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Plano de Estágio  
O Plano de Estágio, tal como proposto pela Altran e discutido com o estagiário, consiste em: 

• Integração do estagiário na Altran e projecto; 

• Mentorização nos processos e procedimentos da Altran, bem como nas melhores práticas 

da análise e desenvolvimento de soluções informáticas; 

• Revisão do trabalho desenvolvido; 

• Avaliação periódica do desempenho; 

• Uso da metodologia Scrum nas atividades de desenvolvimento de software; 

• Desenvolvimento de software em arquitetura MVC para dispositivos embarcados; 

• Geração de software utilizando ferramentas de design e controle de maquinas de estados; 

• Desenvolvimento de interfaces para HMI automotivas; 

• Gerência e controle de versão de software utilizando Git; 

• Documentação de software e de atividades desenvolvidas; 

• Suporte em atividades de integração e treinamento de novos integrantes no projeto. 

 

Os objetivos do Plano de Estágio são: 

• Aprender sobre a cultura e processos organizacionais da Altran assim como o seu campo 

de atuação e principais clientes;  

• Aprender as metodologias de desenvolvimento de software utilizadas no projeto do cliente; 

• Aprender as linguagens de programação, paradigmas e ferramentas necessárias no 

desenvolvimento de software para o cliente; 

• Interagir com os desenvolvedores e participar das reuniões necessárias para o 

acompanhamento de atividades no projeto; 
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Resumo  
O estágio decorreu no projeto do Setor de Desenvolvimento IVI-HMI da Altran Portugal, com 

início a 6 de março até 22 de julho de 2019, tendo 750 horas de trabalho concluídas. 

Dada à complexidade do método de desenvolvimento no projeto em questão, a empresa priva-se 

de uma considerável quantidade de tempo ao introduzir novos desenvolvedores ao projeto, devido à 

carência de documentação plenamente adequada para desenvolvedores recém-chegados. Com isso, o 

objetivo do estágio consistiu no aprimoramento do recebimento de novos desenvolvedores ao projeto, 

através da criação de uma documentação o mais inteligível possível a fim de prover uma formação 

imediata. 

A documentação que criei para introduzir novos desenvolvedores no Setor de IVI-HMI da Altran, 

foi baseado no conjunto de exercícios conhecidos internamente como Ramp Up. Nele há quatro 

exercícios que servem para ensinar novos desenvolvedores no projeto quanto a manipulação de dados, 

criação de interfaces, gerenciamento de máquina de estados e envio de mensagens entre componentes 

MVC. 

Para atingir o objetivo do estágio, a empresa requisitou a conclusão do Ramp Up diversas vezes a 

fim de que se ouvesse pleno conhecimento sobre o básico acerca do método de desenvolvimento do 

projeto. Depois, digitei em formato passo-a-passo como se concluí cada exercício do Ramp Up. Por 

fim documentei em UML o processo de desenvolvimento e execução do Ramp Up.  

No período de quatro meses que exerci como estagiário da Altran, tive minha primeira experiência 

no mundo profissional. Isto me permitiu uma evolução significativa acerca do meu conhecimento em 

processos de desenvolvimento de software, participação cooperativa em ambientes de trabalho e 

habilidades de comunicação em língua inglesa. 
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Glossário  
XML – Extensible Markup Language 

IVI – In-Vehicle Infotainment 

MVC – Model-View-Controller 

CGI – Refere-se ao CGI Scene Composer 

View – Um dos três componentes do padrão de arquitetura MVC 

view – Uma tela de interface executada pela aplicação 

scene – Item programado no CGI para reagir a inputs do usuário, por exemplo, em chamar a 

exibição gráfica de uma view 

VSC – Version Control System 

UML – Unified Modeling Language 

Ramp Up – conjunto de 4 exercícios para introduzir novos desenvolvedores ao método de 

desenvolvimento utilizado no Setor de Desenvolvimento IVI-HMI da Altran Portugal. 
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1. Contexto do Estágio 

O presente trabalho pretende descrever o estágio efetuado como parte integrante e 

conclusivo do Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) em Desenvolvimento de 

Aplicações Informáticas, ministrado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico da Guarda. No presente documento pretendo descrever, o contexto, ambiente e 

atividades que se envolveram com as atividades que se decorreram na cidade do Fundão de 

6 de março a 22 de julho. 

A empresa onde se decorreu o estágio foi a Altran Portugal, em sua vertente na cidade 

do Fundão. Quanto ao projeto em que participei, fui direcionado ao projeto do Setor de 

Desenvolvimento IVI-HMI da Altran Portugal como estagiário para desenvolvedor de 

software. Como o próprio nome indica, o software desenvolvido no setor IVI da Altran 

trata-se do In-Vehicle Infotainment, isto é, uma interface embutida em carros para 

gerenciamento de mídia, disponibilização de informação do veículo e outras aplicações de 

cunho digital para fins de entretenimento. 

