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Objetivo 

 Apresentar o Pandora - uma única plataforma 
de software que integra sistemas de gestão e 
pesquisa automatizando os processos da 
Embrapa - e apresentar uma visão geral do 
Módulo Orçamentário. Este módulo permite, 
com diferentes níveis de acesso, o controle 
financeiro de projetos de toda a 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 



Embrapa Ágil 

 O Processo padrão de desenvolvimento de 
software, foi definido com base nos níveis G e 
F do Modelo de Melhoria de Processos de 
Software Brasileiro (MPS.BR), na Norma 
ISO/IEC 12207, nas melhores práticas de 
processos e métodos ágeis disponíveis no 
mercado, na experiência da equipe do DTI e 
de acordo com a Metodologia de Análise e 
Melhoria de Processos da Embrapa (AMP) 



Titan Framework 
• O Titan é um framework criado pelo 

LEDES/FACOM/UFMS para instanciação de WebApps 
• É uma solução simples e completa para a 

instanciação de novos sistemas de forma rápida por 
meio do reuso de artefatos de software 

• Entre os diversos recursos estão: 
– camada de persistência (PDO) 
– implementação OO 
– suporte completo a AJAX 





Módulos em Produção 
• Sistema de Informação e Gestão de Usuários 
• SIG Instituições 
• SIG Projetos 
• SIG Estágios 
• SIG Orçamento 
• SIG 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 Interna (208): estagiários, bolsistas e 

terceirizados 
– Comunidade Externa (1.383): participantes de 

eventos, cursistas, visitantes, clientes, etc. 

• Integrado com o serviço de diretórios (LDAP) 



SIG Orçamento 

• Objetivo: visão consolidada de receitas e 
despesas e do “saldo em conta” 

• Para chegar a esta visão fez-se necessário 
mapear fontes de receitas e as rubricas de 
despesas 

• Cada fonte de receita e rubrica de despesa 
possui um processo próprio 



SIG Orçamento 

• Problema: Necessidade de arquitetura flexível 
para aceitar novas fontes de receita e rubricas 
de despesa sempre que um novo processo for 
mapeado e implementado. 

• Solução: Identificação única e camadas de 
abstração que possibilitam consolidar todas as 
fontes de receitas, rubricas de despesas e o 
orçamento consolidado.  



SIG Orçamento: Receitas 

Projetos 

Patentes 

Apropriado 

... 

• Identificador único 
• Data 
• Categoria 
• Valor Aprovado 
• Valor Depositado 





SIG Orçamento: Receitas 

• Para o lançamento de receitas de projetos foi 
criado um “wizard importador” do INFOSEG e 
IDEARE 

• Sempre que necessário, um novo arquivo 
pode ser exportado nestes sistemas e 
importado no Pandora, trazendo todos os 
editais, projetos e planos de ação que tenham 
alguma atividade da unidade vinculada 



7 Macroprogramas 

34 Editais 

55 Projetos 

16 Proj. Componente 

166 Planos de Ação 

630 Atividades 

Foram importados 
editais de 2005 a 2011 
(com atividades até 
2015) 
 
O sistema vincula, pelo 
nome, os líderes de 
atividades, planos de 
ação, projetos 
componentes e 
projetos ao perfil do 
usuário. 





SIG Orçamento: Despesas 
Passagens 

Combustível 

Diárias 

Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

... 

• Identificador único 
• Data 
• Situação 
• Categoria 
• Valor Sugerido 
• Valor Real 





• Toda despesa deve estar vinculada a uma Fonte de 
Receita 

• O valor sugerido pelo pesquisador é bloqueado 
quando a requisição é feita 

• Se um valor real é preenchido, ele passa a ser o valor 
bloqueado 

• Se a solicitação é “Cancelada pelo Pesquisador”, 
“Não Aprovada” ou “Cancelada” o valor retorna à 
fonte (liberado). 

• Se a requisição alcança o status de “Executada” o 
valor é permanentemente retirado do saldo. 



Orçamento 
Consolidado 

 



• Ao lançar uma receita, automaticamente 
o sistema efetua uma transferência pré-
aprovada de 15% do valor para a conta 
administrativa. 
 

• Visando alimentar o sistema com dados 
condizentes, os processos atualmente 
estão bloqueados para pesquisadores 
– Somente consultas estão liberadas 







Cronograma de Implantação 

Setor Pessoa Período 

NAP e CTI Lúcia Fátima, Valdemir e Lucimara 12/12/11 a 23/12/11 

Chefia Administrativa Lúcia Gatto e Paulo Biscola 02/01/12 a 13/01/12 

SOF (Viagem) Elizabete Jaco 09/01/12 a 20/01/12 

SOF (Lib. de Valores) Roberto Maróstica e Evaldo 30/01/12 a 10/02/12 

SOF (OCS) Roberto Maróstica e Evaldo 13/02/12 a 24/02/12 

1. Alimentar a área de gestão de projetos (pré-requisito pro Sist. 
Orçamentário); 

2. Treinar os principais setores que poderão alimentar o sistema; e 
3. Efetuar testes com os pesquisadores (Giolo, Davi, Fabiana e Paulo 

Cançado). 



Conclusão 
• A versão 1.0 do Pandora já está disponível 

para uso assim como o Módulo Orçamentário 
• 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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