
Caso não atenda 
totalmente, como 

esse requisito 
poderá ser 
atendido?

Por meio de 
Configuração 

Parametrização

Nível do esforço: Nível do esforço:
Horas de 

customização 
(apenas)

Área Proprietária
Descrição do Requisito 
necessário ao Sistema 

Integrado de Gestão Acadêmica

Módulo(s) do ERP que 
será(ão) utilizados(s) 

para atender ao 
requisito

N. Não Atende (0% 
a 15%)
P. Atende 
Parcialmente (15% 
a 50%)
L. Atende 
Largamente (50% a 
85%)
C. Atende 
Completamente 
(85% a 100%)

0. Muito baixo
1. Baixo
2. Médio
3. Alto

0. Muito baixo
1. Baixo
2. Médio
3. Alto

Estimativa de 
horas

OBS: Inserir 
somente números 

neste campo

0. Muito 
baixo

1. Baixo
2. Médio
3. Alto

Produto / 
Módulo / 
Componente 
recomendado.

Forma de Licenciamento Incluso na proposta comercial? CUSTO TOTAL

NÃO FUNCIONAIS
O sistema deve possuir interface em 
Português (Brasil);

NÃO FUNCIONAIS
O sistema deve possuir manual do 
usuário, em português do Brasil;

NÃO FUNCIONAIS
O sistema deve utilizar no mínimo uma 
das tecnologias de SGBD;

NÃO FUNCIONAIS

O sistema deve permitir compatibilidade 
no mínimo com os seguintes 
navegadores Firefox e Google Chrome 
em suas versões mais recentes;

NÃO FUNCIONAIS
O sistema deve suportar como ambiente 
das estações de trabalho o sistema 
operacional Windows (7 ou Superior);

NÃO FUNCIONAIS

Garantir o uso de técnicas de proteção 
contra uso indevido de informações 
(invasão e/ou roubo de informações) por 
pessoas não autorizadas, através da 
própria execução do sistema, bem como 
seguir todas as regras definidas na 
LGPD.

NÃO FUNCIONAIS

O sistema deve possuir rotinas de 
backup segura e proativa das bases de 
dados envolvidas no ambiente e que 
garantam a proteção, estabilidade e total 
disponibilidade dos dados. As rotinas 
deverão ser diárias, semanais, mensais 
e anuais;

NÃO FUNCIONAIS

O sistema deve realizar o registro das 
ações dos usuários autenticados para 
permitir a auditoria de alterações 
realizadas.

NÃO FUNCIONAIS

O Sistema de Gestão deverá atender a 
especificação mínima de compatibilidade 
de sistemas operacionais, hardwares e 
aplicativos, presentes no mercado.

NÃO FUNCIONAIS

Suportar como ambiente das estações 
de trabalho o sistema operacional 
Windows (7 ou superior) e platafrormas 
Android e IOs 

NÃO FUNCIONAIS

O sistema deve possuir, no mínimo, 
compatibilidade de sistemas, hardwares 
e aplicativos:
Impressora multifuncional laser Lexmark 
CX921 e MX522;
Impressora colorida Lexmark CS725;
Impressora Térmica não fiscal Bematech 
MP4200TH;
Impressora de etiqueta Honeywell mod. 
Pc42t;
Impressora p/cartão em pvc com dupla 
face, marca IITA, mod. Ctc940;
Impressora Térmica Zebra GC420t;
Webcam Logitech Mod. C922 pro, C270 
e Brio 4k pro;
Webcam Microsoft Mod. Microsoft Hd-
3000 Lifecam;
Scanner de mesa HP mod. Scanjet 3000;
Leitor de Código de Barras Laser 
Honeywell Eclipse Mod. MK5145-31A38-
Z, MS5145;
Leitor de Código de Barras sem fio Knup 
– KP1018;
Registrador de Ponto Biométrico Prisma 
Super Fácil Advanced -                                                           
R1–BIOMETRIA/BARRAS/PROXIMIDAD
E/SMART CARD CONTACT LESS

NÃO FUNCIONAIS

Para licenças de acessos apenas para 
aprovadores e usuários solicitantes, a 
capacidade de acesso simultâneo deve 
ser ilimitada

NÃO FUNCIONAIS

Prover instalação, configuração, 
administração e suporte, além de todas 
as licenças necessárias ao 
funcionamento da solução, para os 
ambientes de homologação e produção

NÃO FUNCIONAIS

Para as soluções ON-PREMISES, a 
solução deve ser desenvolvida utilizando 
o sistema de gerenciamento de banco de 
dados Microsoft SQL Server 2016 ou 
superior; 

NÃO FUNCIONAIS
  Permitir acesso ao sistema via rede 
local e remota baseada em comunicação 
TCP/IP; 

NÃO FUNCIONAIS

Ser operado a partir de estações de 
trabalho locais ou remota, conectadas à 
LAN (via Ethernet) ou à WAN (via Frame 
Relay, X25, SLDD, VPN), sem restrições 
de desempenho ou tempo de resposta, 
considerando os limites tecnológicos do 
tipo de acesso utilizado se não houver 
restrições de infraestrutura da 
contratante

NÃO FUNCIONAIS

Garantir o acesso e navegação 
independente da solução, produto ou 
serviço utilizado desde que não afete a 
usabilidade do usuário.

