de troca foi atendida.
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4. Reprovada: a solicitação de troca foi rejeitada e o responsável
será informado da necessidade de realizar novo cadastro
escolar.

Para que o resultado da solicitação de troca seja disponibilizado para
visualização pelo responsável a SMED deverá aprovar esse resultado
através da funcionalidade “Aprovar alocação para matrícula virtual”.

Aprovar

automaticamente

solicitação de

troca por

mudança de

endereço

Funcionalidade em que o sistema analisa, automaticamente, as
solicitações de troca de instituição por mudança de endereço
pendentes de resposta, cadastradas pelos responsáveis para
determinado ano letivo.

Exemplos de critérios para aprovação automática de solicitação de
troca:

1. O sistema identifica as instituições de ensino da rede
municipal na jurisdição do endereço informado pelo
responsável que atendem a faixa etária/ano de
escolaridade/módulo EJA do contemplado com a vaga.

2. O sistema verifica nas instituições de ensino listadas acima (da
mais próxima do endereço informado para a mais distante) se
há vaga disponível nas turmas da faixa etária/ano de
escolaridade.

3. Se encontrar uma vaga disponível o sistema realiza a troca,
removendo o contemplado da vaga ofertada anteriormente e
alocando em uma nova vaga e atualiza a situação da
solicitação para “Aprovada”.

4. Se não encontrar uma vaga disponível a solicitação de troca
permanece na situação “Pendente” para análise por parte da
SMED.

Essa funcionalidade será executada diversas vezes ao longo do
processo de gestão de matrículas, durante os períodos determinados
para matrícula virtual.

Aprovar

automaticamente

solicitação de

troca por escola

distante

Funcionalidade em que o sistema analisa, automaticamente, as
solicitações de troca de instituição por motivo de grande distância
entre escola e moradia.

Exemplos de critérios para aprovação automática de solicitação de
troca:

1. O sistema identifica as instituições de ensino da rede
municipal mais próximas do endereço do candidato ou aluno
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(considerando o endereço preenchido no cadastro escolar
para candidatos ou endereço da matrícula no SGE para alunos
da rede municipal no ano letivo atual) que atendem a faixa
etária/ano de escolaridade/módulo EJA do contemplado com a
vaga.

2. O sistema verifica nas instituições de ensino (da mais próxima
do endereço informado para a mais distante) se há vaga
disponível nas turmas da faixa etária/ano de escolaridade.

3. Se encontrar uma vaga disponível em uma instituição de
ensino com distância de até 1.200m do endereço do candidato
ou aluno, o sistema realiza a troca, removendo o contemplado
da vaga ofertada anteriormente e alocando em uma nova vaga
e atualiza a situação da solicitação para “Aprovada”.

4. Se não encontrar uma vaga disponível a solicitação de troca
permanece na situação “Pendente” para análise por parte da
SMED.

Essa funcionalidade será executada diversas vezes ao longo do
processo de gestão de matrículas, durante os períodos determinados
para matrícula virtual.

Analisar

manualmente

solicitação de

troca

Funcionalidade que permite que a SMED responda as solicitações de
troca de instituição de ensino cadastradas pelos responsáveis para
determinado ano letivo.
Inicialmente o usuário da SMED altera a situação da solicitação para
“Em análise”.
A verificação da viabilidade de atendimento da solicitação é feita
através das funcionalidades de alocação de alunos/candidatos em
turmas, e, se possível, a troca da vaga é realizada (o usuário retira o
contemplado da alocação de vaga atual e insere uma nova alocação).
Em seguida o usuário atualiza a situação da solicitação:

● Se a troca foi realizada a situação da solicitação é alterada para
“Aprovada”.

○ Se ainda estiver no período de realização da matrícula
virtual a nova vaga será apresentada na situação
“Pendente” para que o responsável manifeste aceite ou
recusa.

○ Se o período de realização da matrícula virtual estiver
encerrado, a nova vaga será apresentada na situação
“Aprovada” e o responsável é informado do período de
efetivação da matrícula na respectiva instituição de
ensino.
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● Se a troca não foi realizada a situação da solicitação é alterada
para “Reprovada”.

Por meio desta funcionalidade é possível:

- Listar solicitações de troca de instituição de ensino por filtros

diversos (período, instituição, etc.)

- Alterar o status da solicitação de troca

- Aprovar/Rejeitar solicitação de troca

- Encaminhar aluno/candidato para nova instituição de ensino

- Emitir relatório de solicitações de troca de instituição

Consultar

matrícula virtual

Serviço que disponibiliza a relação de alunos por instituição de ensino,
ano letivo, turno e faixa etária/ano de escolaridade/módulo EJA que
estão com a matrícula virtual aprovada. Dessa forma, o SGE e o CAT
poderão recuperar as informações previamente cadastradas no
processo de matrícula virtual.

Por meio desta funcionalidade é possível:

- Recuperar dados do aluno/candidato por filtros diversos.

