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Introdução

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo voltou-se para a organização
econômica e social. Naquela época, um grupo de pesquisa da Universidade de
Chicago coordenado por Theodore W. Schultz, economista agrı́cola americano e
professor doutor da University of Chicago, formalizou a Teoria do Capital Humano.
Essa teoria implica que a educação e a aquisição de conhecimentos permitiriam aos
indivı́duos aumentar sua produtividade e ganhos, contribuindo assim para o crescimento econômico. Em 1979, Schultz recebeu o Prêmio Nobel de Economia devido
à Teoria do Capital Humano.
Com o advento da globalização, a Teoria do Capital Humano tem sido um
fenômeno cada vez mais importante no pensamento econômico contemporâneo. O
papel central que atribui à educação tornou-se ainda mais popular nos últimos
anos, à medida que o conceito de Economia do Conhecimento se tornou uma preocupação global. O conceito de Economia do Conhecimento ou contribuições para
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uma economia, riqueza ou sistema financeiro baseado em habilidades intelectuais,
conhecimento, informação e compreensão da tecnologia é usado para descrever uma
economia, riqueza ou sistema financeiro, no qual a geração e exploração de conhecimento, informação e a compreensão desempenha o papel predominante na criação
de riqueza.
O progresso e a expansão econômicos sempre dependeram de novas idéias e inovação. Na verdade, foi Francis Bacon quem primeiro sugeriu, ”conhecimento é
poder”. O que mudou, talvez, é que o conhecimento agora é reconhecido como
sendo pelo menos tão importante quanto o capital (fı́sico e financeiro) e os recursos naturais como fonte de crescimento econômico. Em suma, o conhecimento é
agora considerado um ativo econômico nacional e a base da vantagem competitiva
nacional. O economista Eric Hanushek, por exemplo, correlaciona o investimento
de uma nação em educação com seu crescimento econômico em seu trabalho mais
recente, A Capital do Conhecimento das Nações: Educação e Economia do Crescimento [24].
A educação desempenha um papel crucial na garantia do progresso econômico
e social e na melhoria da distribuição de renda. Em [1], os autores investigam
o impacto dos sistemas regionais de ensino superior (HESs) no desenvolvimento
econômico, com base em 284 regiões europeias ao longo de um perı́odo de 18 anos
(de 2000 a 2017). Esta pesquisa revela que um aumento no número de universidades
em uma região conduz a um crescimento econômico mais forte. Estas conclusões
são tiradas com base na análise conduzida sobre um conjunto de dados massivo e
integrado, preenchido por indicadores de diferentes fontes de dados como Eurostat
e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Em [16],
os autores examinam a contribuição das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) e da educação para o crescimento econômico dos paı́ses do Oriente Médio em
comparação com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Este estudo demonstra que as TIC estão positivamente associadas ao
crescimento econômico em ambos os grupos de paı́ses e recomenda que os governos do Oriente Médio devem investir mais em TIC para alcançar um crescimento
econômico significativo.
De acordo com [29], a eficácia com que as cinco principais economias emergentes,
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) melhoram e expandem as
universidades também afeta os paı́ses desenvolvidos. Isso é especialmente verdadeiro
para a educação universitária em campos de tecnologia de estudo, como vários tipos
de engenharia eletrônica / de comunicações e ciência da computação. Engenheiros
e cientistas qualificados são essenciais para as indústrias de alta tecnologia e essas
indústrias são, por sua vez, importantes para o desenvolvimento econômico na era
da informação. Se os BRICs podem treinar um grande número de engenheiros e
cientistas altamente qualificados, os pólos de inovação tecnológica podem se afastar
dos Estados Unidos, Europa e Japão ou - pelo menos - tornar-se cada vez mais
compartilhados entre esses centros antigos e os novos [18].
As polı́ticas estaduais devem priorizar o financiamento da Universidade especialmente para estudantes de baixa renda e para Universidades que os atendam de
forma eficiente com treinamento e pesquisa de alta qualidade [48]. Da mesma forma,
isso os fará responder aos sinais do mercado de trabalho e trazer prestı́gio, inovação
e uma força de trabalho mais bem treinada, não apenas para o estado, mas para o
sucesso do futuro do paı́s.
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No Brasil, as instituições públicas de ensino superior são as principais contribuintes da produção cientı́fica. Eles representam apenas 8% das instituições de
ensino superior segundo o último Censo Nacional do Ensino Superior [33], mas foram
responsáveis por 95% da produção cientı́fica do paı́s segundo a Academia Brasileira
de Ciências [9].
Segundo o [33], desde a implantação do Programa do Governo Federal de Planos
de Apoio à Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI), o número
de inscrições na rede pública As instituições de ensino superior passaram de 615.542
para 1.204.956 entre 2007 e 2017. A REUNI teve inı́cio em 2007 e uma de suas principais polı́ticas de educação inclusiva é a criação de campi de universidades públicas
no interior do paı́s.
O acesso ao ensino superior torna as condições mais favoráveis para que as novas
gerações se apropriem do acúmulo histórico e teórico alcançado pela humanidade
e, portanto, é um direito universal, que, acima da letra da lei e além dos discursos, precisa se materializar. No campo, a situação é ainda mais grave do que nas
cidades, exigindo investimentos adicionais para o combate ao déficit histórico e para
a construção de melhores condições de vida para os jovens.
Como as cidades do interior que receberam os campi estavam intencionalmente
distantes e em realidade econômica diferente das áreas metropolitanas onde se localizavam originalmente as universidades públicas, os alunos de baixa renda muitas
vezes tiveram que abandonar o curso para trabalhar [45, 35]. Nesse contexto, surgiu
o problema da evasão escolar. Abandono escolar é o que ocorre quando um aluno
abandona a instituição em que está matriculado.
Para [7], o problema da evasão escolar tem profundas consequências sociais e
econômicas para os alunos, suas famı́lias e suas comunidades. Os alunos que abandonam o ensino superior têm maior probabilidade de ficar desempregados, de ganhar
menos do que os que se formam, de receber assistência pública e de acabar na prisão.
Em [34], o autor cita que a evasão escolar das instituições públicas terciárias localizadas no interior do Brasil é uma saı́da do estado de tensão causado pela combinação
de questões como dificuldades financeiras como despesas com moradia, alimentação
e necessidade de contribuir para a renda familiar.
O problema da evasão escolar é particularmente agudo no interior do Nordeste
do Brasil, a parte mais pobre do paı́s. Esta região brasileira é caracterizada por
um ambiente semi-árido com chuvas altamente variáveis e secas frequentes. Sua
população, particularmente os habitantes rurais que praticam a agricultura de sequeiro, são especialmente vulneráveis aos extremos climáticos que comprometem os
frágeis sistemas de subsistência [30]. Barbieri et. al. [4] descreve esta região com
uma alta densidade populacional e tem fortes limitações naturais para atividades
exploratórias devido a eventos recorrentes de seca.
A seca é um fenômeno climático causado por precipitação insuficiente ou chuva
em uma determinada região por perı́odo prolongado. Para [5], os choques de seca
podem ter consequências graves para o bem-estar, tanto a curto como a longo prazo,
se afectarem a produção da educação e a acumulação de capital humano. Na literatura, muitos estudos correlacionam esse fenômeno a danos socioeconômicos como
pobreza e estagnação econômica. A figura 1 ilustra uma propriedade rural afetada
pelo fenômeno da seca no Nordeste do Brasil.
De 2012 a 2018, o Nordeste brasileiro enfrentou a pior seca já registrada, com
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Figure 1: Área rural afetada por seca no interior do Nordeste brasileiro [31].