Foi-me sugerido analisar o método de desenvolvimento de software nesse projeto, com 

o objetivo de melhorar o processo de introdução de novos desenvolvedores. O método de 

desenvolvimento usado no setor IVI-HMI da Altran é em base no padrão de projeto de 

software (Design pattern) Modelo-Visão-Controlador (MVC - Model-View-Controller), 

com o uso da linguagem C++ para o código base e da ferramenta CGI Studio para criação 

de interfaces gráficas.  

2. Caraterização Sumária da Altran  

A Altran Technologies é uma empresa da área de prestação de serviços de Engenharia, 

Pesquisa e Desenvolvimento (ER&D) sendo líder global no mercado.  

Os serviços da Altran oferece aos seus clientes soluções que se utilizam de tecnologia 

da vanguarda da inovação, a fim de suprir as necessidades de seus clientes em termos de 

industrialização de novos produtos no mercado. 
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3. Objetivos do Estágio 

Nessa seção do Capítulo I encontram-se os objetivos desse estágio curricular. 

3.1. Assimilar o Método de Desenvolvimento do Projeto 

Antes de se começar a trabalhar no projeto, é requerido o entendimento essencial acerca 

do processo de desenvolvimento de software no projeto, fazendo um estudo do padrão de 

projeto MVC e da aplicação da framework de gerenciamento de projetos Scrum no ambiente 

de trabalho. 

Isto é feito através da execução da lista de exercícios conhecida internamente como 

Ramp Up. 

3.2. Elaboração de Documentação Técnica  

Utilizando-se dos recursos possíveis para o esclarecimento do método de 

desenvolvimento de software implementado no projeto, têm-se como objetivo a criação de 

uma documentação técnica capaz de servir de apoio para a introdução de novos 

desenvolvedores ao ambiente de trabalho.  

A documentação técnica será formada de diagramas, texto e pseudocódigo. 

4. Organização do Documento 

Esse documento se divide em 8 capítulos: “Introdução”, “Empresa”, “Projeto”, 

“Estagio”, “Ferramentas e Paradigmas”, “Enquadramento Teórico”, “Trabalho 

Desenvolvido” e “Conclusão”. 

O primeiro capítulo trata de fazer uma introdução sumária ao documento, esclarecendo 

o conteúdo que ele contém e ao estágio que ele relata.  

O segundo capítulo, Empresa, lida de fazer uma apresentação da Empresa onde se 

passou o estágio, elucidando suas atividades, história e metas.  
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O terceiro capítulo, Projeto, fala sobre o Setor de Desenvolvimento IVI-HMI da Altran 

Portugal, projeto da Altran onde se passou o estágio. Nesse capítulo informa-se o produto 

que o projeto desenvolve, a estrutura organizacional dos colaboradores do projeto, a qual 

gênero de cliente o projeto trabalha e a sua metodologia de desenvolvimento de software. 

O quarto capítulo, Estágio, têm a função de explicar o objetivo do estágio e narrar o 

processo de minha introdução como estagiário na Altran. 

O quinto capítulo, Ferramentas e Paradigmas, lista-se as principais ferramentas 

utilizadas para o progresso do estágio. Este capítulo é subdividido em duas partes, a primeira 

para listar os elementos de apoio inerentes ao Setor IVI da Altran como um todo, e o 

segundo, as ferramentas escolhidas e utilizadas exclusivamente pelo estagiário a fim do 

desenvolvimento dos diagramas e Documentação de Treinamento. 

O sexto capítulo, Enquadramento Teórico, têm a função de elucidar certos conceitos 

necessários para o entendimento da importância e contexto do trabalho desenvolvido no 

estágio. 

O sétimo capítulo, Trabalho Desenvolvido, decorre-se sobre o trabalho desenvolvido 

pelo estagiário. Nesta parte do documento utiliza-se dos recursos de pseudocódigo e 

diagramas, que apesar de não explicarem minuciosamente o desenvolvimento do projeto da 

Altran, servem para preservar o sigilo da Empresa e seus clientes ainda demonstrando parte 

das atividades praticadas em estágio. 

O oitavo capítulo, Conclusão, possuí uma retrospetiva e considerações finais sobre o 

impacto que a experiência do estágio proporcionou no estagiário. 
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1. Atividades 

A Altran Technologies SA é uma empresa de engenharia, consultoria, desing e inovação 

de produtos (R&D) na área de tecnologia, mantendo hoje liderança no mercado. Nela se 

trabalha com uma diversificada gama de projetos que buscam a disposição de tecnologias 

digitais em produtos que variam, desde equipamentos de defesa aeroespacial, até artigos no 

dia-a-dia de um cidadão comum.  