- Recuperar relação de alunos/candidatos por instituição de

ensino

Consultar fases

do processo de

gestão de

matrículas

Serviço que disponibiliza as fases dos processos de gestão de
matrículas, separando cadastro, sobrecadastros e inscrição por livre
demanda, por ano letivo e faixa etária/ano de escolaridade/módulo
EJA. Dessa forma, o SGE e o CAT poderão impedir ou permitir a
realização de tarefas que impactam no processo de gestão de
matrículas e disponibilidade de vagas.

Atualizar

efetivação de

matrícula

Funcionalidade que atualiza a situação da efetivação de matrícula dos
alunos por instituição de ensino, ano letivo, turno e faixa etária/ano
de escolaridade a partir das informações recuperadas dos sistemas de
gestão de matrículas (SGE e CAT).

Disponibilizar

informações para

o Portal PBH

Serviço que disponibiliza as informações do processo de matrícula
virtual na funcionalidade Posso Ajudar? do Portal da PBH.
Essa funcionalidade deverá disponibilizar as informações dos
seguintes etapas do fluxo do sistema:

● disponibilização da vaga para aceite/recusa por parte do
responsável.

● após aceite ou recusa da vaga por parte do responsável.
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● atualizações de informações relacionadas à solicitação de troca
de instituição de ensino.

● efetivação de matrícula nos sistemas de gestão de matrículas
(SGE e CAT).

Obs. Os dados apresentados são uma inferência baseada nas entrevistas realizadas com o objetivo de subsidiar as estimativas de

esforço. Em tempo de projeto será necessário realizar o levantamento de requisitos de forma detalhada.

Algumas funcionalidades exibidas no diagrama de contexto possuem
interoperabilidade com sistemas já utilizados pela PBH no processo de gestão escolar,
conforme tabela abaixo.

Funcionalidade Descrição

Recuperar

instituições de

ensino - rede

própria

Funcionalidade que recupera do SGE informações cadastrais das

instituições de ensino que compõem a rede própria de ensino

municipal.

Exemplo de informações recuperadas: nome da instituição, endereço,

jurisdição, regional, faixas etárias/anos de escolaridade/módulo EJA

atendidos, por turno e ano letivo corrente.

A jurisdição da instituição de ensino será obtida por meio da

funcionalidade “Recuperar jurisdição” e persistida para o ano letivo

corrente.

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do

sistema SGE - Prodabel

Recuperar salas -

rede própria

Funcionalidade que recupera do SGE informações cadastrais das
dependências físicas (salas) de determinada instituição de ensino da
rede própria de ensino municipal.
Exemplo de informações recuperadas: nome da dependência,
dimensões, tipo de dependência, etc.

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do
sistema SGE - Prodabel

Recuperar

instituições de

ensino - rede

parceira

Funcionalidade que recupera do CAT informações cadastrais das
instituições de ensino que compõem a rede parceira de ensino
municipal.
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Exemplo de informações recuperadas: nome da instituição, endereço,
jurisdição, regional, faixas etárias/anos de escolaridade atendidos, por
turno e ano letivo corrente.

A jurisdição da instituição de ensino será obtida por meio da
funcionalidade “Recuperar jurisdição” e persistida para o ano letivo
corrente.

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do
sistema CAT - SMED

Recuperar salas -

rede parceira

Funcionalidade que recupera do CAT informações cadastrais das
dependências físicas (salas) de determinada instituição de ensino da
rede parceira de ensino municipal.
Exemplo de informações recuperadas: nome da dependência,
dimensões, tipo de dependência, etc.

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do
sistema CAT - SMED

Recuperar

jurisdição

Funcionalidade que recupera da base Geo Corporativa as informações

da jurisdição (território do município) ao qual um endereço se refere.

Esta funcionalidade obtém as informações das camadas “jurisdição

escolar ensino infantil creche”, “jurisdição escolar ensino

fundamental” e “jurisdição escolar ensino infantil”, conforme camada

selecionada.

A funcionalidade será utilizada para recuperar a jurisdição das

instituições de ensino (rede própria ou parceira) e/ou a jurisdição que

atenderá determinado candidato, conforme seu endereço de cadastro.

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe GEO Prodabel

Recuperar alunos

matriculados -

rede própria

Funcionalidade que recupera do SGE a relação de alunos matriculados
na rede própria de ensino municipal, por ano letivo, instituição de
ensino, modalidade de ensino, turno e faixa etária/ano de
escolaridade/módulo EJA, para levantamento da demanda de vagas
para o ano letivo seguinte.

A funcionalidade deverá permitir separar os alunos matriculados que
poderão permanecer na mesma instituição de ensino no ano letivo
seguinte (a instituição atende no ano letivo atual a faixa etária/ano de
escolaridade/módulo EJA que o aluno irá cursar no ano letivo
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seguinte) dos alunos concluintes de determinada etapa do ensino e
que deverão ser encaminhados para outra instituição (a instituição de
ensino atual não possui a faixa etária/ano de escolaridade/módulo EJA
que o aluno irá cursar no ano letivo seguinte).

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do
sistema SGE - Prodabel

Recuperar alunos

matriculados -

rede parceira

Funcionalidade que recupera do CAT a relação de alunos matriculados
na rede parceira de ensino municipal, por ano letivo, instituição de
ensino, turno e faixa etária/ano de escolaridade, para levantamento da
demanda de vagas para o ano letivo seguinte.