Figure 2: Foto de uma famı́lia pobre dentro de sua casa na Região Nordeste do
Brasil [31].

um perı́odo de retorno estimado em 240 anos [37]. Durante esta linha de base, a
capacidade de lidar com a seca desenvolvida durante eventos anteriores, como infraestrutura hidráulica e processo participativo de alocação de água, não foram suficientes para mitigar os impactos generalizados no armazenamento de água e muitos
trabalhadores agrı́colas foram lançados na pobreza extrema. A figura 2 retrata o
interior de uma casa de famı́lia nordestina em grave estado de vulnerabilidade social
decorrente deste evento de seca.
O estado nordestino do Ceará é um dos estados do Brasil que mais sofre com
os efeitos da seca. Não é por acaso que Fortaleza, capital do Ceará, é sede do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). A Bacia do Rio Jaguaribe
é a maior do Ceará. Ele está localizado inteiramente dentro do estado. Com uma
área de drenagem de 72.560 quilômetros quadrados, a Bacia do Rio Jaguaribe cobre
quase metade do território do estado e possui 80 municı́pios e mais de 2 milhões de
habitantes, cerca da metade rurais e metade urbanos, principalmente em pequenas
cidades, representando cerca de um terço da população do Ceará. A precipitação
na bacia é altamente variável, variando de 400 mm no interior a 1.200 mm ao longo
4

da costa.
A maior parte do território da Bacia do Rio Jaguaribe está inserida no semi-árido
conhecido como sertão. Devido às limitações impostas por tal conjunto ambiental,
a Bacia do Rio Jaguaribe é considerada pobre, mesmo para o Ceará, estado que
contribui com apenas 1,8% para o PIB nacional [17]. A Bacia do Rio Jaguaribe
segue a tendência estadual, com a maior parte de sua receita proveniente do setor
de serviços. Embora a agricultura represente apenas uma pequena parte da renda
da bacia, é de grande importância social, uma vez que a agricultura de subsistência
(dependente da chuva) ainda emprega a maior parte da população rural e pobre da
bacia.
Para o abastecimento de água para consumo humano e irrigação na Bacia do
Rio Jaguaribe, diversos reservatórios foram construı́dos ao longo da bacia, desde
pequenos reservatórios agrı́colas até o maior deles, o reservatório do Castanhão.
O reservatório do Castanhão foi um dos projetos mais importantes do DNOCS
[17]. Sua construção foi iniciada em 1995. Em 2004, o reservatório do Castanhão
foi oficialmente inaugurado com suas 12 comportas liberando 300 metros cúbicos
(11.000 pés cúbicos) por segundo. O reservatório atingiu 97% de sua capacidade
na estação chuvosa de 2009, cobrindo 36.000 hectares (89.000 acres). Ao final da
estiagem prolongada, em 2018, o reservatório do Castanhão estava a 2,08% de sua
capacidade. A figura 3 representa a albufeira do Castanhão antes e depois do evento
de estiagem prolongada.
Figure 3: Reservatório do Castanhão antes e depois do evento de seca prolongada.

Durante a estiagem prolongada, a escassez de água se tornou uma realidade para
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os moradores da Bacia do Rio Jaguaribe. O municı́pio de Russas foi um dos mais
afetados durante este perı́odo. Segundo a classificação de Köppen, o clima deste
municı́pio é quente e semi-árido e caracterizado como seco e muito quente [41].
Quando a região se recuperava do estado de calamidade imposto pelo evento de
seca prolongada, foi afetada pelos impactos da pandemia COVID-19. A COVID-19,
doença causada pelo Coronavı́rus da Sı́ndrome Respiratória Aguda Grave (2-SARSCoV-2), chegou à América Latina em 25 de fevereiro de 2020, quando o Ministério
da Saúde do Brasil confirmou o primeiro caso da doença, um 61- brasileiro de anos
de idade que viajou de 9 a 20 de fevereiro de 2020 para Lombardia, norte da Itália,
onde está ocorrendo um surto significativo [28]. Por meio de decreto estadual em
vigor a partir de 20 de março de 20207, o Governo do Estado do Ceará estabeleceu
medidas mais robustas para conter a disseminação da COVID-19, que, na época,
totalizava 20 casos notificados, sendo o Estado do Nordeste com o maior número
de pacientes infectados, ocupando o quarto lugar entre todos os estados brasileiros
[28]. Relatórios das autoridades locais de Russas indicaram que o sistema de saúde
local foi tremendamente impactado e muitos casos de pessoas doentes ou falecidas
ocorreram [10]. As autoridades locais também descreveram como os principais efeitos
econômicos da pandemia a queda nas vendas, o desemprego, a redução ou suspensão
das atividades produtivas, o aumento dos custos de insumos e matérias-primas e a
falta de recursos.
A Russas está localizada a 162 km da capital cearense, Fortaleza, e suas principais
vias de acesso são a rodovia Federal Santos Dumont, BR-116 e CE 356, que conecta
Russas ao estado vizinho, o Rio Grande do Norte. Faz fronteira com os municı́pios
de Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Beberibe, Palhano, Quixeré e
juntos fazem parte da microrregião do Baixo Jaguaribe. A figura 4 ilustra a posição
geográfica do municı́pio de Russas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), a temperatura média anual de Russas é de 36 graus Celsius e seu clima
é classificado como semi-árido.
Russas possui 78.882,00 habitantes de acordo com o último Censo Demográfico do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica (IBGE) [25]. O salário médio mensal
dos habitantes é de 1,5 salários mı́nimos, o que atualmente corresponde a R$ 1.650
[25]. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 15,5%.
Na comparação com os demais municı́pios do estado, ocupava 119 posições em 184.
Na comparação com as cidades do paı́s, estava em 4.941 em 5.570. Considerando as
famı́lias com renda mensal de até meio salário mı́nimo per capita, havia 42,2% da
população nessas condições, o que a colocava na posição 180 de 184 entre as cidades
do estado e na posição 2.452 de 5.570 entre as cidades do Brasil [25]. O Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade é de 0,674 [25]. A figura 5 mostra a
evolução do IDH da cidade nas últimas décadas.
Em 2014, um campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) iniciou suas atividades em Russas. A UFC é uma instituição de ensino acadêmica brasileira, mantida
pelo Governo Federal do Brasil, localizada no Estado do Ceará. Esta universidade
é reconhecida nacionalmente, quer pela qualidade do ensino dos seus cursos, quer
pela relevância da investigação que é realizada nos seus laboratórios e departamentos [44]. O Brasil está oficialmente dividido em cinco Regiões: Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Por suas conquistas, o UFC se posicionou como a segunda melhor universidade do Norte e Nordeste do Brasil segundo o Ranking Web
of Universities [38].
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Figure 4: Posição geográfica do municı́pio de Russas

