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1 CONTEXTO 

 

Historicamente, o estudo e o desenvolvimento dos sistemas de informação sempre 

estiveram de forma massiva associados ao ambiente organizacional, servindo de apoio às 

estruturas do negócio, e aos indivíduos envolvidos em cada parte da estrutura 

organizacional. 

Porém, com o crescimento e a popularização dos dispositivos de computação 

móveis (smartphones, tablets, smartwatches e afins), uma nova gama de sistemas de 

informação, encontrados na forma de aplicativos (ou apps) desenvolvidos para essas 

plataformas, tem surgido como uma ferramenta de apoio aos indivíduos interessados em 

gerenciar sua vida particular e privada, por meio do armazenamento e manipulação de 

informações associadas às pessoas com as quais convive, suas finanças pessoais, e até 

mesmo a sua saúde e prática esportiva. 

Como essa é uma área ainda em ascensão e desenvolvimento, não encontramos 

na literatura grandes referências a respeito das classificações e características desses tipos 

específicos de sistemas de informação pessoais. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho de graduação é desenvolver uma análise sistemática 

desses sistemas de informação voltados para o gerenciamento de informações pessoais, 

buscando identificar características e requisitos específicos ou genéricos desses sistemas, 

e tentar a partir dessa análise propor uma taxonomia destes. 

Além da taxonomia em si, também enxergamos como uma contribuição desse 

trabalho a promoção do reuso de requisitos, pelo fato de que a taxonomia proposta pode 

trazer um direcionamento para quais requisitos seriam mais adequados para uma 

determinada categoria de sistema. Desse modo, teríamos por meio do reuso dos requisitos 

um aumento na qualidade do produto e na produtividade do processo. 
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3 CRONOGRAMA 

 

Atividade Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Pesquisa e análise dos 

sistemas disponíveis 
               

Desenvolvimento da 

taxonomia 
               

Elaboração do relatório                

Elaboração da 

apresentação 
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