A funcionalidade deverá permitir separar os alunos matriculados que
poderão permanecer na mesma instituição de ensino no ano letivo
seguinte (a instituição atende no ano letivo atual a faixa etária/ano de
escolaridade que o aluno irá cursar no ano letivo seguinte) dos alunos
concluintes de determinada etapa do ensino e que deverão ser
encaminhados para outra instituição (a instituição de ensino atual não
possui a faixa etária/ano de escolaridade que o aluno irá cursar no ano
letivo seguinte).

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do
sistema CAT - SMED

Recuperar

candidatos a

vaga do cadastro

escolar -

Educação Infantil

Funcionalidade que recupera do SICEI a relação de candidatos à vaga
na Educação Infantil da rede municipal de ensino, por faixa etária/ano
de escolaridade e instituição de ensino (instituição mais próxima do
endereço informado no cadastro). Essa relação é ordenada de acordo
com os critérios de identificação de vulnerabilidade social.

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do
sistema SICEI - Prodabel

Recuperar

candidatos a

vaga do cadastro

escolar - Ensino

Fundamental

Funcionalidade que recupera do CADEWEB a relação de candidatos à
vaga no Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, por faixa
etária/ano de escolaridade e instituição de ensino (instituição mais
próxima do endereço informado no cadastro).

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do
sistema CADEWEB - Prodabel
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Recuperar

candidatos a

vaga do cadastro

escolar - EJA

Funcionalidade que recupera do CADEWEB a relação de candidatos à
vaga no EJA da rede municipal de ensino, por módulo e instituição de
ensino (instituição mais próxima do endereço informado no cadastro).

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do
sistema CADEWEB - Prodabel

Recuperar

aprovação /

reprovação de

aluno/candidato

Funcionalidade que recupera do SICEI a situação de aprovação ou

reprovação dos alunos/candidatos à vaga e a justificativa da

reprovação, quando houver, por instituição de ensino, ano letivo,

turno e faixa etária/ano de escolaridade.

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do

sistema SICEI - Prodabel

Recuperar

situação de

matrícula - rede

própria

Funcionalidade que recupera do SGE a situação da efetivação de
matrícula dos alunos por instituição de ensino, ano letivo, turno e faixa
etária/ano de escolaridade/módulo EJA.

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do
sistema SGE - Prodabel

Recuperar

situação de

matrícula - rede

parceira

Funcionalidade que recupera do CAT a situação da efetivação de
matrícula dos alunos por instituição de ensino, ano letivo, turno e faixa
etária/ano de escolaridade.

Obs. Este serviço será desenvolvido pela equipe de sustentação do
sistema CAT - SMED

Obs. Os dados apresentados são uma inferência baseada nas entrevistas realizadas com o objetivo de subsidiar as estimativas de

esforço. Em tempo de projeto será necessário realizar o levantamento de requisitos de forma detalhada.
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Diagrama de Contexto - Módulo Relatórios

Descrição das funcionalidades - Módulo Relatórios

Funcionalidade Descrição

Relatório de

situação do

aluno/candidato

Relatório de situação do aluno/candidato.

Filtros: nome do responsável, cpf responsável, nome do aluno, cpf

aluno, etc.

Campos: Data/hora, nome do aluno, cpf do aluno, nome do

responsável, cpf do responsável, endereço, jurisdição, regional,

situação da matrícula virtual, fase do processo de matrícula do qual o

aluno/candidato participou, situação de entrega dos documentos
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(renovação, concluinte, cadastro, sobrecadastro, etc), situação da

efetivação de matrícula, etc.

Mapa escolar -

previsão /

realização de

atendimentos

Relatório de mapa escolar - previsão de atendimento por instituição

de ensino

Filtros: instituição de ensino, ano letivo, turno, faixa etária/ano de

escolaridade/modalidade EJA, possui enturmação?,  etc.
Ex: EMEI 1 - Ano letivo - Sala 10 - Manhã - 9º ano - 30 vagas previstas -
27 matrículas virtuais realizadas - 3 vagas disponíveis
Campos: regional, jurisdição, instituição de ensino, ano letivo, turno,

faixa etária/ano de escolaridade/modalidade EJA, possui

enturmação?,  etc.

Quantitativo de

matrículas

efetuadas

instituição de

ensino / regional

Relatório quantitativo de matrículas efetuadas por instituição de

ensino/jurisdição/regional.

Filtros: regional, jurisdição, instituição de ensino, ano letivo, turno,

faixa etária/ano de escolaridade/modalidade EJA, etc.

Campos: regional, jurisdição, instituição de ensino, ano letivo, turno,

faixa etária/ano de escolaridade/modalidade EJA, etc.

Relatório geral de

alunos /

candidatos

Relatório geral de alunos/candidatos por instituição de

ensino/jurisdição/regional.