Acordos de cooperação internacional com renomadas universidades no exterior
e empresas globalizadas marcam a história da UFC. A lista a seguir traz o nome
de algumas instituições que firmaram convênios de cooperação com a UFC para o
desenvolvimento de pesquisas e projetos nos últimos anos:
• Ericsson Telecomunications S.A.;
• Department of International Health Bloomberg School of Public Health, Johns
Hopkins University;
• Hewlett-Packard Company (HP);
• Huawei Technologies Co. Ltd;
• OSF Global Services Ltd;
• Lenovo Group Ltd;
• LG Eletronics Ltd;
• Petrobras S.A.;
• University Of Warwick;
• United States Air Force Office of Scientific Research (AFOSR);
• Schneider Electric Ltd;
• Science and Technology Facilities Council.
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Figure 5: Evolution of the Russas’s HDI in recent decades

De acordo com a legislação brasileira, o acordo de cooperação cientı́fica entre
universidades públicas e investidores privados deve ser formalizado como um contrato tripartite. No caso de acordo tripartite, um representante legal da universidade
pública e sua equipe é definido como executor, o investidor privado é caracterizado
como contratante e uma agência de pesquisa deve ser designada como interveniente
financeiro. Para atender a essa legislação, cada universidade pública brasileira deve
ter sua própria agência de pesquisa. A agência de pesquisa da UFC é a Associação
dos Engenheiros Técnico-Cientı́ficos Paulo de Frontin (ASTEF). Criada em 1973, a
ASTEF está no Brasil o que nos Estados Unidos da América (EUA) se caracteriza
como uma organização 501 (c) (3), i. e., uma organização sem fins lucrativos. O
objetivo da ASTEF é contribuir para o desenvolvimento cientı́fico e inovação tecnológica do Ceará. Desde a sua fundação, esta agência de pesquisa está vinculada
ao Centro de Tecnologia da UFC. No site da ASTEF são listados casos de acordos
tripartites bem-sucedidos entre a UFC e outras instituições [15].
O Serviço Social do campus da UFC em Russas desenvolve programas que visam
apoiar a permanência e recepção de alunos nos cursos de graduação, contribuindo
para a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos e possibilitando a evasão
estudantil. Por meio da concessão de bolsas e bolsas, o objetivo é aproximar todos
os alunos da igualdade de oportunidades. Os seguintes programas são desenvolvidos
no Campus da UFC em Russas [8]:
• Auxı́lio Acadêmico - Oferece auxı́lio a alunos de graduação que desejam apresentar trabalhos em eventos de diversas naturezas, ou promovidos por entidades discentes e grupos organizados de alunos;
• Auxı́lio Creche - Tem como objetivo prestar auxı́lio financeiro a mães e / ou
pais alunos de graduação em situação de comprovada vulnerabilidade socioeconômica, de forma que possam contribuir para a obtenção de um desempenho
escolar satisfatório, diminuir o risco de evasão e propiciar a conclusão de cursos
em um maneira oportuna;
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• Programa Auxı́lio Habitação (PSA): programa que tem por objetivo proporcionar bolsa de R$ 400,00 até o término do curso para alunos oriundos de municı́pios vizinhos e em situação de comprovada vulnerabilidade socioeconômica
[13];
• Atendimento Emergencial - Tem por objetivo atender financeiramente os alunos
com comprovada vulnerabilidade socioeconômica e não atingidos por nenhuma
das demais ações de apoio financeiro, disponı́veis na UFC;
• Programa de Bolsas de Iniciação Acadêmica (AISP): programa que tem por
objetivo proporcionar a alunos, em situação de comprovada vulnerabilidade
socioeconômica, uma bolsa de R$ 400,00 [12];
• Restaurante universitário: unidade do campus destinada a oferecer almoços e
jantares a um preço acessı́vel aos alunos. Atualmente, o aluno pode almoçar
e jantar neste restaurante pagando R$ 2,20 [14].
Para verificar o estado de vulnerabilidade social de cada aluno que se inscreve
para uma bolsa AISP ou HAP, é formado um comitê de funcionários do campus. Inicialmente, este comitê analisa a documentação dos alunos candidatos. Em seguida,
a comissão visita a residência de cada candidato para testemunhar suas condições
econômicas.
Em 2014, ano de entrada em operação do campus, já se passaram dois anos de
estiagem e os efeitos desse evento ainda não foram tão graves para a região. Até
então, o número de bolsas oferecidas aos alunos pelos programas assistenciais era
suficiente. Como eram poucos alunos, todos aqueles que comprovaram a situação
de vulnerabilidade social conseguiram a bolsa. Nesse momento, também foi possı́vel
observar que todos os alunos em situação de vulnerabilidade social conseguiam se
alimentar regularmente no restaurante da universidade.
No campus Russas, diferente do campus Crateús, por exemplo, a entrada de
alunos é semestral, portanto são 100 alunos (50 no inı́cio do ano e 50 no meio
do ano) que concorrem a esses subsı́dios. A importância de projetos como este é
essencialmente relevante.
Outro fator importante é que nos cursos de tecnologia do campus: Engenharia de
Software (SE) e Ciência da Computação (CS), os alunos devem cursar 2 semestres
de estágio obrigatório. É uma exigência de ambos os cursos. Estágio é uma disciplina em que o aluno terá experiência profissional, desempenhando atividades como
se estivesse em uma empresa. Na cidade de Russas não existem muitas empresas do
setor: apenas 2 supermercados, que contratam serviços de desenvolvimento de software, uma empresa de hardware e uma pequena empresa de software. Muitos alunos
precisam se deslocar para cidades vizinhas ou capitais para ter essa experiência ou
até mesmo um estágio de forma especial.
Mudar-se para outras cidades ou capitais envolve muitos custos que os alunos não
podem pagar. Além disso, como as demais disciplinas do curso devem ser cursadas
em conjunto com o estágio no mesmo semestre, os alunos precisam atrasar o curso
para fazer um estágio em outra cidade. A distância da capital à cidade de Russas é
de 160km2, tornando impossı́vel uma viagem diária. Com a pandemia, aumentaram
as possibilidades de um estágio remoto, mas com o fim é difı́cil prever.
Outras adversidades socioeconômicas enfrentadas pelos alunos matriculados no
campus da UFC em Russas e outros habitantes desta região são a exclusão financeira
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e o superendividamento. A exclusão financeira é um fenômeno social caracterizado
pela privação de todos ou parte dos serviços financeiros (de uma conta bancária a
empréstimos e produtos de poupança). Superendividamento significa a qualidade de
estar profundamente endividado. Para [21], o superendividamento e a falta de acesso
a serviços financeiros são os componentes da exclusão financeira. Na literatura, as
pessoas que não conseguem acesso a serviços financeiros ou têm dificuldade em
utilizá-los são comumente referidas como “nômades financeiros” [40].
Um dos principais requisitos para abrir conta em banco ou solicitar cartão de
crédito no Brasil é a comprovação de renda. Russas tem 78.882 habitantes, mas
apenas 11.883 têm emprego formal [25]. Essas evidências sugerem que 84% da
população está excluı́da do sistema financeiro formal. Embora a maioria dos russos viva em um contexto de exclusão financeira, não há barreiras para acessar o
comércio local. Portanto, uma forma de estimular a inclusão financeira na região
seria fornecer tecnologias de banco aberto ao comércio local. Com isso, as empresas
locais poderiam oferecer seus próprios serviços financeiros. Vale ressaltar que Russas
é o municı́pio mais desenvolvido da região. Muitos habitantes das cidades vizinhas
vão para Russas para fazer negócios, trabalhar ou estudar. Isso também implica
que as condições de vida enfrentadas pela população das cidades vizinhas são mais
dramáticas do que em Russas.
Esta proposta é motivada por uma preocupação com a vulnerabilidade socioeconômica causada pelo evento de seca prolongada e acentuada pelo surto COVID-19
em Russas e suas cidades vizinhas. O objetivo principal deste projeto é qualificar
alunos de baixa renda matriculados no campus da UFC em Russas para trabalhar
no desenvolvimento de uma plataforma de internet banking white label, denominada
Open Source Banking (OSB). A ideia é que as empresas locais possam modificar o
OSB e, com isso, ofereça seus próprios serviços financeiros. Assim, indivı́duos socioeconômicos vulneráveis terão acesso a produtos financeiros personalizados, novas
fontes de receita serão criadas e a economia local será estimulada a crescer.
O código-fonte e a documentação do OSB serão compartilhados em um repositório
público no GitHub. Após seu lançamento, o software proposto será apresentado aos
habitantes locais por meio de apresentações que serão tratadas pela equipe de desenvolvimento. Essas apresentações também serão usadas para discutir o banco aberto
e a inclusão financeira. A premissa do OSB é que as tecnologias financeiras inovadoras podem ser aplicadas para fornecer soluções de inclusão financeira, especialmente
para nômades financeiros de um municı́pio pobre do Nordeste do Brasil.
A arquitetura do OSB será organizada em três módulos principais: banco de
dados, serviço web e portal. O recrutamento, qualificação e gestão da equipa de
desenvolvimento da OSB ficarão a cargo dos autores desta proposta. As tecnologias
que serão utilizadas para a implementação da plataforma não devem ter restrições
comerciais. A lista a seguir apresenta os impactos positivos desta proposta:
1. Promover o investimento em capital humano;
2. Conceder bolsas de estudo para garantir que alunos em condição socioeconômica
de vulnerabilidade não tenham que abandonar a escola para trabalhar;
3. Investir em educação e pesquisa cientı́fica em uma região pobre do Brasil;
4. Construir uma solução inovadora que pode resultar em um novo motor econômico
para a região;
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5. Contribuir para o estado da arte da inclusão financeira e do open banking;
6. Documenta um artefato de open banking reutilizável para que possa ser aplicado em outras regiões subdesenvolvidas do mundo.
Este documento está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o
paradigma de banco aberto e sua correlação com a inclusão financeira; A seção
3 descreve o campus da UFC em Russas; os objetivos especı́ficos desta proposta são
apresentados na Seção 4; A seção 5 descreve a estrutura da equipe de desenvolvimento; A seção 6 apresenta o cronograma de gerenciamento do projeto.

