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Abstract. This paper describes the development and implementation of SACTe
information system, used in the project management of the Alagoas State Re-
search Foundation (FAPEAL), which aims to promote agility, transparency and
integrity of the database of projects and researchers related to research grants.
The fact that this application be made available as free software that enables a
community of developers contributing improvements to the system and the solu-
tion can be adopted by various foundations of the genre.

Resumo. Este artigo descreve o desenvolvimento e implantação do sistema de
informação SACTe, usado na gerência de projetos da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL), que tem como finalidade pro-
mover agilidade, transparência e integridade da base de dados de projetos e
pesquisadores relacionados a bolsas de pesquisa. O fato desta aplicação ser
disponibilizada como software livre possibilita que uma comunidade de desen-
volvedores contribua com melhorias para o sistema e que a solução possa ser
adotada por diversas fundações deste gênero.

1. Introdução
As Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) oferecem suporte logı́stico a pesquisadores
e organizações que promovem estudos em diversas áreas do conhecimento. Elas possuem
um papel importante no fomento e desenvolvimento de projetos de pesquisa cientı́ficos
e tecnológicos, porém, muitas vezes, seus trabalhos não são realizados adequadamente
devido à dificuldade no tratamento de tarefas burocráticas, sem o uso de sistemas in-
formatizados adequados para tal fim.

Objetivando a automatização do fluxo da informação, várias fundações
preocupam-se com o uso de sistemas informatizados para seu gerenciamento, entre-
tanto, tais sistemas são, em geral, proprietários, possuem alto custo de manutenção e
personalização, e, em alguns casos, não atendem às reais necessidades das fundações,
comprometendo a eficiência de suas atividades internas.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de apoio às FAPs que
possibilita a integração dos dados destas instituições de maneira simples, utilizando tec-
nologias livres com código aberto.



2. Fundações de Amparo à Pesquisa - FAPs
As FAPs são agências autônomas de fomento à produção cientı́fica e tecnológica geral-
mente vinculadas às Secretarias de Ciência e Tecnologia, Instituições de Ensino e
Organizações públicas e privadas. Seus objetivos são apoiar, estimular, promover e sub-
sidiar atividades de pesquisa, desenvolvimento cientı́fico, tecnológico e inovação em seus
respectivos estados de atuação. Tais objetivos são realizados através de investimentos,
concessão de bolsas de estudo e apoio a programas e projetos desenvolvidos pelo Estado,
além da promoção de intercâmbio e da formação e capacitação de recursos humanos,
visando benefı́cios para a comunidade e o progresso da ciência e tecnologia.

Por fomentar projetos das mais diversas áreas de estudo, as FAPs devem agru-
par dados dos mais variados tipos para atender às demandas destas instituições, através
das informações de pesquisadores, das submissões, acompanhamento, avaliação, controle
financeiro, administração de projetos, entre outros.

2.1. Sistemas de apoio às FAPs
Os sistemas de informação baseados em computador analisam dados de entrada e retor-
nam informações processadas com o objetivo de auxiliar seus usuários em processos que
exigem atenção para a tomada de decisão. Os primeiros sistemas informatizados, que
datam das décadas de 1960 e 1970, eram sistemas caros, de uso especı́fico e difı́ceis de
usar. Além disso, as bases de dados não possuı́am uma arquitetura que possibilitasse a
análise de dados com a finalidade de gerar relatórios gerenciais que ofereciam o devido
suporte ao usuário [Bispo 1998]. Com o passar dos anos, as tecnologias emergentes possi-
bilitaram o desenvolvimento de sistemas cada vez mais robustos e eficientes, tornando-se
indispensáveis no suporte à rotina diária das organizações. Atualmente, muitos recursos
são investidos nestes sistemas, visando oferecer para as pessoas ligadas às organizações
mais agilidade nas informações [Stábile 2001].