Exemplo:

O relatório deve exibir um totalizador por motivo (renovação,

encaminhado, Cadastro Escolar), situação da matrícula virtual e

situação da efetivação de matrícula.
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Filtros: regional, jurisdição, instituição de ensino, tipo de instituição

(rede parceira ou rede própria), faixa etária/ano de

escolaridade/modalidade EJA, ano letivo, turno, fase do processo de

matrícula (cadastro, sobrecadastro, etc), situação da matrícula

virtual, situação da efetivação de matrícula (SGE e CAT), etc.

Campos: aluno/candidato, regional, jurisdição, instituição de ensino,

tipo de instituição (rede parceira ou rede própria), faixa etária/ano

de escolaridade/modalidade EJA, ano letivo, turno, fase do processo

de matrícula (cadastro, sobrecadastro, etc), situação da matrícula

virtual, situação da efetivação de matrícula (SGE e CAT), etc.

Relação de

alunos /

candidatos que

entregaram

documentação na

matrícula virtual

Relatório de estudantes que entregaram documentação na

matrícula virtual por instituição de ensino/jurisdição/regional.

Filtros: regional, jurisdição, instituição de ensino, faixa etária/ano de

escolaridade/modalidade EJA, ano letivo, turno, tipo de anexo, etc.

Campos: aluno/candidato, regional, jurisdição, instituição de ensino,

faixa etária/ano de escolaridade/modalidade EJA, ano letivo, turno,

situação entrega anexo, data entrega anexo, tipo de anexo, etc.

Relação de alunos

/ candidatos que

recusaram e

solicitaram troca

Relatório de estudantes que recusaram e solicitaram troca por

instituição de ensino/jurisdição/regional, consolidado por motivo de

recusa.

Filtros: regional, jurisdição, instituição de ensino, faixa etária/ano de

escolaridade/modalidade EJA, ano letivo, turno, motivo recusa, etc.

Campos: aluno/candidato, regional, jurisdição, instituição de ensino,

faixa etária/ano de escolaridade/modalidade EJA, ano letivo, turno,

motivo recusa, etc.

Relatório de

quantitativo de

turmas

Relatório quantitativo de turmas de por instituição de

ensino/jurisdição/regional.

Filtros: regional, jurisdição, instituição de ensino, faixa etária/ano de

escolaridade/modalidade EJA, ano letivo, turno, etc.
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Campos: regional, jurisdição, instituição de ensino, faixa etária/ano

de escolaridade/modalidade EJA, ano letivo, turno, turma/sala,  etc.

Relatório de

quantitativo de

estudantes

encaminhados

para rede

parceira

Relatório quantitativo de estudantes encaminhados para rede

parceira por instituição de ensino/jurisdição/regional.

Filtros: regional, jurisdição, instituição de ensino, faixa etária/ano de

escolaridade/modalidade EJA, ano letivo, turno, etc.

Campos: regional, jurisdição, instituição de ensino, faixa etária/ano

de escolaridade/modalidade EJA, ano letivo, turno, quantidade de

alunos/candidatos, etc.

Auditoria -

compor mapa de

turmas por

instituição de

ensino

Auditoria da funcionalidade compor mapa de turmas por instituição

de ensino por filtros diversos.

Auditoria - alocar

aluno/candidato

em turma

Auditoria da funcionalidade alocar aluno/candidato em

turma por filtros diversos.

Auditoria - alocar

individualmente

aluno/candidato

em turma

Auditoria da funcionalidade alocar individualmente aluno/candidato

em turma por filtros diversos.

Auditoria -

aprovar mapa de

turmas

Auditoria da funcionalidade aprovar mapa de turmas por filtros

diversos.

Obs. Os dados apresentados são uma inferência baseada nas entrevistas realizadas com o objetivo de subsidiar as estimativas de

esforço. Em tempo de projeto será necessário realizar o levantamento de requisitos de forma detalhada.
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Diagrama de Contexto - Módulo Responsável

Descrição das funcionalidades - Módulo Responsável

Funcionalidade Descrição

Login [Acesso

PBH]

Autorização de acesso ao sistema para os responsáveis.

Obs. Para acessar as funcionalidades “Acompanhar matrícula virtual”,

“Realizar matrícula virtual” e “Solicitar troca de instituição de ensino”

os responsáveis deverão autenticar-se previamente.

Acompanhar

matrícula virtual

Funcionalidade que possibilita:

● consultar informações da vaga destinada pela SMED em

determinado ano letivo para o(s) filho(s) registrado(s) no

cadastro escolar;

● consultar informações da vaga destinada pela SMED em

determinado ano letivo para o(s) filho(s) encaminhado(s)

diretamente para uma instituição de ensino por conclusão de

etapa em outra;

● consultar informações sobre o direcionamento do candidato

para busca de vaga na rede estadual de ensino (quando a

SMED identifica que a instituição que atende a necessidade

faz parte da outra rede);

● acompanhar a situação da matrícula virtual e da efetivação da

matrícula junto à instituição de ensino.
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● acompanhar a situação da entrega e análise dos documentos

anexos enviados pelo responsável.