2

Open banking

Com a introdução da Diretiva de Sistemas de Pagamento (PSD2) e os marcos
regulatórios do Open Banking UK (OBWG), ambos em 13 de janeiro de 2018, o
paradigma do banco aberto está transformando os serviços financeiros para consumidores, bancos, fintechs, reguladores e outros serviços financeiros partes interessadas
do setor. O open banking é um paradigma que inclui diretrizes para que clientes
pessoais e pequenas empresas compartilhem seus dados de forma segura com outros bancos e terceiros, permitindo comparar produtos com base em suas próprias
necessidades e gerenciar suas próprias contas sem ter que usar um banco [11] Esse
paradigma pode ser descrito como uma variante do paradigma de inovação aberta
voltado para o segmento bancário. Para [19], o paradigma de inovação aberta é
um conceito de gestão da inovação, reconhecido como um dos principais motores de
crescimento sustentável para empresas de qualquer setor de mercado.
De acordo com [20], o ambiente bancário global está se movendo para a era
digital moderna com o conceito de banco aberto. Neste estudo, o autor apresenta
uma estrutura de interface de programação de aplicativo aberto (API) para lidar com
a forma como os bancos devem integrar e manter relacionamentos com provedores de
serviços terceirizados de maneira a garantir a proteção do consumidor. As inovações
e riscos dos serviços orientados para banco aberto são examinados em [47]. Neste
estudo, os autores descrevem o open banking como um conjunto de princı́pios que
permite um fluxo de dados mais rápido fluir de forma mais ampla e mais rápida,
mas, na prática, leva a uma variedade de riscos. Os autores então apontam dois
tipos principais de risco, transações não autorizadas e transações não intencionais,
e apresentam salvaguardas mais eficazes a serem adotadas na fase de autorização.
Para [39], o banco aberto facilita a inclusão financeira e, consequentemente, leva ao
desenvolvimento econômico de uma nação. Na literatura, vários estudos evidenciam
os impactos positivos do open banking em paı́ses subdesenvolvidos [20, 39, 26, 46, 2].
O banco aberto pode oferecer muitas vantagens para pessoas de baixa renda. Se
devidamente estruturado e com as condições de mercado certas, a troca de dados que
resulta do banco aberto pode apoiar a resiliência financeira e a inclusão financeira de
várias maneiras. Em primeiro lugar, quando fintechs e instituições financeiras podem
acessar dados financeiros de clientes mantidos por bancos incumbentes e outras
instituições financeiras, esses novos participantes podem criar novos produtos. Em
comparação com os produtos atuais oferecidos por instituições existentes, esses novos
produtos de poupança, crédito e gestão financeira podem levar a preços mais baixos
e maior diversidade de operações financeiras, o que tornaria os serviços financeiros
mais acessı́veis às populações de baixa renda.
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Entidades ou projetos baseados nesses novos modelos de negócios podem agora
ser vistos como lucrativos segmentos da população que antes não eram lucrativos,
como os que não tinham e os que não tinham. Isso resulta em um aumento no
tamanho do bolo do cliente, com outras partes interessadas do setor financeiro incentivadas a inovar e atingir também as populações de baixa renda. As empresas
ou iniciativas orientadas pelo banco aberto podem ajudar a aumentar o número de
serviços relevantes e melhorar a qualidade desses serviços para pessoas que já têm
uma conta bancária, mas não têm bancos suficientes. Além disso, se os dados no escopo dessas entidades vão além de contas bancárias e contas com outros provedores
de serviços financeiros (FSP) e incluem dados de setores como serviços públicos e
telecomunicações (o que chamamos de ”dados abertos”), então esses regimes podem
até mesmo apoiar acesso a contas e outros serviços para os excluı́dos financeiramente.
Os produtos habilitados para banco aberto incluem produtos e serviços de consumo que usam dados obtidos por meio de banco aberto para informar o design do
produto, por exemplo, gerenciamento financeiro pessoal, aplicativos de orçamento
e serviços de monitoramento de pontuação de crédito, entre outros. Os produtos
habilitados para banco aberto são projetados e implementados para servir como
uma plataforma de dados aberta ou uma API aberta. Dados abertos referem-se
à troca de dados do consumidor entre instituições do setor privado, incluindo instituições financeiras e instituições financeiras não bancárias, como emissores de
dinheiro móvel, prestadores de serviços públicos e telecomunicações, com outras instituições com base no consentimento do cliente. O conceito de API aberta pode
ser entendido como um serviço web proprietário que um FSP disponibiliza amplamente para outras empresas consumirem, permitindo que essas outras empresas se
conectem perfeitamente ao sistema do FSP.
Dados abertos e API aberta possibilitaram a concepção de modelos populares de
banco aberto, como Banking-as-a-Platform (BaaP) e Banking-as-a-Service (BaaS).
O BaaP pode ser entendido como um mercado bancário, i. e., modelos de negócios
baseados em plataformas digitais. Mercados - como o Airbnb ou o Uber - abrem
novos caminhos para mudanças radicais na organização das atividades econômicas,
tais como transações entre participantes independentes do lado da oferta e da demanda [43]. BaaS é um modelo de negócio onde um FSP oferece seus serviços
bancários regulamentados a outras empresas para que possam vir a ter seu próprio
FSP. No Reino Unido, por exemplo, o aplicativo de compartilhamento de carona
Uber oferece cartões de débito e crédito de marca, que o Uber normalmente não
seria capaz de emitir, por meio do Green Dot e do Barclays, respectivamente [27].
Muitos estudos que tratam do impacto desses modelos na revolução digital das instituições financeiras estão disponı́veis na literatura [22, 49, 32, 6]
Tanto no tipo de modelo de negócios BaaP quanto no BaaS, os FSPs tendem a
adotar uma estratégia de abertura total com interfaces de programação de aplicativos (APIs) sofisticadas. APIs permitem que instituições financeiras se tornem
facilitadores para terceiros, fornecendo-lhes sua tecnologia sobre licenças bancárias
e transações financeiras [22]. Ao fazer isso, as instituições financeiras estão disponibilizando sua infraestrutura centralizada para uma nova gama de operadoras que
podem contribuir para enfrentar a exclusão financeira [23]. Segundo o [42], as parcerias estratégicas com instituições financeiras tiveram uma correlação significativa e
positiva com o sucesso das iniciativas de inclusão financeira.
No Brasil, o open banking é regulamentado pelo Banco Central do Brasil (BA12

CEN) desde 2018. Em 2019, um comunicado do BACEN descreveu os principais
pré-requisitos para orientar a implantação do open banking no paı́s [3]. A implementação do open banking no Brasil foi programada em quatro fases [3]. De acordo
com [3], esta programação pode ser listada da seguinte forma:
• Primeira fase, 1 de fevereiro de 2021: acesso público às instituições de dados
participantes do Open Banking nos canais de atendimento e produtos e serviços
relacionados com contas de depósito ou poupança, contas de pagamento ou
operações de crédito;
• Segunda fase, até 15 de julho de 2021: compartilhamento de informações
cadastrais de clientes entre as instituições participantes, bem como dados de
transações de clientes relativos aos produtos e serviços listados na primeira
fase;
• Terceira fase, até 30 de agosto de 2021: compartilhamento do serviço de iniciação de operações de pagamento entre as instituições participantes, bem
como o serviço de encaminhamento de proposta de operação de crédito entre
instituições financeiras e correspondentes no paı́s que tenham sido contratados
para esse fim;
• Quarta fase, até 15 de dezembro de 2021: ampliação do escopo de dados para
incluir, entre outros, operações de câmbio, investimentos, seguros e previdência
privada aberta, tanto de dados acessı́veis ao público quanto de transações
compartilhadas entre as instituições participantes.
A primeira versão do OSB, o software proposto neste projeto, será lançada após
sete meses de desenvolvimento. Até lá, o open banking no Brasil deve estar totalmente implantado. Assim, o ecossistema necessário para realizar a implantação de
OSB nas empresas brasileiras será uma realidade. Com essa perspectiva, podemos
deduzir que este projeto tem potencial para produzir um novo motor de crescimento
econômico para a região.

3

Universidade Federal do Ceará em Russas

O campus da UFC em Russas foi criado como instituto de alta premiação para
a região da Bacia do Rio Jaguaribe. As cidades abrangidas pelo campus vão de
Jaguaribe e Pereiro, na região sul, até as cidades de Aracati, Fortim e Icapuı́, no
litoral leste do estado. O campus começou a operar no segundo semestre de 2014
com o curso Engenharia de Software (SE). No primeiro semestre de 2015, o curso de
Ciência da Computação (CS) iniciou suas atividades. O campus possui oito salas
de aula com capacidade para 60 alunos cada e três laboratórios de informática com
capacidade para 30 alunos cada, além de biblioteca, sala de professores, secretarias
e secretarias e auditório. A figura 6 demonstra o campus. A figura 7 demonstra
alguns laboratórios do campus.
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Figure 6: Foto do campus da UFC em Russas.

Figure 7: Foto de alguns alunos cumprindo suas obrigações acadêmicas nos laboratórios do campus.

