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1. ENUNCIADO  

Este roteiro de pesquisa baseia-se na elaboração de um projeto para a 

implantação de um Software para Gestão Hospitalar. O projeto deverá contemplar 

todas as etapas dessa implantação, indo desde a análise dos requisitos 

(necessidades), escolha do software, implantação, entre outros pontos que serão 

vistos ao longo das aulas. 

Preferencialmente, o software escolhido deverá ser baseado em um 

Software Livre, pois é importante que os atuais administradores também se 

aproximem desse segmento, que pode trazer inúmeros benefícios, que vão muito 

além da simples gratuidade do software em si. 

2. INTRODUÇÃO  

Vivemos a chamada “Era da Informação”, a “Revolução Tecnológica”, entre 

outras denominações. Tudo isso pode ser bastante atrativo, no entanto, realmente 

conseguimos entender, no seu sentido mais amplo, o que essa “era da informação” 

representa na nossa atual sociedade? 

Segundo Castell, (1999) “o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é 

a centralidade de conhecimento e informação, mas a aplicação desses conhecimentos 

e dessa informação para a geração de conhecimentos” . 

A informação, por si só, não representa uma mudança, pois a informação só 

passa a ter valor significativo quando ela se transforma em conhecimento e o 

conhecimento, por sua vez, é a maior “arma” de todo administrador. Todas as 

decisões devem ser pautadas em boas informações, que serão a base para as 

decisões do administrador. O administrador, ao reunir todo o seu feeling às 

informações precisas que tenha em mãos, poderá tomar uma decisão assertiva, que 

não é isenta de falha, mas será a mais próxima possível do esperado. 

Nos tempos atuais, boas informações são, via de regra, provenientes de bons 

sistemas de informações, que tem por finalidade coletar dados de toda natureza, 

processá-los e, a seguir, devolver ao administrador informações consistentes. 

Ainda segundo Castells (1999), “a produtividade na produção informacional 

baseiam-se na geração de conhecimentos e no processamento de dados. A geração 



 

de conhecimentos e a capacidade tecnológica são as ferramentas fundamentais para 

a concorrência entre empresas, organizações de todos os tipos e, por fim, países”.  

A administração de um hospital não foge a regra da administração de qualquer 

empresa, considerando-se ainda que a “matéria bruta” dessa empresa são vidas 

humanas, portanto, exigindo uma percepção muito mais apurada dos administradores, 

que além de mostrar resultados, também não podem ignorar o viés humano, que 

muitas vezes pode gerar dilemas éticos 

 

3. PROPOSIÇÃO DA TAREFA  

Para realizar esse projeto, deve-se organizar um grupo de alunos (mínimo 3 e 

máximo 5), que deverá seguir as etapas abaixo especificadas, que são baseadas nos 

conceitos básicos para resolução de problemas. 

O principal objetivo desse projeto não é a implantação de um software, mas 

sim, a implantação de uma ferramenta tecnológica, que seja vista como importante no 

processo da gestão estratégica da informação, ou seja, em como transformar os 

dados obtidos no dia a dia, em instrumento de trabalho ao administrador. 

O grupo deverá se utilizar de técnicas de gestão estratégica e executiva, 

aliados aos princípios da tecnologia de informação, compondo com isso, um sistema 

de informações. 

Segue, logo abaixo, o esquema representativo da solução do problema 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Passos para solução de problemas 

Fonte: Laundon e Laundon, 2009 



 

1ª. etapa –  Definições do projeto (Identificação d os Problemas) 

Essa é uma etapa muito importante do projeto, pois é a fase onde são definidos 

os requisitos do projeto, ou seja, as necessidades que serão solucionadas com a 

implantação do software. 

Definir um hospital (pode ser fictício) onde o projeto será implantado. Enumerar 

todos os problemas mais comuns relacionados à gestão hospitalar, sendo esses 

problemas técnicos, humanos e financeiros. Caso o projeto possa ser aplicado num 

hospital verídico, seria bastante oportuno. Pense nas questões que são estratégicas 

para administrar um hospital, nas informações que você gostaria de ter em mãos, pois 

esse é um bom começo para saber o ponto de partida. 

Nessa etapa é importante que todos os membros da equipe se reúnam e 

discutam os principais problemas enfrentados e o que pode ser feito para resolvê-los. 

Segundo BALLESTERO-ALVAREZ, apud Mason e Miltroff (2008): 

“um sistema de informação consiste de, pelo menos, uma 
pessoa  com certas características psicológicas  que enfrenta 
um problema  dentro de um contexto organizacional  para a 
qual necessita de dados , com a finalidade de obter uma 
solução e estes dados são apresentados através de um modo 
de apresentação ”. 

