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Abstract. This paper presents the design specification for the development of
the Academic Information System (SIAC) of the Federal University of Bahia
(UFBA) using the Demoiselle framework. The pros and cons are compared in
adopting this integration framework for developing applications and systems in
a Federal Institution of Higher Education.

Resumo. Este artigo apresenta a especificação do projeto de desenvolvimento
do Sistema de Informações Acadêmicas (SIAC) da Universidade Federal da
Bahia (UFBA) utilizando o framework Demoiselle. São confrontados os prós
e contras na adoção deste framework de integração no desenvolvimento de
aplicações e sistemas em uma Instituição Federal de Ensino Superior.

1. Introdução
Atualmente a Universidade Federal da Bahia (UFBA) utiliza o Sistema de Informações
Acadêmicas (SIAC) para gerenciar os processos que ocorrem durante a execução da
agenda acadêmica. Há mais de 10 anos, o SIAC, que é essencial para o funcionamento da
Universidade, vem sofrendo manutenções corretivas e adaptativas. A grande quantidade
de alterações aliada a um processo de desenvolvimento pouco definido e uma arquitetura
cliente-servidor com regras espalhadas entre o banco de dados e a aplicação, criaram um
ambiente ideal para um alto custo de manutenção.

Nesta situação, surge a opção de se reestruturar o sistema dentro de uma nova
arquitetura que seja mais flexı́vel, definindo em paralelo um processo que permita um
desenvolvimento mais ágil e uma manutenção e documentação menos onerosas. Para isto,
boas práticas devem ser aplicadas, sempre visando um alinhamento junto às diretrizes do
Governo Federal relativas à adoção de soluções baseadas em software livre 1.

Este artigo encontra-se organizado da seguinte forma: Na seção 2 é detalhado o
contexto no qual o atual sistema acadêmico da UFBA se situa. Na seção 3 é apresentado
de forma sucinta o framework Demoiselle detalhando inclusive uma arquitetura geral para
a construção de sistemas que venham a utililizar tal framework. Na seção 4 é apresentada a
definição dos processos envolvidos para disponibilizar a solução desenvolvida pela equipe
da UFBA para o sistema acadêmico. Na seção 5 é apresentado os resultados do trabalho
sobre o modelo proposto e na Seção 6 são apresentados os trabalhos futuros referentes a
esta proposta.

1http://www.softwarelivre.gov.br/



2. Contexto
O SIAC atualmente conta com uma equipe de 13 pessoas entre funcionários da instituição,
tercerizados e bolsistas. Com uma arquitetura predominantemente cliente-servidor desen-
volvida em Power Buider (versão 7.0) 2 e SQLServer (2000), o SIAC sofre com proble-
mas clássicos e recorrentes em equipes de desenvolvimento de software que são: falta de
documentação, rotatividade da equipe, regras de negócio espalhadas nos componentes da
arquitetura, falta de testes automatizados, entre outros fatores que aumentam o custo de
manutenção e de documentação. Apesar das dificuldades, ele ainda atende às necessi-
dades da instituição ao gerenciar a agenda acadêmica da mesma.

O principal problema referente à documentação é que há pouca informação
confiável disponı́vel, sendo que parte desta encontra-se defasada em decorrência das cons-
tantes modificações nas soluções adotadas sem o devido registro no modelo. Aliado a isto,
há a rotatividade da equipe, a qual agrava a situação, de modo que um problema pode ser
resolvido de diversas maneiras por pessoas diferentes.

As regras de negócio vigentes no SIAC estão implementadas tanto nos módulos
cliente quanto no servidor, de maneira que existe mais de um ponto de acesso para
alterações nas regras e a modificação em apenas um ponto pode não corrigir o problema
ou gerar novos problemas. Esta situação se agrava com a ausência de testes automatiza-
dos, unitários, de integração ou funcionais, os quais ao serem executados, denunciariam
imediatamente os possı́veis problemas gerados ou não resolvidos. Normalmente os testes
são feitos pelos próprios desenvolvedores sem nenhum processo automatizado.

3. Trabalhos Relacionados
Como trabalho relacionado ao que este artigo descreve, pode ser citado o SAGU - Sis-
tema Aberto de Gestão Unificada3. Este sistema, feito em PHP se destaca pela utilização
de tecnologias de software livre além do próprio PHP, como também o framework de
desenvolvimento Miolo e o banco de dados PostgreSQL. O SAGU permite, inclusive a
habilitação de módulos de forma independente, nos casos em que a instituição deseja
utilizar apenas parte da solução desenvolvida.