Na submissão de projetos à fundações que não possuem sistemas informatizados,
em geral, o pesquisador que deseja candidatar-se a uma bolsa de estudo ou auxı́lio, deve
preencher formulários contendo informações relativas ao trabalho proposto e encaminhá-
los para a FAP pessoalmente ou através de um sistema postal. Normalmente, o acompa-
nhamento dos projetos é realizado através de uma visita pessoal à fundação, por telefone,
serviço postal ou correio eletrônico, podendo tornar o procedimento mais lento e passı́vel
de falhas, tanto de comunicação quanto técnicas.

Até onde se tem analisado, a maioria das soluções em software para apoio às
FAPs são proprietárias ou restritas a colaboradores. De fato, esperava-se que houvesse
um interesse maior entre as próprias fundações e Secretarias de Estado no incentivo ao
desenvolvimento de um sistema que provesse funcionalidades comuns às entidades do
gênero e possibilitasse sua customização de acordo com as suas necessidades especı́ficas.
A Tabela 1 relaciona os sistemas utilizados pelas FAPs brasileiras.

Até o inı́cio de 2011, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas –
FAPEAL1 – utilizava o Banco de Contexto Cientı́fico e Tecnológico (BCCT), um sistema
informatizado com a finalidade de gerenciar informações de pesquisadores e demandas
por fomento a projetos de Ciência e Tecnologia, auxiliando na gestão de recursos da
fundação. Porém, este sistema era deficiente e não atendia às necessidades da FAPEAL,
devido a ser confuso, funcionar de maneira irregular, apresentar documentação escassa

1http://www.fapeal.br



Tabela 1. Sistemas de apoio às FAPs brasileiras
Sistema adotado FAPs e seus respectivos estados
SIGFAP FAPES (ES), FAPEAM (AM), FAPEMAT (MT), FUNDECT

(MS), FAPESPA (PA), FAPEPI (PI) e FAPITEC (SE).
AgilFAP FAPEMIG (MG), FACEPE (PE) e FAPERGS (RS).
SAGE FAP-DF (DF) e FAPESP (SP).
SACTe FAPEAL (AL).
Outros sistemas FUNTAC (AC), FAPESB (BA), FUNCAP (CE), FAPEG (GO),

FAPEMA (MA), Fundação Araucária (PR) e FAPERJ (RJ).
Nenhum FAPESC (SC), FAPESQ (PB), FAPERN (RN), FEMACT (RR).

e dificil manutenabilidade, entre outros fatores. Além disto, o sistema apresentava uma
interface complicada para o pesquisador, visto que seus formulários de cadastro eram
extensos e exigiam o preenchimento obrigatório da maioria de seus campos, muitos destes
podendo ser desnecessários ao usuário.

O alto custo para a aquisição e customização dos sistemas disponı́veis no mercado
motivou o inı́cio do desenvolvimento de um sistema livre, robusto, eficiente e agradável
em cooperação com o Laboratório de Análise, Modelagem e Programação – LAMP2 –
para gerenciar informações de submissões e integrar vários módulos que auxiliariam nas
atividades da FAP e sua interação com os pesquisadores. Como a ferramenta desenvolvida
seria de livre distribuição, possibilitaria o desenvolvimento colaborativo que contribuiria
trazendo melhorias para o próprio sistema.

3. SACTe
O Sistema de Apoio Cientifı́co e Tecnológico (SACTe) é um sistema de informação web
disponibilizado sob licença de software livre [Stallman 2004] que visa agilizar, facilitar
e integrar diversos serviços, como o acompanhamento de pesquisadores e do ciclo de
vida das submissões de projetos das Fundações de Amparo à Pesquisa brasileiras, além
de atividades ligadas ao suporte interno das mesmas, permitindo economia de tempo
e redução da burocracia nos processos que são gerados em instituições deste gênero,
tendo em vista que as solicitações poderão ser realizadas e consultadas através da In-
ternet e assim eliminando a necessidade de acompanhamento presencial e acúmulo de
papel. Com o gerenciamento de informações de projetos e pesquisadores pelo sistema,
é possı́vel disponibilizar maior suporte às linhas de pesquisa regionais, promovendo o
avanço cientı́fico do paı́s.