 
Figura 1 - Logo da Altran 

Fonte: http://www.altran.com 

Atualmente as áreas de atuação da Altran são: Aeroespacial e Defesa, Automotiva e 

Transporte, Energia e Indústria, Serviços Financeiros, Governo, Ciências Financeiras, 

Media, Ferroviária e Telecomunicações.  

2. História 

A empresa foi fundada em 1982 sob o nome de CGS Informatique, que se tornaria a 

chamar Altran em 1987. Em poucos anos a Altran obteve crescimento e destaque no 

mercado europeu de tecnologia, chegando a desenvolver a rede local de comunicação nos 

comboios da França, o que permitiu as linhas francesas de se comunicarem com outras redes 

ferroviárias da Europa. 
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Figura 2 - Solar Impulse 2, primeiro avião de energia solar a dar a volta ao mundo tendo seu sistema de 

navegação desenvolvido pela Altran 

Fonte: https://www.theatlantic.com/ 

O crescimento da empresa se deu também, em grande parte, por aquisição de outras 

empresas em mercados ainda não explorados. Grandes exemplos são a Aricent, empresa 

que abriu à Altran acesso ao mercado Americano, e também a Ségur Informatique que deu 

acesso à Altran ao mercado Aerospacial. 

3. Metas 

Atualmente a Altran possuí o plano The High Road, Altran 2022, em que a empresa se 

propõe a elevar seu modelo de serviço otimizando as demandas de seus clientes, estabelecer 

liderança em determinados domínios entre diversas indústrias, e obter posição de liderança 

no mercado norte-americano. 
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1. Objetivo do Projeto 

O projeto do Setor de Desenvolvimento IVI-HMI da Altran Portugal, onde se passou 

meu estágio, lida com o desenvolvimento software para Infotainments, isto é, uma interface 

embutida em carros para gerenciamento de mídia, disponibilização de informação do 

veículo e outras aplicações de cunho digital para fins de entretenimento.  

 

Figura 3 - Arquitetura de uma plataforma IVI-HMI 

Fonte: Feito pelo estagiário baseado em Study on Open Source In-Vehicle Infotainment (IVI) Software 

Platforms  

2. Área de negócio 

Com a vinda da era digital, as maiores empresas automotivas do mercado, decidiram 

absorver soluções informáticas imbuídas em seus produtos para ao mesmo tempo divertir e 

trazer informações aos seus usuários. Em pouco tempo ocorreu a substituição do tradicional 

rádio automotivo por aquilo que é definido como IVI (In-Vehicle Infotainment).  
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Figura 4 - Infotainment Discover Pro da Volkswagen 

Fonte: golf.volkswagen.com 

Atualmente o software de dispositivos IVI são desenvolvidos pelas maiores empresas 

de tecnologia do mundo, como a Altran. Em termos práticos o IVI pode acessar uma grande 

gama de informações do veículo, mantendo o usuário ciente do estado de seu produto, e 

também, pode oferecer serviços de mídia por razões de entretenimento. O IVI representa 

um forte recurso de agregação de valor aos veículos da última geração. 

As funções práticas do IVI são: gerenciamento de mídia (áudio e vídeo), navegação, 

segurança, serviços de conexão, visualização de informações do veículo (como energia, 

gasolina ou quilometragem), e também podendo servir-se de recursos providenciados 

externamente por dispositivos móveis, como chamadas telefônicas, aplicações de música e 

outros populares serviços em interface.  

3. Organização do Projeto 

O projeto possuí diversos cargos internos para manter o fluxo de trabalho. Esses postos 

são baseados na framework Scrum. 

3.3.1. Product Owner (PO) 

O Product Owner é a pessoa responsável por verificar a qualidade de todo o processo 

de desenvolvimento, representando a empresa cliente que contratou os seus serviços à 

Altran. O Product Owner organiza e verifica toda a lista dos requisitos da aplicação pedida 
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pelo cliente, garantido a sua clareza, e determinando se foram cumpridos; e no caso de não 

o serem, apresentando uma justificação do porquê. 

3.3.2. Team Coordinator (TC) 

O TC é o Team Coordinator de uma subdivisão da equipa de projeto na empresa. Possuí 

a responsabilidade de fazer entregas dos trabalhos concluídos pelo time de 

desenvolvimento, pela organização de parte das reuniões do time, sua liderança e 

representação à frente do Product Owner. 

O Team Coordinator é a pessoa com mais experiência no projeto e ao mesmo tempo é 

uma referência para solução de problemas da equipa que orienta no projeto. 

3.3.3. Developer (DEV) 

Nas responsabilidades do desenvolvedor encontram-se as atividades de construção da 

interface e desenvolvimento do código back-end do software. O desenvolvedor, quando 

atribuído a uma função específica no desenvolvimento, deve executar as atividades 

distribuídas pelo TC, este que por sua vez distribuí tarefas baseado nas funções 

determinadas pelo PO.  