Sempre considerar que um sistema de informação vai muito além de um 

software, mas que este também engloba as pessoas, o problema organizacional a ser 

resolvido, o contexto organizacional e  a tecnologia, dentre outros fatores. Caso isso 

não seja considerado, certamente a possibilidade de falha no sistema será alta, pois 

esses fatores estão intrinsecamente interligados e não podem ser tratados de forma 

isolada. 

É importante que todos os detalhes sejam documentados, todos os problemas 

discutidos, pois é necessário, além de identificar os possíveis problemas, também 

definir uma lista de prioridades, que também é importante nas definições do projeto.  

Começar a pensar nas funcionalidades que o software precisa ter para atender 

a essas demandas levantadas. 

Importante também ressaltar que a solução dos problemas não depende do 

software, mas sim, de técnicas de estratégia executiva e de gestão. O software é 



 

somente uma ferramenta, que pode auxiliar muito, mas por si só, também não resolve 

o problema. 

 

2ª. etapa – Análise das possíveis soluções 

Após as identificações, será necessário agora analisar as possíveis soluções 

para os problemas e necessidades identificados. 

O grupo deverá buscar várias soluções e fazer uma análise de cada uma, 

procurando identificar a que melhor se adapte às necessidades. 

Nesse ponto, o grupo pode buscar por softwares já existentes no mercado, 

levantar os custos de cada um, verificar os prós e contras de cada solução e, por fim, 

escolher a melhor alternativa. 

 

3ª. etapa – Escolha e implantação da melhor solução  

Após o grupo chegar ao consenso da melhor alternativa, chegou o momento de 

implantá-la. 

A escolha da melhor solução deve contemplar vários aspectos e não somente 

o financeiro, como em alguns casos é feito. O papel fundamental de um sistema de 

informação é dar, ao administrador, informações confiáveis. 

Segundo Laudon (2007): 

Muitos administradores trabalham às cegas, sem nunca poder 
contar com a informação certa na hora certa para tomar uma 
decisão abalizada. Também há aqueles que se apóiam em 
previsões, palpites ou na sorte. O resultado é a produção 
insuficiente ou excessiva de bens e serviços, a má alocação de 
recursos e a falta de timing. Essas deficiências elevam os 
custos e geram perda de clientes. Nos últimos dez anos, as 
tecnologias e os sistemas de informação têm permitido que, ao 
tomar uma decisão, os administradores façam uso de dados 
em tempo real, oriundos do próprio mercado.  

 

Nessa etapa, o grupo deverá apontar tudo o que será necessário para que 

essa implantação ocorra. Essa fase engloba desde a aquisição ou desenvolvimento do 



 

software, infra-estrutura que será necessária, investimentos que deverão ser feitos, 

treinamentos que serão necessários e análise do impacto que esse sistema trará a 

organização escolhida (no caso, ao hospital escolhido). 

 

4ª. etapa – Análise dos resultados e ajustes necess ários. 

Todo projeto de software, após implantado, precisa ser observado e analisado 

para poder se afirmar que ele atendeu ou não aos objetivos propostos. 

Atender aos objetivos, nesse caso, significa resolver aos problemas iniciais e 

trazer melhorias significativas aos processos.  

Quais são os processos que foram melhorados? Qual a qualidade das 

informações produzidas? O projeto cumpriu o seu papel? 

 

5ª. etapa – Conclusões. 

Essa é a etapa em que o grupo finaliza o projeto, considerando as observações 

e percepções sobre o projeto como um todo. Naturalmente, é uma formalização de 

todas as etapas acima. 

Também é importante referenciar o trabalho, portanto, atenção especial às 

bibliografias utilizadas. 

 



 

Características do Projeto: 

O projeto deverá seguir o formato de relatório deve ser redigido de forma discursiva 

e impessoal. O grupo deve discorrer com clareza sobre o desenvolvimento das etapas da 

pesquisa e fazer observações, críticas e considerações sobre os dados coletados. A 

estrutura do Relatório deverá conter as seguintes partes: 

Título: explicitação do assunto. 

Identificação: nome dos alunos e curso. 

Sumário – Identificação da estrutura do relatório. 

Introdução - indicação do objetivo do trabalho, enunciando, de forma sumária, o 

conjunto das etapas em que o trabalho se subdivide. 