Exemplo de informações exibidas na consulta: dados cadastrais do

responsável, dados cadastrais do contemplado com a vaga, endereço

informado no cadastro escolar ou na matrícula, informações da

instituição de ensino, turno, faixa etária/ano de escolaridade/módulo

EJA da vaga, situação da matrícula virtual, situação do envio e análise

de documentos anexos,  etc.

Exemplo das situações da matrícula virtual:

1. Pendente: aguardando manifestação do responsável.

2. Aprovada: o responsável aceitou a vaga.

3. Recusada: o responsável recusou a vaga e o motivo da recusa

não disponibiliza a opção de troca de instituição de ensino.

4. Aguardando análise da solicitação de troca: o responsável

recusou a vaga ofertada e solicitou troca de instituição de

ensino.

5. Encaminhado para rede estadual: a SMED analisou a

solicitação de vaga e sugere a busca de vaga na rede estadual

de ensino.

Exemplo da situação da matrícula realizada no SGE ou CAT:

1. Pendente: aguardando realização de matrícula pelo

responsável.

2. Matrícula efetivada: o responsável foi presencialmente até a

instituição de ensino, apresentou toda a documentação

exigida e a matrícula foi efetivada no SGE e CAT.

3. Desistente: o responsável não realizou a matrícula no período

estabelecido.

Realizar matrícula

virtual

Funcionalidade que permite aos responsáveis aceitarem ou
recusarem a vaga destinada pela SMED, em determinado ano letivo,
para o(s) filho(s) registrado(s) no cadastro escolar ou encaminhado(s)
diretamente para uma instituição de ensino por conclusão de etapa
em outra.
A funcionalidade para manifestação de aceite ou recusa poderá ser
acessada pelos responsáveis em um período pré-estabelecido pela
SMED, de acordo com as etapas do processo de gestão de matrículas.
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● O aceite da vaga por parte do responsável atualiza a situação
da matrícula virtual para “Aprovada” e o responsável é
informado do período de efetivação da matrícula na
respectiva instituição de ensino.

● A recusa da vaga por parte do responsável exige o
preenchimento do motivo (selecionado a partir de uma lista
de opções).

○ Se o motivo selecionado não permitir solicitação de
troca, a situação da matrícula virtual é atualizada para
“Recusada” e o responsável é informado de que
deverá realizar novo cadastro escolar, caso necessário.

○ Se o motivo selecionado permitir solicitação de troca e
o responsável optar por não fazê-la, a situação da
matrícula virtual também é atualizada para
“Recusada” e o responsável é informado de que
deverá realizar novo cadastro escolar, caso necessário.

○ Se o motivo selecionado permitir solicitação de troca e
o responsável preenchê-la, a situação da matrícula
virtual é atualizada para “Aguardando análise da
solicitação de troca” e o responsável é informado de
que deverá acompanhar a atualização das
informações.

Exemplo de motivos de recusa que possibilitam o preenchimento de
uma solicitação de troca de instituição:

● “Mudança de endereço”;
● “Escola distante da residência”.

Só é permitido registrar uma solicitação de troca por vaga e período
de cadastro.

Solicitar troca de

instituição de

ensino

Funcionalidade que permite aos responsáveis solicitar a troca da
instituição de ensino da vaga destinada pela SMED em determinado
ano letivo.
Ao preencher a solicitação o responsável deverá preencher um
campo de observações e outras informações adicionais de acordo
com o motivo da recusa, como por exemplo:

1) “Mudança de endereço”: o responsável deverá preencher o
seu novo endereço.

2) “Irmão na mesma etapa da Educação Básica matriculado em
outra escola”: o responsável deverá preencher dados
cadastrais do irmão, como por exemplo o nome completo e o
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CPF, e o nome da instituição de ensino em que ele está
matriculado.

Por meio desta funcionalidade é possível:

- Registrar solicitação de troca de instituição de ensino

- Retificar solicitação de troca de instituição de ensino (só

permitir quando a vaga estiver na situação “Aguardando

análise  da solicitação de troca”).

- Cancelar solicitação de troca de instituição de ensino

- Visualizar dados da solicitação de troca registrada

Obs. A retificação e o cancelamento da solicitação de troca só poderá

ser realizada enquanto estiver na situação “Pendente".

Ao cancelar uma solicitação de troca a matrícula virtual retornará

para a situação “Pendente”.

Anexar

documentos

Funcionalidade que permite ao responsável anexar documentos
necessários ao processo. A obrigatoriedade de inserção do anexo em
cada funcionalidade é definida por parâmetro.
Para cada documento parametrizado deverá ser exibido um campo
correspondente para o usuário incluir o anexo.
Ex: Certidão de nascimento (inserir anexo) e Comprovante de
endereço (inserir anexo) no aceite de matrícula virtual, Comprovante
de endereço (inserir anexo) na solicitação de troca, etc.

Esta funcionalidade deverá controlar as situações de envio dos
documentos. Exemplo:

● Documentação aprovada (anexada e aprovada pela
instituição).

● Documentação em análise da instituição (enviada,
aguardando análise da instituição)

● Documentação pendente (não enviada)
● Documentação inconforme/incompleta (enviada e reprovada

pela instituição).