4. Framework Demoiselle
O framework Demoiselle 4 surgiu da necessidade de criação de um produto que possibi-
litasse o reuso de estruturas pré-existentes, que facilitasse a manutenção das aplicações e
que permitisse a padronização dos códigos nos processos de desenvolvimento de software
livre para atender às demandas do Governo Federal.

Como framework integrador, o Demoiselle constitui-se de uma camada de alto
nı́vel denominada Framework Arquitetural, que estabelece interfaces padronizadas para
serem usadas pelas aplicações. Nas camadas inferiores encontram-se os frameworks de
base e de fundação, amplamente utilizados pelo mercado, e para a aplicação, as mudanças
de infraestrutura são completamente transparentes. A ferramenta foi construı́da sob
as premissas de ser extensı́vel, fácil de usar, estável, configurável, confiável e ter sua
documentação publicada.

2http://www.sybase.com.br/products/modelingdevelopment/powerbuilder
3http://www.solis.org.br/projetos/sagu
4http://www.frameworkdemoiselle.gov.br/



O desenvolvimento orientado a componentes com ciclo de vida independente do
framework arquitetural permite que as aplicações não fiquem dependentes dos módulos,
que podem ser construı́dos colaborativamente [Tiboni et al. 2009].

Figura 1. Arquitetura do Demoiselle Framework [Tiboni et al. 2009].

O modelo arquitetural do Demoiselle é apresentado na Figura 1. Os componentes
na verdade não fazem parte do framework arquitetural, pois possuem um ciclo de vida
independente. Por este fato, eles não geram dependência obrigatória nas aplicações uti-
lizadoras e podem ser construı́dos colaborativamente. A arquitetura de referência pro-
posta para o Demoiselle é baseada em camadas.

Além das camadas clássicas do modelo MVC (Modelo, Visão e Controlador),
elas se distinguem como camadas de persistência, transação, segurança, injeção de de-
pendência e mensagem [Tiboni et al. 2009].

4.1. Módulos

• Core: Conjunto de especificações que dão base estrutural ao framework possibi-
litando padronização, extensão e integração entre as camadas das aplicações nele
baseadas;
• Persistence: Realiza a integração do sistema com outros sistemas gerenciadores

de bancos de dados garantindo eficiência para recuperar, armazenar e tratar
informações;
• Util: Contém componentes utilitários que facilitam o trabalho de outras funciona-

lidades do framework e seus módulos lógicos;
• View: Contém implementações de componentes especı́ficos de interface com

usuário baseados na especificação JSF 5;
• Web: Implementação do módulo lógico Core para aplicações Web (J2EE) 6,

provê utilitários comuns de aplicações web que facilitam tratamento de sessões
de usuário e suas requisições.

5http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/javaserverfaces-139869.html
6http://java.sun.com/j2ee/overview.html



4.2. Contextos

Enquanto os módulos dentro da arquitetura podem ser vistos como camadas verticais,
existem camadas transversais, que são os contextos. Os contextos referem-se a carac-
terı́sticas cuja operação transcende as camadas verticais, como transações, troca de men-
sagens, segurança da aplicação e aspectos que devem ser injetados no código. A Figura
2 ilustra o relacionamento do contexto com a implementação de MVC do Demoiselle
[Tiboni et al. 2009].

Figura 2. : Camadas Verticais e Transversais do Demoiselle [Tiboni et al. 2009].

4.3. Desenvolvimento Baseado em Componentes

Os módulos citados na seção 4.1 constituem o núcleo do framework. A ele podem ser
acoplados componentes desenvolvidos por terceiros, desde que usem a interface definida
pelo Demoiselle. Para tanto, a adoção de padrões se mostra necessária, tanto para per-
mitir a manutenção quanto para promover o reuso. Os mesmos não devem mudar (com
facilidade), embora exista a necessidade de inovar, e isto geralmente provoca a quebra de
padrões.