A fim de realizar com eficiência as tarefas requeridas, o desenvolvedor dentro de seu 

time, trabalha cooperativamente com outros desenvolvedores. Nele os desenvolvedores têm 

de reportar uma vez por dia os trabalhos, problemas e intenções de serviços do atual período 

de trabalho. O desenvolvedor também tem de participar em outras reuniões acerca das 

tarefas do time. 

3.3.4. Tester (TST) 

Responsável por executar testes nas aplicações e classificar bugs. Os Testers também 

delegam a avaliação da aplicação ao Product Owner, quando esta funciona de forma 

satisfatória quanto às suas funções pré-definidas. 
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4. Cliente 

Por motivos de confidencialidade, estabelecida pelo contrato entre a Altran e a empresa 

cliente, não se poderá usar o nome do cliente neste documento. Contudo, pode-se revelar 

que a empresa cliente faz parte do mercado de engenharia fornecendo os produtos 

automotivos utilizados para o funcionamento de Infotainments.   

5. Metodologia de Desenvolvimento 

A metodologia de desenvolvimento do projeto segue de acordo com o Padrão de 

Projeto MVC (Model-View-Controller). Devido ao fato do desenvolvimento do projeto 

seguir um padrão, acaba que erros comuns podem ser catalogados e facilmente removidos. 

5.1. Definição de Model-View-Controller 

O MVC, como padrão de projeto, serve para oferecer soluções em termos de 

desenvolvimento de software ao separar o input do usuário (Controller), a manipulação de 

dados (Model) e o feedback ao usuário (View). Os três componentes básicos do MVC são: 

5.1.1. Model 

Analogicamente referenciado como o “cérebro” do projeto armazenando os dados e 

funções do software. Serve para atualizar os dados exibidos na View recebendo comandos 

do Controller. 

5.1.2. View  

Representa os elementos gráficos da interface e suas propriedades. Exibe ao usuário as 

informações processadas pelo Model. 

5.1.3. Controller  

É o componente que identifica inputs e, em resposta, processa a interação entre o Model 

e a View. Ele recebe os inputs do usuário para então, chamando os métodos programados 

no Model, transferir à View o resultado do input.  
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Figura 5 - Diagrama de interações com o padrão MVC. 

Fonte: Model-View-Controller (Girish Margam) 

5.2. Vantagens do MVC 

As seguintes vantagens são notadas ao aplicar o Padrão de Projeto MVC: 

• Separação de Preocupações: com o desenvolvimento do componente gráfico 

completamente separado do componente lógico, o desenvolvimento do projeto 

tende a ser mais organizado;  

• Limitação de interdependências: com a arquitetura MVC o componente gráfico 

do projeto é completamente independente do componente lógico e vice-versa; 

• Facilidade de manutenção e teste: tendo a organização MVC é possível testar 

e aplicar reparos de código de uma forma muito mais eficiente, uma vez que 

geralmente isto seria aplicado a um componente da aplicação, e não a aplicação 

como um todo; 

• Desenvolvimento paralelo: com MVC é possível definir as escalas de trabalho 

no projeto tendo uma certa quantidade de desenvolvedores a trabalhar no 

componente gráfico e outra no componente lógico ao mesmo tempo. 
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5.3. Aplicação do MVC no Projeto  

O MVC, sendo uma teoria de Padrão de Desenvolvimento, pode-se ser aplicado de 

diferentes formas dependendo das necessidades do projeto ao qual ela irá servir. O projeto 

onde se passou o estágio possuí uma adição relevantes ao Padrão MVC, que é o componente 

Contracts 

Trata-se de uma série de arquivos que possuem a declaração de variáveis, telas, 

mensagens e constantes, que estão disponíveis aos 3 elementos do projeto a qualquer 

momento. Com isso, os Contracts também habilitam uma comunicação direta entre o Model 

e a View.  
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Capítulo IV 
Estágio 
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1. Objetivo  

Tal como já foi referido o meu estágio decorreu em um projeto do Setor de 

Desenvolvimento IVI-HMI da Altran Portugal. Este Setor é focado no desenvolvimento de 

soluções de software para usuários de veículos automotivos, que disponibilizam 

informações sobre o veículo e aplicações de mídia e entretenimento. 

Por outro lado, este Setor utiliza um método de desenvolvimento complexo, que uma 

alta carga de tempo para ser compreendido por programadores recém-chegados.  

O objetivo final do estágio é diminuir o tempo gosto na aprendizagem do método de 

desenvolvimento, através da criação de uma documentação técnica em texto e em UML que 

serva de apoio para novos desenvolvedores no projeto. 