Outras fases do processo de gestão de matrículas podem solicitar o
envio de anexos, de acordo com a parametrização realizada pelo
usuário. Quando houver essa parametrização, o sistema utilizará essa
funcionalidade aqui descrita.
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Para realizar a persistencia de anexos deverá ser utilizada a solução
corporativa SA PBH disponibilizada pela Prodabel.

Obs. Os dados apresentados são uma inferência baseada nas entrevistas realizadas com o objetivo de subsidiar as estimativas de

esforço. Em tempo de projeto será necessário realizar o levantamento de requisitos de forma detalhada.

Diagrama de Contexto - Módulo Instituições de Ensino

Descrição das funcionalidades - Módulo Instituições de Ensino

Funcionalidade Descrição

Registrar oferta

de vagas

Funcionalidade utilizada pelas instituições de ensino da rede parceira
para consultar e informar o número de vagas ofertadas em
determinado ano letivo, faixa etária/ano de escolaridade e turno e
visualizar a situação do registro após a análise do mediador da SMED.

A funcionalidade para registro da oferta poderá ser acessada pelos
secretários das instituições parceiras em um período pré-estabelecido
pela SMED, de acordo com as etapas do processo de gestão de
matrículas.

Exemplo de situações da oferta de vagas:
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● Pendente (aguardando análise do mediador SMED).
● Aprovada (analisada e aprovada pelo mediador SMED).
● Reprovada (analisada e reprovada pelo mediador SMED).

Só será permitido existir uma oferta de vagas aprovada por instituição
de ensino, ano letivo, turno e faixa etária/ano de escolaridade.
Não será permitido excluir ou editar as ofertas de vagas aprovadas e
reprovadas.

Por meio desta funcionalidade é possível:
- A Instituição de ensino incluir oferta de vaga de acordo com

suas faixas etárias/anos de escolaridade
- Visualizar ofertas de vagas incluídas
- Alterar e excluir uma oferta de vaga se ainda não avaliada pela

SMED

Consultar
matrícula virtual

Funcionalidade utilizada pelas instituições de ensino para consultar a
lista de alunos contemplados com vaga na instituição por faixa
etária/ano de escolaridade/módulo EJA, para o ano letivo
selecionado, e a situação da matrícula virtual de cada um (Ex:
Pendente, Aprovada, Reprovada, Aguardando análise da solicitação de
troca, Matrícula Efetivada, etc).

Essa funcionalidade estará disponível para acesso após aprovação do
mapa de turmas da respectiva instituição de ensino por parte da
SMED.

Por meio desta funcionalidade é possível:
- Visualizar a listagem de alunos contemplados com a vaga na

instituição
- Consultar aluno específico para verificação de situação da

matrícula

Consultar

resultado do

mapa de turmas

Funcionalidade utilizada pelas instituições de ensino para consultar o
mapa de turmas da instituição de ensino, por sala, turno, faixa
etária/ano de escolaridade/módulo EJA, quantidade de alunos
alocados, total de vagas ofertadas e disponíveis.

Ex. Dados visualizados na consulta
Sala 01 - manhã, 09 ano, 23 alunos alocados, 25 vagas ofertadas,
2 vagas disponíveis
Sala 01 - tarde, 09 ano, 24 alunos alocados, 25 vagas ofertadas,
1 vagas disponíveis
Sala 02 - manhã, 09 ano, 28 alunos alocados, 25 vagas ofertadas, 0 vagas disponíveis
Sala 02 - manhã, 09 ano, 27 alunos alocados, 25 vagas ofertadas, 0 vagas disponíveis
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Essa funcionalidade estará disponível para acesso após aprovação do
mapa de turmas da respectiva instituição de ensino por parte da
SMED.

Por meio desta funcionalidade é possível:
- Consultar o mapa de turmas da instituição através de suas

faixa etária/ano escolaridade/módulo EJA, turno e sala

Manter busca

ativa

Funcionalidade utilizada pelas instituições de ensino para registrar o
histórico das ações realizadas na busca de determinado
aluno/candidato que não se manifestou durante a fase de matrícula
virtual sobre a vaga destinada a ele na respectiva instituição. Para
cada ação de busca de determinado aluno/candidato deverá ser
possível registrar a data da busca, o tipo de busca (telefone, visita,
responsável veio presencialmente na instituição, etc), observações,
etc. Essa funcionalidade permite que seja criado um histórico de
contatos da instituição com o responsável.

Por meio desta funcionalidade é possível:
- Consultar um aluno/candidato
- Incluir e alterar registros de busca ativa
- Consultar registros de busca ativa
- Visualizar registros de busca ativa

Realizar

matrícula virtual

de

aluno/candidato

Alguns responsáveis realizam contato (telefone, e-mail, visita etc) com
a instituição de ensino, por não possuírem acesso à internet, para
obter informações sobre a matrícula virtual. Esta funcionalidade
permite que a instituição de ensino realize, em nome do responsável,
o aceite ou recusa (incluindo troca da instituição de ensino) da
matrícula do aluno/candidato.