Corpo do relatório 

1. Explanação sobre a metodologia em que a pesquisa foi desenvolvida. 

2. Apresentação dos dados obtidos na pesquisa. 

3. Análise dos resultados obtidos na pesquisa. 

Conclusões – relato das descobertas realizadas ao longo da pesquisa; ou seja, 

demonstração dos resultados alcançados, procurando identificar se esses resultados 

ficaram aquém, coincidiram ou foram além das expectativas iniciais. 

Bibliografia básica e complementar - lista em ordem alfabética das obras 

efetivamente utilizadas para a elaboração do Relatório, indicando os seguintes dados: autor 

(primeiro o sobrenome, em maiúsculas, e depois o nome do autor); título da obra; local; 

editora; ano de publicação.  

Anexos ou apêndices – o questionário aplicado na primeira etapa deve ser colocado 

como apêndice, ou quaisquer elementos que tenham contribuído para o enriquecimento do 

autor do Relatório. 

O Relatório ainda deve ter uma folha de rosto (vide normas ABNT) contendo a 

identificação da Instituição e do autor do trabalho (nome completo, curso, semestre, turma, 

período), bem como mês e ano de sua realização. 



 

 

5. OBJETIVOS 

Os principais objetivos desse projeto são: 

•  Estimular o aluno a pensar nas estratégias executivas de uma  empresa; 

• Estimular o aluno a pesquisar sobre novas tecnologias; 

• Possibilitar ao aluno, através da pesquisa e aplicação do projeto, a 

perceber que a tecnologia de informação pode ser uma importante 

ferramenta de gestão, assim como os benefícios que ela pode gerar a 

organização. 

• Compreender a diferença entre informação e conhecimento, além de 

técnicas que possibilitem a gestão desse conhecimento. 

• Estimular o trabalho em grupo, a pesquisa e a produção de textos 

científicos. 

6. ENTREGA 

Esse projeto deverá seguir os critérios e datas abaixo para entrega: 

• 26/10/2013 – Entrega das etapas 1 e 2. Verificação do que foi 

desenvolvido e orientação sobre os passos posteriores. 

• 09/11/2013 – Entrega etapa 3. Verificação do que foi desenvolvido 

e orientação sobre os passos posteriores. 

• 16/11/2013 - Entrega de todas as etapas. Apresentação final do 

trabalho. 

O trabalho final deverá conter no mínimo 15  e, no máximo, 25  

laudas. 

 



 

O trabalho final deverá ser entregue no formato impresso e também 

em arquivo digital, que poderá ser enviado, por e-mail, ao professor.  

E-mail para envio: andre.belini@aedu.com  

Assunto do E-mail:  Trabalho Pós Graduação – Gestão Estratégica 

da Informação. 

Corpo do e-mail:  Apenas o nome completo e o R.A. de todos os 

integrantes do grupo. 

 

7.  AVALIAÇÃO 

 Componente Critério Genérico Critério 

Específico 

Peso 

1 Entregas parciais As entregas parciais foram 

satisfatórias  

Os itens solicitados em cada 

etapa foram, de fato, 

cumpridos? 

20% 

2 O produto final do 

Roteiro de Pesquisa 

(formato de 

apresentação) 

O formato de apresentação do 

resultado da tarefa corresponde 

ao exigido no enunciado? O 

produto final da tarefa é 

adequado como forma de 

apresentação do resultado final? 

O relatório contempla todas as 

etapas do Roteiro? 

O resultado final respondeu à 

proposta? 

60% 

3 Formato e 

padronização 

O trabalho atende aos padrões 

acadêmicos 

O trabalho está de acordo com 

as normas e procedimentos da 

ABNT 

10% 

4 Apresentação O trabalho foi apresentado 

satisfatoriamente e entregue 

dentro do formato solicitado 

(impresso e digital) 

O grupo todo apresentou o 

trabalho? Houve elaboração de 

material áudio visual para 

auxiliar a apresentação 

10% 

 Total   100% 



 

8. Links úteis 

• Portal do Software Público Brasileiro: http://www.softwarepublico.gov.br/ 

• Portal Software Livre: http://www.softwarelivre.gov.br/ 

• Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 
Comunicação: http://www.cetic.br/ 

• Comitê Gestor da Internet no Brasil: http://www.cgi.br/ 

• Cooperativa de Soluções Livres (Solis): http://www.solis.coop.br/ 

• Departamento de Informática do SUS (DATASUS): 
http://www.datasus.gov.br 

• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação. Departamento de Governo 
Eletrônico: http://www.governoeletronico.gov.br/ 

• Portal da Inclusão Digital: http://www.inclusaodigital.gov.br/ 

• Portal da República Federativa do Brasil: www.brasil.gov.br 
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