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Resumo do trabalho:  
Qualificar o resultado final de um produto, está intimamente ligado a otimizar a 
qualidade do seu processo de produção. Adotar metodologias ágeis, visando 
tornar mais fluído um fluxo de trabalho, removendo possíveis impeditivos e 
priorizando com inteligência tarefas específicas, poderá melhorar e qualificar a 
entrega de qualquer equipe, independentemente da área de conhecimento. 
Neste texto, voltamos a nossa atenção para o cenário de uma empresa de 
tecnologia que necessita de um sistema para melhorar seus processos 
administrativos. 
 
O objetivo almejado deste trabalho foi então, adotar um processo sistemático de 
engenharia, para projetar e implementar um software de gestão que 
solucionasse a problemática de uma emergente organização, que por falta de 
um processo gerencial metódico, “estacionou” sua expansão. A ferramenta de 
gestão que esta sendo proposta nesta monografia, busca formas de mediar as 
ações dos usuários para entregar maior conhecimento e facilitar o trabalho dos 
gestores de uma empresa. 
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Para o desenvolvimento deste sistema, foram utilizados precedimentos da 
Engenharia de Software, como a escrita dos documentos de Especificação de 
Requisitos, Projeto de Sistema, além de adoção de arquiteturas de software que 
são pontes para uma boa implementação e seguimentos dos princípios e boas 
práticas da programação. 
 
Os resultados obtidos neste projeto serão apresentados ao longo do texto, por 
meio de demonstrativos de códigos e capturas de telas, formando uma base 
estruturada para futuros trabalhos que se proponham a evoluir e progredirem a 
ferramenta para o cumprimento integral das necessidades iniciais percebidas. 
 
Palavras-chaves: Gestão de Projetos, Aplicação Web, Engenharia de Software, 
FrameWeb, Clean Architecture, Multitenancy e Javascript. 
 
 
Vitória, 16 de março de 2022. 
Wallace Kruger Junior. 
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