Desde o inı́cio de suas operações, o campus já recebeu 200 alunos para os cursos
de SE e CS por ano, sendo 100 de cada curso, 50 por semestre. A figura 8 apresenta
o número de alunos matriculados. A Figura 9 ilustra, com base no quantitativo de
matrı́culas, o número de alunos com pelo menos 40% da carga horária concluı́da.
Um aluno com pelo menos 40% da carga concluı́da já entende as faculdades vitais
para o segmento de Tecnologia da Informação (TI), tais como: fundamentos de
programação; paradigma orientado a objetos; modelagem e implementação de banco
de dados; e ciclo de vida e gerenciamento de software. Esse conhecimento é suficiente
para que o aluno consiga realizar estágio em desenvolvimento de software. O número
total de alunos ativos com pelo menos 40% das disciplinas no curso de CS é de 70
e no curso de SE é de 128 no segundo semestre de 2020.

14

Figure 8: Alunos ativos por ano de entrada (dados para o segundo semestre de
2020).

Figure 9: Alunos ativos com 40% do curso concluı́do.

O objetivo do curso SE é formar profissionais capazes de criar, manter, auditar
e melhorar sistemas para atender às necessidades particulares dos mercados local e
global. O objetivo do curso de Ciência da Computação na UFC em Russas é instruir os alunos a compreender os aspectos teóricos do trabalho com computadores.
O cientista da computação não trabalha necessariamente com hardware, como engenheiros de computação ou aplicativos, da mesma forma que os engenheiros de
software. Em vez disso, um cientista da computação considera como a tecnologia
lida com as informações e, em seguida, as aplica aos programas. Ambos os cursos
foram elaborados para serem abrangentes e interdisciplinares, de forma que possam
auxiliar os alunos no desenvolvimento de sua carreira profissional e na compreensão
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de seu papel na sociedade. Os alunos aprendem com os professores sólidos conceitos
teóricos e habilidades práticas, para que possam lidar com problemas relacionados
a software ou hardware com competência, criatividade, pensamento crı́tico e ética,
capacitando-os para atuar nos mais diversos assuntos como:
• Desenvolvimento de teorias, técnicas, métodos, linguagens e modelos computacionais;
• Representação formal do conhecimento e raciocı́nio lógico-matemático;
• Resolução eficiente de problemas em ambientes computacionais;
• Aplicação e desenvolvimento de novas tecnologias para soluções computacionais;
• Definição de conceitos básicos e avançados de computação usando linguagem
formal apropriada.
As disciplinas dos cursos ES e CS no campus da UFC em Russas são de três
tipos: obrigatórias; opcional; e atividades extra-classe. Obrigatório fornece a base
básica do respectivo curso. Disciplinas opcionais conectam diferentes áreas de estudo, cortando as linhas de assunto e enfatizando conceitos unificadores. As atividades extraclasse dizem respeito a estágio supervisionado, trabalho de conclusão
de curso e atividades complementares, como extensão, acompanhamento, iniciação
cientı́fica, participação e organização de seminários e palestras, etc. A carga horária
dos cursos CC e SE é de 3.280 horas e 3.200 horas respectivamente.
Na Russas, as empresas que oferecem estágios para os alunos do campus da cidade
são duas: um supermercado, que contrata estagiários para desenvolver e manter seu
próprio software; uma pequena empresa de hardware; e uma incipiente empresa
de desenvolvimento de software que fornece soluções de TI para o segmento de
accountability. É evidente que os estágios ministrados na região não são satisfatórios
se comparados às disciplinas cursadas no campus. Estágios eficazes configuram
uma ponte para um emprego estável. Uma vez que os jovens não têm acesso a
empregos produtivos e decentes, eles não podem atingir seu pleno potencial. Embora
sejam uma mais-valia, os alunos do ensino médio enfrentam altos nı́veis de incerteza
econômica e social devido à escassez de oportunidades. Esse cenário também levou os
alunos a viajarem para a capital cearense, Fortaleza, ou se candidatarem a empregos
remotos em busca de uma experiência digna de estágio, mas apenas os alunos com
melhores condições financeiras podem arcar com as despesas das viagens ou tiveram
uma boa viabilidade para trabalhar em suas casas. Participar de projetos de pesquisa
/ extensão realizados pelos docentes do campus também pode ser aproveitado como
estágio, mas há oportunidades nessa modalidade e a competição por essas é muito
grande.
Conforme mencionado anteriormente, a UFC oferece 6 programas de assistência
aos alunos. Mesmo com esses programas, muitos alunos abandonam o curso devido às dificuldades decorrentes de suas situações de vulnerabilidade social e falta de
oportunidades. Os gráficos apresentados nas Figuras 10 e 11 ilustram as demandas solicitadas pelos alunos dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de
Software.
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Figure 10: Atendimento a solicitações de demanda por alunos do curso de Ciência
da Computação.

Figure 11: Atendimento a solicitações de demanda por alunos do curso de Engenharia de Software.

O Auxı́lio Creche é o único programa com alguma demanda registrada. Quanto
ao auxı́lio-moradia, é importante destacar que os números listados ilustram a quantidade de alunos matriculados em cada curso no ano especificado, mas o auxı́liomoradia é um benefı́cio contı́nuo. Para exemplificar, em 2020 tı́nhamos 8 alunos da
Engenharia de Software e 9 da Ciência da Computação, mas juntando os calouros
aos alunos desses cursos que já contavam com esse atendimento, tı́nhamos, em 2020,
33 alunos do SE que foram contemplados com pelo menos um mês de assistencial e 29 alunos de ciência da computação também foram beneficiados com pelo
menos um mês de atendimento. Os gráficos também mostram pedidos de isenção
de restaurantes universitários. É importante ressaltar que os pedidos de assistência
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diminuı́ram nos últimos anos devido ao atual perı́odo de pandemia. Nesse perı́odo,
as aulas estão sendo ministradas remotamente e muitos dos alunos já permaneceram
em suas cidades.
Desde 2017, o campus oferece apoio mental para alunos por meio de seu Serviço
de Psicologia. Esse serviço realiza atendimentos individuais e atividades em grupo,
como apresentação de palestras, com temas relacionados à saúde mental e aprendizagem, a partir da percepção das demandas dos alunos e da sugestão de temas realizados pela comunidade estudantil. Em parceria com toda a comunidade acadêmica,
recebe demandas de professores, técnicos-administrativos e alunos que vivenciam
dificuldades emocionais ou mentais que interferem em sua qualidade de vida e desempenho acadêmico. A partir do atendimento individualizado, faz encaminhamentos para outros profissionais de saúde mental, inclusive da rede pública, bem como
para outras unidades administrativas da UFC para as quais são encaminhadas as
demandas recebidas. A famı́lia do aluno também pode ser chamada de acordo com
a gravidade da demanda.
O restaurante do campus também configura um importante programa de atendimento. Essa unidade foi projetada para oferecer alimentação de qualidade a alunos,
professores e funcionários técnico-administrativos, além de constituir um espaço de
interação e integração da comunidade universitária. Duas refeições são oferecidas
diariamente: almoço e jantar. Atualmente, o aluno pode almoçar e jantar neste
restaurante pagando R$ 2,20 [14]. Os alunos que não podem arcar com esse custo
são orientados a prosseguir com o pedido de isenção. Em 2021, 56 alunos solicitaram
isenção no restaurante. Essa unidade está representada na Figura 12.
Figure 12: Restaurante universitário do campus.