Atualmente a aprendizagem do método de desenvolvimento do projeto é feito através 

de um arquivo PowerPoint chamado Ramp Up, basicamente uma série de 4 exercícios que 

requer do programador o desenvolvimento de interfaces para HMI automotivas. Ao 

enfrentar dificuldades em executar os exercícios do Ramp Up, o recém-chegado 

programador é refém de tomar uma alta carga de tempo de desenvolvedores mais 

experientes.  

Desenvolvendo a documentação foi possível facilitar a introdução de novos 

programadores, disponibilizando-os um material de apoio para entendimento acerca do 

básico em termos de desenvolvimento de software no Setor de Desenvolvimento IVI-HMI 

da Altran Portugal. 

2. Integração do Estagiário 

A Altran possuí um processo institucionalizado de receção e integração de novos 

membros. Trata-se de uma série de atividades nas quais destinam-se a naturalmente inserir 

novos colaboradores em um complexo contexto de trabalho já estabelecido. Ele se constituí 

dos períodos de: introdução à empresa, contextualização do projeto e apresentação do 

método de trabalho do projeto. 
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2.1. Introdução à empresa 

A introdução à empresa tanto no que se refere ao processo formal, em que a empresa 

requer ao novo colaborador a assinatura de papéis e entrega de documentos, mas também 

um processo interpessoal. O estagiário, logo antes de entrar na empresa, é perguntado 

quanto as suas expectativas como profissional, suas áreas de conhecimento e áreas que 

gostaria de progredir, bem como projetos desenvolvidos de que se orgulha. 

Após o estagiário se introduzir à empresa, ele participa em uma apresentação de quatro 

horas dando a visão geral da empresa, contando a história, área, filosofia, recursos, et 

Cetera. Esta apresentação, conduzida presencialmente por um colaborador da instituição, é 

denominada de OnBoarding. 

2.2. Contextualização do projeto 

No momento que se entra no projeto, a primeira preocupação no que se refere ao 

estagiário é de o apresentar a todos os âmbitos do projeto, dando-o ciência do trabalho sendo 

desenvolvido, e, apresenta-lo brevemente a todos os coladores do projeto.  

2.3. Apresentação ao método de trabalho 

Estando introduzido como colaborador e estando ciente do ambiente de trabalho, o 

último compromisso no período de introdução é de compreensão do método de trabalho no 

projeto. Tal método se constituí basicamente da aplicação do Scrum (método de 

organização de equipes de desenvolvimento de software), e a aplicação da arquitetura MVC 

(Model, View, Controller) em desenvolvimento de aplicações IVI HMI (In-Vehicle 

Infotainment Human-Manchine Interaction). 

3. Ramp Up 

Para criar um material de apoio a novos desenvolvedores no projeto, foi preciso fazer 

os exercícios do Ramp Up diversas vezes, até que se pudesse construir uma documentação 

acurada o suficiente. Como já referido, o Ramp Up é uma série de 4 exercícios que 

executados dentro do software IVI já em desenvolvimento no projeto. 
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O Ramp Up é executado em plenitude com as normas da metodologia de 

desenvolvimento aplicadas no projeto. E todas as interfaces realizadas para o Ramp Up 

devem seguir um uma estrutura de elementos. 

3. 1. Primeiro Exercício 

O primeiro exercício do Ramp Up pede a construção de uma nova interface. Essa 

interface deve ser acedível através de um novo botão na tela de menu principal do software. 

O conteúdo da interface deverá ser somente um botão que, por enquanto, não terá nenhuma 

função. 

3.2. Segundo Exercício  

O segundo exercício requer que se crie uma transição entre a interface criada no 

exercício anterior para uma nova interface que contenha uma lista.  

3.3. Terceiro Exercício  

O terceiro exercício solicita a adição de quatro itens na lista que contenham um valor 

de texto. Os itens têm de, necessariamente, ser adicionados através de linha de código.  

3.4. Quarto Exercício  

O quarto exercício requer que, quando o usuário pressionar um dos itens da lista, um 

popup apareça à frente de toda da interface da aplicação. Um popup trata-se de um painel 

que demostra um texto ao usuário, serve para enviar mensagens de notável importância ao 

usuário.  

  



  

29  

  

 

 

Capítulo V 
Ferramentas e Paradigmas  

  



  

30  

  

1. Ferramentas e Paradigmas do Projeto 

Nessa seção se encontram listadas as ferramentas e inerentes à metodologia de 

desenvolvimento de software no projeto, sendo elas: Controle de Versão Git, Virtualização 

e a framework Scrum. 

1.1. Version Control System 

Um projeto que se use da cooperação de diversos colaboradores, e gerenciado em 

arquivos de computador, levanta em primeira mão duas preocupações respetivamente: a 

necessidade de uma ferramenta que habilite estrategicamente uma sincronia entre a grande 

quantidade de desenvolvedores, e, um método seguro de backup dos arquivos 

desenvolvidos.  