3.1. Implementação
O SACTe está sendo construı́do utilizando Django [Foundation 2011], um framework
de desenvolvimento ágil de aplicações web livre baseado na linguagem de programação
Python, caracterizada pela economia em codificação, suporte ao paradigma de orientação
a objetos, tipagem dinâmica, funcionamento multiplataforma e facilidade de manutenção,
graças a sua fácil legibilidade, além de uma vasta documentação. O framework Django
tem como pontos fortes a rapidez para criar sistemas web robustos em alto nı́vel de
uma forma limpa, devido a abstração de tarefas comuns ao sistema. Além disso, este
framework possui mapeamento objeto-relacional, fácil manipulação de tabelas em ban-
cos de dados, interface administrativa, gerenciamento de usuários, sessões, endereços, ex-
pressões regulares, templates, entre outras, caracterı́sticas estas que facilitam o trabalho

2http://lamp.aracomp.com.br/



de codificação, permitindo reusabilidade de componentes e aplicabilidade de padrões de
projeto.

As aplicações desenvolvidas com o framework Django são feitas baseando-
se em um padrão de estruturação em camadas, o MVC (Model, View, Con-
troller) [Reenskaug 1978]. O padrão MVC, por definição, permite a implementação iso-
lada e organizada do sistema. Entretanto, o MVC em Django é assumido como MTV
(Model, Template, View), visto que a View funciona como Controller, contendo as funções
que recebem requisições e retornam respostas ao usuário nos Templates (Views do MVC).
As caracterı́sticas da linguagem Python e do framework Django determinaram a escolha
destas tecnologias para o desenvolvimento do SACTe em relação a outras tecnologias
estudadas.

Para consolidar os resultados de desempenho da ferramenta produzida, foram re-
alizados testes de unidade, cobertura e carga, utilizando as ferramentas testMaker3, Nose4

e Selenium5.

3.2. Estrutura do SACTe

O SACTe apresenta uma estrutura divida em módulos que concentram funcionalidades
próprias. Tais módulos foram implementados seguindo a estrutura de aplicações do
framework Django, o que permite sua reutilização em outras aplicações, e facilita o de-
senvolvimento do SACTe para excluir e anexar novos modulos. Atualmente, o sistema
conta com os módulos Projeto, Recursos e um módulo principal chamado de Núcleo.

O módulo Núcleo reúne as funcionalidades básicas das FAPs para o cadastro de
pessoas e entidades envolvidas com o sistema, bem como suas relações. O gerencia-
mento de informações sobre instituições, pesquisadores, áreas de atuação, dados pessoais
é feito neste módulo. É importante ressaltar que parte destas informações são coletadas
automaticamente de outros sistemas existentes. Por exemplo, os dados pessoais e profis-
sionais dos pesquisadores podem ser coletados através da plataforma Lattes6, mantidas
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq)7. Além
disso, informações sobre as áreas de atuação dos pesquisadores são baseadas nas áreas
definidas pelo CNPq8.

O módulo Projeto concentra todos os requisitos referentes ao gerenciamento de
projetos por parte dos pesquisadores à agência de fomento. Este gerenciamento vai
desde a criação e submissão de projetos até o acompanhamento refinado das atividades
do mesmo. Cada projeto pode indicar suas áreas de atuação, membros efetivos e co-
laboradores, solicitação de bolsas e auxı́lios, perspectiva de orçamento etc. Uma vez
submetido um projeto, o sistema é capaz de indicar possı́veis avaliadores especializados
nas áreas de estudo relacionadas. Avaliadores podem rejeitar ou aceitar o projeto através
de um formulário especı́fico indicado na criação da chamada de trabalhos, incluindo um
parecer técnico aos autores do projeto. Diversos relatórios administrativos podem ser

3RWTH Aachen. teskMaker. Homepage: http://www.global-assess.rwth-aachen.de/
testmaker-wiki/en/index.php/Main_Page

4Github Social Coding. Nose. Homepage: https://github.com/jbalogh/django-nose/
wiki

5OpenQA. Selenium. Homepage: http://seleniumhq.org/
6Plataforma Lattes. http://lattes.cnpq.br
7Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico. http://www.cnpq.br/
8http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-de-conhecimento



produzidos durante o acompanhamento dos projetos aceitos.