Nesse cenário, esta proposta deve trazer impactos significativos para o campus
e para a região, proporcionando uma verdadeira experiência de estágio aos alunos e
promovendo assistência financeira por meio do pagamento de bolsas de estudo, uma
forma decente de investimento em capital humano em uma região muito carente do
Brasil. . Outras motivações para iniciar o projeto no campus da UFC em Russas
são: infraestrutura adequada; capital intelectual capaz de desenvolver um projeto;
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concepção de um grupo de pesquisa sobre banco aberto e inclusão financeira na
Região.

4

Objetivos

Os principais objetivos do projeto são listados a seguir:
• Investimento em capital humano por meio do pagamento de bolsas a alunos
matriculados no campus da UFC em Russas, Ceará, Nordeste do Brasil;
• Impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico de uma região precária
do Brasil;
• Inclusão financeira;
• Desenvolver uma plataforma de internet banking e disponibilizar seu códigofonte e documentação na internet;
• Documentar a arquitetura e o design de implementação de uma aplicação
web robusta que servirá para o open banking. Esta documentação servirá
para apoiar outras propostas e estudos centrados na banca aberta e inclusão
financeira;
• Transferir informações para pequenas empresas sobre como construir seus
próprios modelos BaaS ou BaaP.
Os objetivos especı́ficos desta proposta são listados a seguir:
• Diminuir as taxas de evasão universitária;
• Recrutar e instruir os alunos a trabalhar no projeto;
• Especializar os alunos no uso das tecnologias que serão utilizadas no projeto;
• Realizar estudo de Experiência do Usuário (UX) com base nas plataformas de
internet banking disponı́veis no mercado para apoiar a concepção da identidade
visual e maquete do aplicativo;
• Requisitos de documentos da aplicação;
• Calcular a complexidade de implementação dos requisitos funcionais e definir
a ordem e prioridades de execução;
• Implementar o cronograma de desenvolvimento do projeto;
• Modelar o banco de dados e arquitetura da aplicação;
• Desenvolver API e Portal da aplicação;
• Disponibilizar o código-fonte e a documentação da aplicação para o Github;
• Divulgue o aplicativo localmente por meio de workshops e globalmente por
meio dos canais de mı́dia disponı́veis na web.
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5