O sistema deve registrar quem realizou o acesso à vaga e realizou o
aceite ou recusa, se foi o próprio responsável ou o secretário da
instituição de ensino.

As regras aplicadas na funcionalidade “Realizar Matrícula Virtual” no
Módulo Responsável se estendem a esta funcionalidade.

Por meio desta funcionalidade é possível:
- Buscar aluno para aceite/recusa da vaga
- Realizar aceite da vaga
- Realizar Recusa da vaga
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- Inserir anexo da documentação, caso necessária

Solicitar troca de

instituição de

ensino

Ao realizar a matrícula virtual em nome do responsável, no caso de
recusa da vaga destinada pela SMED, o secretário de determinada
instituição de ensino poderá solicitar a troca da instituição de ensino.

As regras aplicadas na funcionalidade “Solicitar troca de Instituição de
Ensino” no Módulo Responsável se estendem a esta funcionalidade.

Por meio desta funcionalidade é possível:
- Registrar solicitação de troca de instituição
- Alterar solicitação de troca de instituição
- Cancelar solicitação de troca de instituição

Anexar

documentos
Funcionalidade já descrita no módulo Responsável.

Analisar

documentação

de matrícula

Após o responsável ou o próprio secretário da instituição de ensino
inserir a documentação necessária para realização de determinada
etapa do processo de matrícula virtual de um candidato/aluno, os
documentos deverão passar por uma análise.
Esta funcionalidade permite ao secretário da instituição de ensino
aprovar ou reprovar a documentação anexada.

A aprovação dos documentos atualiza o status da documentação para
“Documentação aprovada”. A reprovação atualiza o status da
matrícula para “Documentação inconforme/incompleta”.

Por meio desta funcionalidade é possível:
- Consultar aluno/candidato
- Listar documentação enviada
- Aprovar documentação anexada
- Reprovar documentação anexada
- Visualizar a documentação anexada

Obs. Os dados apresentados são uma inferência baseada nas entrevistas realizadas com o objetivo de subsidiar as estimativas de

esforço. Em tempo de projeto será necessário realizar o levantamento de requisitos de forma detalhada.
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Considerações sobre Requisitos Não Funcionais

Trilha de Auditoria e Histórico

O sistema deverá possuir mecanismos de registro de ações efetuadas, bem como, o

registro histórico das alterações realizadas pelo usuário. Em tempo de projeto serão

definidos quais conjuntos de informações farão uso deste recurso.

Relatórios em múltiplas mídias

O sistema deverá possibilitar que os relatórios sejam exportados para múltiplas mídias,

ex. PDF (Adobe), DOCx (Microsoft Word) e XLSx (Microsoft Excel).

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Nesta análise de demanda não foi feito o detalhamento sobre os dados que compõem

os formulários. Entretanto, no momento do detalhamento do sistema, é necessário

levar em consideração os requisitos para atendimento à Lei Geral de Proteção de

Dados.
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ANEXO II - ATIVIDADES DE SUSTENTAÇÃO

Segue abaixo a transcrição do edital e seus aditivos (em itálico), em

relação aos serviços de sustentação, descritos no item 2.3 do Anexo I -

Projeto Básico do Edital de Chamamento Público 004/2019. Além da

transcrição, a fim de ilustrar e deixar mais claro cada um dos serviços,

seguem também exemplos de cada serviço.

2.3 Sustentação de sistemas legados

2.3.1 São considerados serviços de sustentação os serviços de operação e

manutenção continuada de soluções de software em utilização na PBH,

cujo principal resultado é a correção de defeitos, prevenção, manutenção

da sua disponibilidade, estabilidade e desempenho, além de pequenas

melhorias necessárias à continuidade do sistema. Esses serviços

contemplam:

2.3.1.1 Manutenções Corretivas: análise, diagnóstico, restabelecimento da

disponibilidade, correção de falhas ou defeitos da solução de software em

ambiente de produção, abrangendo comportamentos inadequados que

causem problemas de uso ou mau funcionamento da aplicação e

quaisquer desvios em relação aos requisitos funcionais ou não funcionais

esperados para a solução, seja em rotinas “batch” ou “on line”. Estão

incluídas nessas manutenções todas as interfaces que fazem parte da

aplicação sustentada.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Inspeções de código fonte;

● Análise de logs;

● Análise de dados coletados por ferramentas de monitoração/APM;

● Análise de causa raiz;
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● Correção de bugs e comportamentos inadequados;

● Acompanhamento, diagnóstico e correções de problemas

intermitentes.

2.3.1.2 Melhorias: Adequação da solução de software às necessidades de

melhoria.