O Version Control System (VCS) trata-se de um sistema que gerência e salva 

modificações feitas a arquivos, identificando os desenvolvedores, gravando estados do 

desenvolvimento, e permitindo que desenvolvedores possam trabalhar isoladamente em 

uma nova versão do projeto. 

O controle de versão escolhido no projeto foi o Git criado por Linus Torvalds em 2005, 

tratando-se do sistema de Controle de Versão mais usado. Possuí diversas vantagens sendo 

as principais: capacidade de fazer manipulação de dados em período de tempo razoável, 

lidar com o desenvolvimento de diferentes áreas do projeto ao mesmo tempo, capacidade 

de armazenar um mesmo arquivo usando diferentes componentes de computadores em uma 

rede comum, entre outros. 
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Figura 6 - Estrutura de um Controle de Versão Distribuído 

Fonte: https://git-scm.com/ 

Contudo, o principal motivo pela escolha do sistema Git é a sua capacidade de 

armazenar uma alta quantidade de modificações ocupando um maleável espaço em disco. 

Isto é feito através de como o Git lida com armazenamento, preocupando-se com os dados 

não os arquivos. Considere que um arquivo do projeto seja modificado, em que se adiciona 

uma nova linha, e então salvo em um estado do projeto (commit); o sistema Git não guarda 

uma nova versão do arquivo, mas irá ocupar o espaço em disco suficiente para armazenar 

os dados da nova linha. 

A organização do sistema Git se dá através de uma série de conceitos para a aplicação 

de um controle de versão, sendo os principais deles: Snapshots, Repositórios e os Files’ 

States.  

1.1.1. Snapshot 

São o conjunto de modificações, ou ausência deles, em um determinado tipo de 

Workspace. Snapshots servem para se salvar o trabalho em um estado aceitável de 

desenvolvimento do projeto, para que se possa tanto regressar o projeto em caso de um erro 

de trabalho, ou, para se desenvolver novamente o projeto a partir de uma versão passada da 

aplicação.  

Há duas formas de se criar um Snapshot: stash e commit. 
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• Stash: Snapshot local que salva modificações sem criar uma nova versão do 

projeto no repositório, ou definir novos arquivos como Tracked (classificação 

de arquivos guardados em uma versão do projeto pelo VSC) 

• Commit: Snapshot que cria uma nova versão do projeto, e define arquivos 

adicionados como Tracked.  

1.1.2. Files’ States 

O Git possuí três estados para os arquivos do projeto sob controle de versão: Tracked, 

Workspace (arquivos com modificações) e Staged (arquivos definidos para terem suas 

modificações salvas no próximo commit).  
1.3. Máquinas Virtuais 

Uma máquina virtual trata-se de um sistema computacional emulado em um sistema 

computacional hospedeiro gerenciados através de um software intermediário, chamado de 

Virtual Machine Manager (VMM). No projeto onde se decorreu o estágio, esse recurso é 

usado para gerenciar o ambiente de desenvolvimento e seus arquivos.  

Os arquivos manipulados pelo estagiário para implementação da máquina virtual são: 

• Ubuntu.vbox — configuração da máquina virtual onde tem todas as informações de 

hardware virtuais e especificações. Também serve de executável para inicializar a 

máquina virtual. 

• Ubuntu.vdi — disco rígido virtual que contém os arquivos do Sistema Operacional 

virtualizado. 

• _samba.vdi — disco rígido virtual que contém os arquivos e programas de 

desenvolvimento do projeto. 

1.3.1. Vantagens  

Os motivos pelos quais é utilizada a máquina virtual para se desenvolver o projeto são: 

Uniformização de Ambientes, a Recuperação de Desastres e a Maleabilidade de Ambiente 

de Desenvolvimento.  
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Uniformização de Sistemas refere-se ao fato que a empresa cliente possuir 

desenvolvedores internos, e da necessidade da Altran de estar em sincronia com esta 

segunda equipe de desenvolvedores programando outras seções do projeto. Considerando 

que os desenvolvedores da empresa cliente trabalham em sistema Linux, a Altran se propõe, 

a também trabalhar em base Linux mantendo uma uniformidade em termos de sistemas de 

desenvolvimento. A forma mais prática de se adotar um ambiente de desenvolvimento 

Linux foi a utilização de Máquinas Virtuais.  

Recuperação de Desastres se trata do fato que, em caso de falha crítica do Sistema 

Operacional, o recurso de discos rígido virtuais permitem a possível e fácil recuperação dos 

arquivos no sistema virtualizado.  