Metodologia

A base técnica necessária para a execução desta proposta virá de um curso de extensão, denominado ”The Open Banking Developer” (OBD), que será criado e ministrado pelo autor principal deste projeto. As habilidades básicas necessárias para
que os alunos entendam os conceitos ministrados no OBD podem ser obtidas nas
disciplinas ministradas nos cursos de informática do campus da UFC em Russas.
O OSB será implementado usando o padrão arquitetônico Model-View-Controller
(MVC) [36]. MVC é o padrão mais popular usado para estruturar os módulos de um
aplicativo da web. Este padrão separa um aplicativo em três módulos principais:
• Modelo: concentra a implementação da lógica do domı́nio e muitas vezes armazena e recupera dados de um repositório de dados especı́fico;
• View: renderiza a interface de usuário (IU) do aplicativo. Normalmente, as
visualizações - contêineres de componentes gráficos - são implementadas com
base nos dados fornecidos pelo modelo;
• Controller: controla a interação do usuário com as visualizações, gerencia o
fluxo de dados, recupera e atualiza o modelo e seleciona a visualização a ser
usada.
O desenvolvimento do OSB começará pela implementação do módulo Model,
onde cada elemento único intrı́nseco ao domı́nio da aplicação será modelado em uma
entidade. As relações serão definidas entre essas entidades. Depois disso, este modelo
de entidade-relacionamento será documentado usando Unified Modeling Languages
(UML). Então, este modelo deve ser implementado dentro do PostgreSQL, um dos
mais populares sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS)
gratuito e de código aberto do mundo. Nesta etapa, a equipe também se concentrará
na identificação e documentação dos requisitos de software.
Com o domı́nio da aplicação definido e implementado no PostgreSQL, um estudo
de Experiência do Usuário (UX) será iniciado. Nesta etapa, os integrantes do projeto
irão colaborar na formulação dos fluxos de dados do OSB, sua identidade visual
e maquetes para orientar a implementação dos componentes gráficos que devem
compor o Módulo de visualização, i. e., o portal da web da OSB. Tanto os fluxos
de dados definidos nesta etapa quanto os requisitos identificados na etapa anterior
devem orientar o desenvolvimento do módulo Controlador.
Na próxima etapa, a equipe se concentrará no desenvolvimento dos componentes
do módulo View, bem como na implementação do serviço web que abstrairá o módulo
Controller. A principal atividade desta etapa será a programação. Os componentes
visuais serão desenvolvidos com framework React JavaScript e a versão mobile com
React Native. O serviço web deve ser desenvolvido em plataforma .NET. Vale
ressaltar que todas essas tecnologias não possuem nenhuma restrição comercial.
O Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software (SDLC) - processo utilizado
pela indústria de software para projetar, desenvolver e testar softwares de alta qualidade - que deve orientar a equipe de desenvolvimento deve ser o modelo Iterativo
e Incremental. Este modelo é atualmente um dos modelos SDLC mais importantes
e populares na indústria de software. Seu conceito central é: após uma fase inicial
de planejamento, um pequeno punhado de estágios é repetido indefinidamente, com
cada conclusão do ciclo melhorando e iterando de forma incremental no software. É
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importante ressaltar que a documentação do OSB deve ser contı́nua e perdurará até
a última iteração do processo de desenvolvimento.
A documentação do serviço web a ser implementado neste projeto conterá uma
seção sobre a integração com outros serviços web financeiros e modelos BaaS oferecidos por Fintechs e bancos brasileiros. Isso deve permitir que as empresas escolham
quais serviços oferecidos no mercado bancário aberto se adaptam melhor às necessidades de seu negócio.
O cronograma de implementação do OSB deve ser gerenciado com o framework ágil Scrum. Scrum é uma metodologia simples para trabalhar com projetos
complexos. Foi proposto pelos desenvolvedores Ken Schwaber e Jeff Sutherland.
O Scrum orienta os desenvolvedores a trabalhar em pequenos ciclos de atividades
dentro de um projeto. Cada ciclo de atividades é planejado com antecedência e
denominado Sprint, que consiste em um perı́odo de tempo pré-definido em que as
tarefas devem ser realizadas pela equipe. A metodologia Scrum permite alavancar o
trabalho em equipe, monitorar a evolução do produto, sempre com foco na qualidade
da produção e nos prazos. Jeff Sutherland afirma, em seu livro recente ”Scrum: A
arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo”, que o Scrum alcança mais
resultados com menos pessoas, tempo e recursos, mas com melhor qualidade.
A previsão é que a equipe do projeto seja composta por 2 professores e 66 alunos
com vulnerabilidade social comprovada. Em 2021, o campus da UFC em Russas possui 15 professores alocados em seus cursos de informática e 183 alunos matriculados
em cursos de informática com condição de vulnerabilidade socioeconômica verificada
pela equipe do campus. Isso significa que 15% do número total de professores trabalharão neste projeto e 34% do número total de alunos com vulnerabilidade social
comprovada dos cursos de TI serão recrutados.
As funções do projeto são resumidas da seguinte forma:
• Lı́der do projeto: aquele que liderará os integrantes do projeto. Neste projeto,
ele será o responsável pelo recrutamento e formação técnica dos alunos;
• Lı́der de Garantia de Qualidade: responsável por garantir que todas as tarefas
de desenvolvimento atendam aos critérios de qualidade por meio do planejamento e execução de testes, garantia de qualidade e rastreamento de problemas;
