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Objetivo 

 Introduzir o conceito do Pandora, uma única 
plataforma de software que integrará sistemas 
de gestão e pesquisa automatizando os 
processos da Embrapa, e capacitar no uso do 
Módulo de Estágios (que substituirá o atual 
Sistema de Estágios da Unidade). 



Do grego, 
“a que possui todos os dons” 



Objetivo do Pandora 
• Integrar sistemas de informação e gestão da 

Embrapa 
• Automatização e melhoria de processos 
• Alinhado ao PDTI 
• PLATAFORMA DE SOFTWARE baseada em 

tecnologias que possibilitam o 
desenvolvimento ágil de novos subsistemas 
– Reuso por meio de uma Linha de Produtos de 

Software automatizada por frameworks 



Tecnologias e Padrões de 
Desenvolvimento 

• Uso exclusivo de tecnologias LIVRES 
• PHP 5 
• PostgreSQL 9 
• SQLite 3 
• Titan Framework 

– framework para geração de WebApps 

• Uso do Embrapa Ágil: processo padrão de 
desenvolvimento de software da Embrapa 



http://pandora.cnpgc.embrapa.br/ 

Obs: internamente, simplesmente: 
http://pandora 





Módulos Desenvolvidos e Em 
Desenvolvimento 

• Sistema de Informação e Gestão de Usuários 
• SIG Instituições 
• SIG Estágios 
• SIG Orçamento 
• SIG Minutas, Contratos e Convênios 

– Para possibilitar a criação do Módulo 
Orçamentário e de Estágios foram necessárias 
implementações dos outros módulos 



SIG Usuários 
• Atores: 

– Pesquisadores 
– Analistas 
– Assistentes 
– Comunidade Externa 

• Brasileiros 
• Estrangeiros 

• Integrado com os demais serviços de rede da 
Unidade (LDAP) 





SIG Instituições 
• Instituições importadas do Sistema de Estágio 

e atualizadas junto à Receita 
 

• No futuro os gestores das instituições terão 
acesso ao Pandora e poderão acompanhar o 
desempenho de seus alunos que estagiam na 
Embrapa 





Minutas, Convênios e Contratos 

• Local centralizado para gestão de convênios e 
contratos (inclusive de estágios) 

• Registro de convênios que já possuem SAIC (ou 
seja, em execução) e automatização do 
processo de assinatura de novos convênios e 
contratos 

• Convênios ativos importados do antigo Sistema 
de Estágio e atualizados junto ao sistema da AJU 



MÓDULO DE GESTÃO DE ESTÁGIOS 
Módulos do Pandora: SIG Estágio 



SIG Estágios 
• Versão 2.0 do sistema integrado ao Pandora 
• Geração de documentos e certificados. 
• Novo processo: 

Pesquisadores 
abrem a 

oportunidade 
(demanda) 

Candidatos se 
inscrevem na 
oportunidade 

Supervisor avalia os 
candidatos 

(deferindo ou 
indeferindo) 

Entrega de 
documentos 

Acompanhamento 
do estagiário 

















SIG Estágios 
• Documentos disponibilizados: 

– Termo de Compromisso (auto gerado) 
– Termo de Contratação 
– Plano de Estágio 
– Certificado 
– Termo de Distrato 

• Componente disponibilizado no framework 
possibilitando o reuso em outros módulos. 
– Suporte à realidade aumentada (QR Code) 









Conclusão 
• A versão 1.0 do Pandora será lançada 

oficialmente em poucos dias, mas já está 
disponível para uso 

• Os processos automatizados atendem às 
normas da Embrapa, às recomendações feitas 
pela auditoria/ABIN e está alinhado ao PDTI 

• Entretanto, a sensibilização de todos os 
usuários e o esforço coletivo para a mudança 
de cultura é fundamental para seu sucesso 



Obrigado! 

Perguntas? 
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