Maleabilidade de Ambientes de Desenvolvimento, também se refere com a forma de 

lidar com falhas críticas das máquinas dos desenvolvedores. Considerando que no projeto 

onde se passou o estágio utiliza-se uma estrutura de desenvolvimento que requer uma série 

de programas e configurações, em uma falha crítica na qual o computador pessoal precise 

de ser formatado, se gastaria uma considerável quantidade de tempo e energia para se 

reestruturar todo o ambiente de desenvolvimento. Com a adoção de máquinas virtuais basta 

que se copie os arquivos da máquina virtual, e se execute o arquivo de inicialização da 

máquina, e então já se possuí novamente praticamente todo o ambiente de desenvolvimento 

requerido para o projeto. Contudo, cabe ressaltar que esta vantagem só se aplica a uma 

facilitação da instalação do ambiente de desenvolvimento, o que significa que uma série de 

instalações ainda serão necessárias. 

1.3.2. Desvantagem 

A desvantagem do uso de virtualização é a perda de performance do computador, este 

que terá de executar dois sistemas operacionais distintos, Linux e Windows, ao mesmo 

tempo; e também como possuir um disco rígido capaz de armazenar dois sistemas 

computacionais, o hospedeiro e o virtualizado.  
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1.3.3. Instalação 

O software de virtualização usado para a criação e gerenciamento de máquinas virtuais 

é o Oracle VirtualBox, ou seja, serve de Virtual Machine Monitor. A instalação da máquina 

virtual trata-se de somente copia-la de um outro dispositivo de armazenamento do projeto, 

para então ser inicializada através do arquivo .vbox.  
1.2. Scrum Framework   

A framework é uma abstração de ferramentas geralmente necessárias para a criação de 

um tipo de resultado final. Ela serve para não se ter de realizar o mesmo tipo de tarefa, ou 

conjunto de tarefas, do começo múltiplas vezes. Em termos de desenvolvimento de software 

temos como exemplo a Framework ASP.NET, que pode adicionar automaticamente a 

funcionalidade de conexão a Banco de Dados, ao invés do programador as desenvolver do 

início. 

Sendo uma metodologia de desenvolvimento de software, Scrum é um conjunto de 

ferramentas usadas para estruturar, planejar e controlar o desenvolvimento de uma aplicação 

informática. Ele traz uma série de conceitos adaptáveis a situação de um projeto a outro.  

O Scrum em sua aplicação no projeto, é primariamente focado no conceito de Sprints, 

um pré-determinado período de dias em que uma tarefa é definida entre o Product Owner e 

a equipa de desenvolvedores.  

2. Ferramentas do Estágio 

Nessa seção do Capítulo V lista-se as ferramentas utilizadas especificamente para 

conclusão dos objetivos do estágio em termos de documentação. 

3.1. UML 

O UML é uma linguagem de modelação de diagramas para a visualização geral da 

construção e definição dos componentes de um sistema. Seus diagramas se tratam de fluxos 

e relacionamentos entre objetos, métodos, pacotes, mensagens, interfaces e classes.  
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Aplicação de UML dá aos grandes grupos de desenvolvedores de software um idioma 

comum sobre complexos sistemas em planejamento ou produção. 

3.2. Lucidchart 

Lucidchart é uma ferramenta disponível gratuitamente para construção de diagramas, 

incluindo diagramas UML.  

Com essa ferramenta pode-se notar três grandes vantagens: 

• Altíssima qualidade gráfica, seja em termos de interface de usuário ou resolução 

das imagens compiladas. 

• Extensa biblioteca de ícones e polígonos.  

• Eficiente manipulação de alinhamento entre os componentes dos diagramas. 

• Torna-se fácil de usar em alguns minutos de utilização. 

Apesar de todas as vantagens, a ferramenta Lucidchart em sua versão gratuita somente 

não possuí suporte para a edição de mais de 3 arquivos simultaneamente, e disponibiliza 

possibilidade para exportação de diagramas somente em formatos .png e .jpg, 

impossibilitando que usuários (além do autor original) crie novas versões dos diagramas. 

3.3. Microsoft OneNote 2016 

OneNote é uma plataforma gratuita de armazenamento e escrita de informação de texto, 

imagem e áudio. O OneNote possuí uma intuitiva estrutura, em que a informação fica escrita 

dentro de uma Página organizada dentro de Seções, estas que compõem um Caderno 

OneNote. Essa estrutura de armazenamento permite que complexas estruturas de texto 

sejam eficientemente organizadas, sem perder o fácil acesso a edições.  
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Capítulo VI 
Trabalho Desenvolvido 
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1. Documentação de Treinamento  

1.1. TesteBotao 

A primeira tarefa do Ramp Up refere-se a uma view que é necessário adicionar ao 

software IVI desenvolvido no projeto. Esse exercício compõe-se das tarefas de:  

1. Construir uma nova scene no CGI, que possua um botão interativo 

2. Adicionar um novo botão ao menu da aplicação do projeto que engatilhe uma 

transição à nova view 

3. Alterar o header (campo de texto do título da view) por uma string enviada pelo 

componente Model da aplicação 

1.1.1. Inserir uma nova view na aplicação 

Sendo, as views da aplicação do projeto organizadas em pacotes do CGI; para a 

conclusão do exercício do Ramp Up foi necessário de se utilizar de um template de view já 

funcional, para então alterar suas propriedades tornando-a capaz de ser processada 

digitalmente e apto de interação com o usuário. 