• Analista de testes e qualidade: responsável pela prontidão funcional da plataforma
para garantir se a qualidade das funcionalidades da plataforma confirma os
seus requisitos;
• Lı́der técnico de back-end: lı́der de um esquadrão designado para desenvolver
as funções da API;
• Lı́der técnico de front-end: lı́der do plantel designado para desenvolver as
funções de front-end;
• Analista de sistemas: responsável pela análise e desenho da plataforma;
• Desenvolvedor .NET: responsável pelo desenvolvimento da API da plataforma;
• Desenvolvedor React JS: responsável pelo desenvolvimento do portal web da
plataforma;
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• Desenvolvedor React Native: responsável pelo desenvolvimento da versão do
aplicativo mobile da plataforma;
• Analista de Dev-ops: responsável por implantações, configurações de ambiente,
redes e configurações de banco de dados;
• Engenheiro de UX/UI: pessoa que conduzirá o estudo de UX, ensinará UX
para outros membros da equipe e orientará aqueles que serão recrutados como
analistas de UX e desenvolvedores front-end.
• Analista de UX/UI: responsável por criar designs e maquetes de interface de
usuário.
O papel do lı́der do projeto será desempenhado pelo autor principal deste projeto, Bruno Honorato, professor doutor no campus da UFC em Crateús. O autor
secundário desta proposta deve atuar como lı́der de garantia de qualidade e supervisor de programação, Marilia Mendes, professora doutora no campus da UFC em
Russas. As demais funções serão desempenhadas pelos alunos recrutados e matriculados no campus da UFC em Russas.
Quando o projeto começa, a agência de pesquisa cria uma conta bancária para
receber os recursos. Durante a execução do projeto, ao final de cada mês, o lı́der do
projeto deve enviar um relatório descrevendo o andamento naquele mês e as tarefas
realizadas por cada integrante do projeto. Com a aprovação deste relatório pela
agência de pesquisa, o lı́der do projeto e os demais integrantes do projeto recebem
suas bolsas. Para aprovar o relatório enviado pelo lı́der do projeto, os membros da
agência de pesquisa comparam o andamento descrito no relatório com o cronograma
de gerenciamento do projeto proposto na seção 6.
Os alunos recrutados para trabalhar no projeto devem trabalhar nos laboratórios
do campus pela manhã, entre 8h00 e 12h00. As demais horas de dedicação poderão
ser tratadas em outro horário do dia no mesmo laboratório ou remotamente. Diariamente, cada aluno deve assinar um formulário de frequência. A forma de frequência
de cada aluno será verificada pelo lı́der do projeto ou pelos responsáveis técnicos.
As tarefas de cada aluno serão atribuı́das a eles pelo supervisor do projeto com o
auxı́lio de analistas de sistemas.
A plataforma utilizada para alocar e gerenciar as tarefas de cada aluno será
Taiga. Cada aluno poderá registrar as horas trabalhadas em cada tarefa usando
Clockify. Dessa forma, será possı́vel verificar o desempenho de cada aluno.

6

Gerenciamento do projeto

A lista apresentada a seguir define as etapas do projeto:
• Etapa 1: Recrutamento dos bolsistas e treinamento;
• Etapa 2: Análise, desenho, prototipagem e validação das especificações do
projeto;
• Etapa 3: Implementação e documentação do projeto;
• Etapa 4: Testes funcionais em ambiente virtual;
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• Passo 5: Análise dos resultados dos testes e desenho para melhoria das funcionalidades desenvolvidas;
• Passo 6: Correção de bugs e implementação de melhorias;
• Passo 7: Finalização da documentação do projeto e publicação de uma versão
estável da plataforma em um repositório com acesso público no Github;
• Etapa 8: Apresentação local da plataforma por meio de workshops e divulgação
global do projeto.
O projeto terá os seguintes resultados:
• Plano do Projeto: Deve apresentar os dados dos bolsistas recrutados, bem
como a carga horária de todos os integrantes da equipe; as funções e atividades
dos interessados no projeto; modelo entidade-relacionamento do banco de dados; identificação dos principais requisitos; e o estudo de UX da plataforma;
• Relatório Parcial 1: Apresentar os algoritmos de operação de transação desenvolvidos; apresentar imagens das telas do aplicativo em um ambiente web
e móvel; apresentação de resultados de testes em ambiente virtual;
• Relatório Parcial 2: Apresentação dos resultados do teste em ambiente virtual; apresentação de resultados sobre o processo de melhoria dos artefatos
computacionais desenvolvidos pela equipe;
• Relatório Final: Apresentação da documentação do projeto; apresentação do
manual do usuário para as aplicações web e mobile desenvolvidas; descrição
dos processos planejados versus executados; e análise da satisfação do projeto
considerando a opinião da equipe; documentação das abordagens a promover
da plataforma; e uma descrição da submissão de um artigo sobre o projeto.
A tabela 1 apresenta o cronograma de gerenciamento do projeto em meses com
base nessas etapas e entregas. Nesta Tabela, D < X > denota a entrega que
será implementada e sua ordem de liberação para o investidor privado, e a notação
M < X > indica o mês de execução e sua ordem no cronograma.
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Table 1: Cronograma de gerenciamento do projeto em meses
D1
D2
D3
Mês Etapa 1
M1
X
M2
X
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18

Etapa 2
X
X

Etapa 3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Etapa 4

Etapa 5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

D4

Etapa 6

Etapa 7

X
X
X
X
X
X

X

Etapa 8

X
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