As bolsas e auxı́lios dedicadas aos projetos aceitos podem utilizar ferramentas
do módulo de Recursos, que mantém todos os registros de fomento ao projeto e aos
pesquisadores participantes. Através deste módulo, os administradores da FAP poderão
produzir relatórios que registrem a gestão financeira do fomento dedicado. Tais relatórios
permitem um acompanhamento preciso dos recursos investidos, ajudando no controle e
fiscalização do orçamento.

Atualmente, outros módulos estão sendo desenvolvidos para o SACTe. O módulo
de Almoxarifado permite acompanhar as solicitações de equipamentos e materiais de con-
sumo solicitados pelos projetos aprovados e pela própria fundação, gerenciando controle
de estoque, patrimônio, movimentação de bens, acompanhamento de entrada e saı́da,
manutenção, entre outras funcionalidades. Já o módulo SACTe Social pretende prover
uma rede social entre os pesquisadores cadastrados no SACTe. Esta rede terá como obje-
tivo principal integrar os pesquisadores vinculados à FAP, sugerindo parcerias de acordo
com as áreas de atuação dos usuários. Na Figura 1 é apresentada uma captura de tela da
página principal do SACTe.

Figura 1. Interface de submissão de projetos do SACTe

4. Considerações finais e trabalhos futuros
O desenvolvimento de sistemas como o SACTe baseados e disponibilizados como soft-
ware livre possibilita a personalização de acordo com as necessidades de cada instituição,
contribuindo para a autonomia da mesma. Além disto, o projeto também pode rece-
ber contribuições das comunidades de desenvolvedores, realizando vistorias nos códigos-
fonte e documentos associados, buscando por vulnerabilidades ou adicionando novas fun-



cionalidades. Atualmente, os códigos-fonte são armazenados no repositório GForge9, o
gerenciador de versões usado pelo curso de Ciência da Computação10 do Campus Ara-
piraca da UFAL11. Uma das próximas etapas será realizar os procedimentos necessários
para disponibilizá-lo no Portal do Software Público12. O projeto será disponibilizado sob
os termos da licença GNU GPL13 (General Public License) e vem sendo implementado
por desenvolvedores do LAMP e da FAPEAL.

Para a FAPEAL, a implantação do SACTe foi proveitosa por dinamizar e automa-
tizar a gestão de projetos, recursos e pesquisadores de maneira integrada em um sistema
livre e bem documentado. Com isso, serão observadas melhorias nos serviços presta-
dos pela fundação tanto para seus pesquisadores quanto em seu próprio funcionamento
interno. Ainda, o investimento realizado para implementar e implantar o SACTe foi con-
sideravelmente menor em relação ao investimento que seria necessário para adquirir uma
solução proprietária.

Como trabalhos futuros a médio prazo, pretende-se desenvolver um módulo que
permita gerenciar o setor de compras, onde será possı́vel possuir um melhor monitora-
mento do que está sendo adquirido. Além disto, o módulo de gerenciamento de paga-
mento de bolsas permitirá manipular folhas de pagamento, adicionar e remover bolsistas
e além de calcular ou suspender pagamentos de bolsas. Também pretende-se incrementar
o sistema com a geração de diversos outros tipos de relatórios gerenciais que possibilitem
aos gestores da fundação uma visão ampla e de alto nı́vel sobre informações filtradas
pelos vários módulos do sistema.
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