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RESUMO 
 
 

O controle de horas e informações na engenharia de produto de grandes empresas ocorre por 
meio de softwares elaborados e que necessitam de manutenção e de um centro de dados 
controlados por um grupo de tecnologia da informação. Devido a grande deficiência existente 
do controle e planejamento de horas das atividades do setor de engenharia de pequenas 
empresas observou-se a necessidade do desenvolvimento de uma ferramenta de 
gerenciamento dessas tarefas, propiciando maior confiabilidade na coleta de dados e avaliação 
quantitativa das horas alocadas para cada atividade dentro do projeto. O presente trabalho teve 
como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta de gerenciamento de atividades de 
engenharia (registro de tarefas, alocação de mão de obra e apontamento de horas). Utilizou-se 
um Notebook Acer com processador Intel core i3 com 4GB de memória e 500GB de HD e 
acesso à internet por meio de provedor particular. Foi utilizado o software Dreamweaver como 
ferramenta de programação para o back-end e o front-end, para o banco de dados utilizamos o 
SQL Server 2012. Para a programação foram utilizadas as seguintes linguagens: HTML5, 
CSS3, ASP, Javascript e SQL. Empregamos a tecnologia cloud computing, utilizando 
servidores locais para cálculos e disponibilização dos dados ao usuário. A cloud computing 
proporciona o uso do sistema de qualquer local, hora e equipamento com um browser de 
internet. Para o desenvolvimento da ferramenta foi realizada uma analise e levantamento de 
dados com o cliente, identificamos a necessidade do departamento (engenharia) e as 
dificuldades que apresentavam durante o apontamento de horas. Em uma segunda etapa 
realizamos a modelagem de dados, ou seja, a estruturação e alimentação do banco de dados. 
Neste momento foram analisadas as tabelas que foram criadas, os relacionamentos, criação de 
views e stored procedures. Na terceira etapa desenvolvemos o front-end, desenhamos as telas 
em formato HTML para exemplificar e analisar a usabilidade do sistema, verificamos se era 
intuitivo e pratico, tornando a experiência de uso amigável ao usuário. A quarta etapa foi 
iniciada depois de desenhadas as telas e iniciamos a programação do sistema, denominada de 
back-end, nesta tela foi desenvolvida a programação baseada na interface do usuário, no 
banco de dados e nos requisitos que foram estipulados na primeira etapa. Finalmente na quinta 
etapa disponibilizamos o sistema para testes no departamento, nesta etapa foram elaborados 
testes pelos usuários que iriam operar o software. A ferramenta de gerenciamento de 
atividades de engenharia para pequenas empresas foi desenvolvida com sucesso e colocada 
em uso para testes e logo após para utilização definitiva e integrada ao departamento de 
Engenharia da empresa. Após um período de uso a ferramenta demonstrou-se eficaz e de 
confiabilidade altíssima, além de ser de baixo custo e de fácil acesso. Concluímos que a 
ferramenta criada é uma ótima alternativa na gestão de atividades do setor de engenharia de 
pequenas e médias empresas. 