NÃO FUNCIONAIS
O sistema deverá prover interface com 
outros sistemas através das tecnologias 
de WebServices/XML

NÃO FUNCIONAIS
O sistema deverá possibilitar a geração 
de certificação digital inclusive para 
assinatura de documentos

Licenciamento da solução

Esforço Interface:

Caso não atenda totalmente, como esse requisito poderá ser atendido?

Nível de aderência

Por meio de Customização 
Desenvolvimento

Por meio de outro software 
(indicar na coluna "Produto / Módulo 

/ Componente recomendado")



NÃO FUNCIONAIS

Os mecanismos de autenticação e 
autorização através de login e senha 
deve ser único para todos os módulos da 
solução

NÃO FUNCIONAIS
Garantir a integridade das informações 
em nível de banco de dados permitindo 
desfazer transações incompletas

NÃO FUNCIONAIS
Permitir rotina de backup/restauração de 
arquivos do próprio banco de dados. 

NÃO FUNCIONAIS
 Permitir rollback automático de 
transação interrompida. 

NÃO FUNCIONAIS
 Controlar integridade referencial no 
banco de dados e na solução. 

NÃO FUNCIONAIS

Acesso a partir de uma estrutura de 
menus padronizada, permitir um controle 
de login integrado com o sistema 
operacional

NÃO FUNCIONAIS

 Tratar o retorno de informações de 
consulta online efetuadas pelos usuários 
através do controle e paginação dos 
dados, evitando o tráfego de grandes 
volumes de dados do servidor para a 
estação cliente em um único pedido de 
leitura. 

NÃO FUNCIONAIS

  As mensagens, inclusive de erros, e 
telas do sistema devem ser exibidas em 
português e e claras ao entendimento do 
usuário final.

NÃO FUNCIONAIS
Todos os campos de preenchimento 
obrigatório devem ser indicados na tela, 
através de símbolo.

NÃO FUNCIONAIS
Emitir mensagens de confirmação, erro 
ou aviso decorrentes do resultado da 
operação no sistema

NÃO FUNCIONAIS

Possuir um repositório único de dados 
de usuários, perfis e grupos de usuários, 
sendo esse repositório compartilhado 
por todos os componentes da solução

NÃO FUNCIONAIS
Possuir funcionalidades para a gestão 
do cadastro dos usuários. Incluir, alterar, 
excluir e consultar dados de usuários

NÃO FUNCIONAIS
Possuir funcionalidade que permita, a 
usuários autorizados, realizar o bloqueio 
da conta de um usuário. 

NÃO FUNCIONAIS

Possuir opcionalmente funcionalidade 
que permita configurar um período de 
validade padrão (default) para as contas 
de usuário cadastradas na solução. 

NÃO FUNCIONAIS

Possuir funcionalidade que permita a 
criação e a gestão (consulta, alteração, 
exclusão) de grupos de usuários (perfis 
de acesso). 

NÃO FUNCIONAIS
Permitir que um mesmo usuário pertença 
a mais de um grupo de usuários

NÃO FUNCIONAIS

 Possuir funcionalidade para a definição 
de perfis de usuário, permitindo a 
atribuição de permissões de acesso por 
perfil, garantindo que: 
- As permissões de acesso definidas 
para um perfil sejam automaticamente 
herdadas por todos os usuários 
vinculados ao perfil. 
- Alterações feitas nas permissões de 
acesso de um perfil sejam 
automaticamente refletidas nos usuários 
a ele vinculados. 

NÃO FUNCIONAIS
Garantir que alterações em permissões 
de acesso sejam imediatamente 
refletidas sobre o sistema. 

NÃO FUNCIONAIS

 Garantir que somente usuários 
autorizados sejam capazes de conceder 
e revogar permissões de acesso ao 
sistema. 

NÃO FUNCIONAIS

 Os módulos da solução ofertada 
atuando de forma integrada utilizando 
um único banco de dados, baseado em 
um modelo de dados corporativo, 
permitindo a troca de informações 
compartilháveis entre os módulos, sem 
utilização de banco intermediário ou 
arquivo texto para todos os módulos.

NÃO FUNCIONAIS

O sistema deve possuir modulo de 
auditoria parametrizável pelo 
administrador do sistema para auditar 
todas as movimentações de usuários no 
sistema através de LOG´s gravados.

NÃO FUNCIONAIS

O sistema deverá permitir gerar senha 
criptografada com chave 128bits e 
possuir funcionalidade que permita, a 
cada usuário, alterar sua própria senha, 
quando não conectado a algum serviço 
de autenticação.

NÃO FUNCIONAIS

O sistema deverá permitir integrar 
chamadas de aplicações externas do 
tipo BI (Business Inteligence) para 
disponibilizar indicadores e informações 
de forma integrada aos gestores.