Dessa forma, o Demoiselle Framework faz uso de interfaces de classe em seu
núcleo, as quais ditam o padrão de codificação para as aplicações. Por outro lado, a
possibilidade de criar componentes e conectá-los ao Demoiselle dá ao desenvolvedor uma
grande liberdade, pois ele pode criar qualquer funcionalidade para uma aplicação que use
o framework, inclusive uma versão alternativa de uma funcionalidade já existente.



Os componentes possuem ciclo de vida independente, não geram dependência
obrigatória nas aplicações geradas e podem ser construı́dos de forma colaborativa. A fa-
cilidade de acoplar e desacoplar componentes, aliada com a padronização permite superar
um problema do software desenvolvido em comunidade: o prazo de entrega.

A componentização permite que um usuário crie e utilize uma nova funcionali-
dade para o framework sem ter de esperar que a mesma seja aprovada e incorporada pela
comunidade. Uma vez que isso ocorra, ele pode trocar sua versão pessoal por aquela
testada e melhorada pela comunidade [Tiboni et al. 2009].

5. Projeto SIAC 2.0

A reestruturação do SIAC começou com a seleção e adoção de ferramentas que apoiassem
o processo formalizando práticas que já existiam, criassem um ambiente de desenvolvi-
mento mais padronizado e produtivo. Entre os critérios para seleção, o fato do software
estar sob uma das licenças de software livre contou positivamente. Para o gerenciamento
do projeto selecionamos e adotamos a ferramenta RedMine 7.

Ainda assim, sentimos a necessidade de aplicar um metodologia de desenvolvi-
mento para o SIAC 2.0 de modo a potencializar o trabalho realizado pela equipe e melho-
rar o ritmo de trabalho existente. O projeto é desenvolvido utilizando a metodologia ágil
SCRUM [Schwaber 2004] com algumas práticas de XP [Beck and Andres 2004]: TDD
[Beck 2002], programação em par, planing poker, baby steps, refactoring, design simples,
propriedade coletiva do código e padrões de codificação. O ciclo de desenvolvimento é
baseado em sprints (iterações) de 15 dias, seguindo todas as práticas do SCRUM como as
reuniões diárias, reviews, retrospectivas e reuniões de planejamento.

Para o desenvolvimento da solução, o framework de integração Demoiselle foi
selecionado e adotado. Esta escolha visa a padronização e produtividade, além de facilitar
a integração dos sistemas. A finalidade desta escolha é que, a partir de um framework e
de uma arquitetura de referência, um conjunto de requisitos gere uma aplicação que possa
ser mantida por qualquer um que conheça os dois primeiros [Tiboni et al. 2009].

Para o SIAC 2.0 foi adotada a arquitetura de referência em camadas e o padrão
MVC sugerido pelo framework Demoiselle. Os componentes do Demoiselle úteis ao
projeto estão sendo incorporados à medida que são necessários. A Figura 3 descreve
como se encontra a arquitetura do sistema atualmente.

6. Resultados

Atualmente o projeto encontra-se em sua terceira sprint, o que permitiu o amadurecimento
em torno da tecnologia e da metodologia utilizada. A equipe conseguiu adequar-se bem ás
práticas do SCRUM e XP e a mudança de paradigma de desenvolvimento devido a adoção
de uma metodologia ágil. Pode-se afirmar que o nı́vel de compromisso e motivação da
equipe aumentaram bastante a partir da mudança de metodologia utilizada. Os pequenos
ciclos de desenvolvimento têm contribuı́do bastante na avaliação das funcionalidades e na
validação da primeira versão do sistema, que tem como escopo o portal de docentes da
UFBA.

7http://www.redmine.org/



Figura 3. Arquitetura SIAC 2.0

Além disso, o uso do RedMine tem permitido organizar o trabalho realizado a par-
tir da definição da lista de funcionalidades e o acompanhamento da realização de tarefas
por cada membro da equipe. O mesmo tem se constituı́do como um espaço importante
para o compartilhamento de arquivos e documentos diversos que tenham relação com o
projeto.

7. Cenários Futuros
Uma das propostas da equipe é que o SIAC 2.0 possa ser lançado como software público
de modo que o mesmo possa ter seu desenvolvimento compartilhado e de forma colabo-
rativa. Outros projetos incluem o lançamento de uma versão para dispositivos móveis e a
componentização do sistema, de modo que qualquer pessoa possa facilmente desenvolver
módulos e integrá-los ao sistema.
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