2.3.1.2.1 Melhorias sem alteração de funcionalidades sob o ponto de vista

do usuário, com a finalidade de promover a melhoria de desempenho,

manutenibilidade, solucionar não-conformidades de layout e sanar

aspectos ineficientes de usabilidade da aplicação. Estão incluídas nas

melhorias, mas não se limitando a elas, os seguintes itens: alterações de

elementos visuais, alterações de layout, alterações no fluxo de navegação

entre interfaces, alteração do texto de mensagens, padronização de nome

de campos e variáveis, adição ou reestruturação de menus de navegação

estáticos, alteração ou exclusão de páginas estáticas.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Alterações de elementos visuais, alterações de layout;

● Alterações no fluxo de navegação entre interfaces;

● Alteração de label e texto de mensagens;

● Padronização de nomes de campos e variáveis, adição ou

reestruturação de menus de navegação estáticos, alteração ou

exclusão de páginas estáticas;

● Alterações de obrigatoriedade de campos;

● Adequações em razão do Padrão de Interfaces de Sistemas Web -

PIWeb, disponível em https://piweb.pbh.gov.br;

● Avaliações de performance e aplicação das soluções para este mau

comportamento.

2.3.1.2.2 Melhorias em funcionalidades já existentes na aplicação, com a

finalidade de adequação da funcionalidade tais como
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inclusão/exclusão/alteração de atributos, inclusão/exclusão/alteração em

regras de negócio.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Promover alterações em integrações devido a mudanças normativas

ou de legislação;

● Inclusão de novas informações em funcionalidades;

● Mudanças de regras nos preenchimentos de campos;

● Inclusão e/ou alteração de regras de negócio na execução de alguma

funcionalidade

● Fazer alterações em integrações já existentes, por evoluções nos

sistemas que são integrados ou por qualquer outro motivo.

Exemplo: atualizações no sistema de autenticação/autorização

Acesso PBH, alterações no Novo Endereço Corporativo, alterações

na Log Cidadão e API Cidadão.

2.3.1.3 Manutenções adaptativas: adequação da solução de software às

mudanças de ambiente operacional, compreendendo hardware e software

básico, e de versão de software, de linguagem, de Browser, orquestrador

de contêineres, de servidor de aplicação e de Sistema de Gerenciamento de

Banco de Dados (SGBD), que não impliquem inclusão, alteração ou

exclusão de funcionalidades.

2.3.1.3.1 Considerando as constantes evoluções no contexto de tecnologia

da informação, fazem parte das manutenções adaptativas as evoluções

tecnológicas do sistema legado, podendo contemplar mudança de

tecnologia (reescrita total ou parcial), melhorias de arquitetura, alterações

em integrações com sistemas legados e evoluções no processo de

integração contínua e entrega contínua.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Fazer atualização de versão das tecnologias envolvidas quando

identificada a necessidade de evolução tecnológica;
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● Efetuar as correções de vulnerabilidades de segurança identificadas,

seja adequando o código-fonte ou mesmo fazendo a evolução

tecnológica do sistema e seus componentes como banco de dados,

servidor de aplicação, frameworks, bibliotecas, etc;

● Configurações e atualizações relacionadas à Esteira de Integração

Contínua (EIC);

● Atualização de bibliotecas e dependências;

● Atualização de imagens do projeto em razão da evolução

tecnológica.

● Adequação das aplicações face à evolução do Catálogo de

Tecnologia.

2.3.1.4 Operações de dados: serviços de inclusão, alteração, consulta ou

exclusão de dados no banco de dados do ambiente de produção para

elaboração de relatórios, correção ou adequação de informações mantidas

pelas soluções de software sustentadas e levantamento de informações

complementares e não disponibilizadas via aplicação ao usuário.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Desenvolver scripts e views de banco de dados com o objetivo de

extrair informações da base, sem inclusão desta funcionalidade no

menu da aplicação (no caso de relatório no menu, entende-se como

uma demanda evolutiva);

● Executar scripts para correções de dados devido ao mau

funcionamento ou bug de software;

● Executar scripts para anonimização, deleção ou expurgo de dados

caso seja necessário.

2.3.1.5 Suporte de segundo e terceiro nível ao usuário.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Esclarecer dúvidas relacionadas à implementação quando solicitado

pelo negócio para fins de planejamento de novas funcionalidades;
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● Investigar sobre informações presentes na solução que os usuários

alegam estar incorretas ou com suspeitas de erro;

● Investigar falhas em módulos ou integrações da solução.

2.3.1.6 Apoio à produção: suporte e acompanhamento presencial das

equipes de infraestrutura para análise, diagnóstico, resolução de

incidentes e proposta de melhoria, quando couber.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Atuar na resolução de problemas operacionais quando escalado

pelo N2;

● Atuar em RDMs de implantação de sistemas em ambiente

operacional;

● Análise de degradação em uma ou mais funcionalidades no sistema,

com a execução de testes de desempenho quando for o caso.

2.3.1.7 Acompanhamento das aplicações: Monitoração preventiva e

gestão dos registros de Log gerados pelos sistemas sustentados.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Análise de logs;

● Análise de dados coletados por ferramentas de

monitoração/Application Performance Management (APM).

2.3.1.8 Operação de Sistemas: Consiste na execução de quaisquer

procedimentos operacionais rotineiramente requeridos pelo sistema em

função de suas regras de negócio ou forma de construção, incluindo

parametrizações necessárias.

Alguns serviços que estão inclusos, mas não limitados a estes:

● Desenvolvimento e aplicação de scripts;

● Alteração de configurações;

● Re-deploy da aplicação.
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