Os elementos necessários para propósitos da view são: 

• Propriedade Name definida de acordo com os Contratos  

• Componente Camera adicionado à Scene Tree (aba do CGI para gerenciar os 

componentes nas views) 

• Componente Camera da nova view vinculado a um Render Target (superfície 

gráfica onde a interface da nova view será exibida, considerando que a aplicação 

do projeto suporta mais de um ecrã e é constituída de múltiplas camadas de 

renderização). 

• Propriedade Bindable Property como o bindingSource declarado nos contratos. 

• Componente BotaoVoltar 

• Componente BtnSWSpellerWithText: botão que futuramente fará a transição 

entre a view BotaoVoltar à view TesteLista. 
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Assim que as propriedades e elementos gráficos estão definidas, o componente View 

do projeto está pronto para ser compilado, o que é feito através de um script chamado 

GenerateAssets.cmd, que gera um arquivo a ser interpretado pelo equipamento automotivo 

para renderizar a interface. 

1.1.2. Declarações nos Contracts 

Nos contratos nós declaramos em liguagem XML os elementos identificadores de 

variáveis, views ou triggers, que serão gerenciados por mais de um componente MVC do 

projeto. Para o primeiro exercício do Ramp Up os elementos a serem declarados nos 

Contratos são: 

• bindingSource TituloTesteBotao: uma bindingSource trata-se de uma classe 

que pode declarar objetos com um ou mais campo de dados. Os dados de um 

objeto bindingSource são acessíveis pela View e modificáveis pelo Model. No 

caso do Ramp Up declara-se uma bindingSource, com um campo de dado String 

chamado Header, para armazenar o valor de texto que o Model enviará ao título 

da nova view. 

• message aoAbrirTesteBotao: trata-se de uma mensagem disparada quando se  

executa determinada ação. A mensagem aoAbrirTesteBotao é declarada como 

um gatilho disparado na view assim que o botão com o Name AbrirTesteBotao 

é pressionado. 

• view2D TESTE_BOTAO: nova view adicionada a aplicação.   

1.1.3. Desenvolvimento do Controller 

O primeiro exercício do Ramp Up, por se tratar de por se tratar de ser a transição entre 

duas views, somente requer a criação de um estado e suas transições de entrada e saída. Os 

gatilhos para as transições, e seus efeitos, estão descritos na tabela abaixo: 
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Gatilho 

Estado 
aoAbrirTesteBotao BotaoVoltar 

APP_MENU 

Destrua APP_MENU 

view e construa a view 

TESTE_BOTAO. 

— 

TESTE_BOTAO — 
Destrua a view 

TESTE_BOTAO e construa a 

view APP_MENU. 

  

No Visual State os eventos são atribuídos às setas que representam as transições, e nos 

estados se atribuem as ações que serão invocadas ao se entrar/sair do estado.  

Algo que deve-se ser notado é a diferença entre view e state; view é a interface gráfica 

visível e interativa, o state representa o resultado do conjunto de interações do usuário na 

atual execução da aplicação.   

1.1.4. Programação da classe TesteBotao 

Para que o Model consiga alterar o título da view ButtonTest é necessário adicionar 

uma classe C++ no projeto. O desenvolvimento de uma classe capaz de alterar a View 

requer: 

• Inicialização de um método aoReceberMensagem para alteração do título: o 

método aoReceberMensagem faz parte de uma biblioteca do projeto, ela serve 

para implementar o comportamento da classe em relação à mensagens do 

Controller, no caso da TesteBotao, qual o comportamento da classe em relação 

a reação do pressionamento de um botão. 

• Adição da nova classe ao arquivo XML do projeto. 
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Figura 7 - Pseudocódigo da classe TesteBotao 

Fonte: Elaborado pelo estagiário 

1.2. TesteLista 

O segundo exercício do Ramp Up trata-se de fazer tudo aquilo que já foi feito na view 

TesteBotao, contudo, a nova view deverá conter uma lista com quatro itens adicionados pelo 

Model. A execução desse exercício abrange repetir tudo aquilo que foi desenvolvido no 

primeiro exercício, contudo com a seguintes adições: 

• Declaração nos Contracts:  

o view2D chamada TESTE_LISTA. 

o const chamada ID_LISTA_TESTE_LISTA de valor 1999: trata-se de uma 

variável constante acessível pela View e Model. 

• Inserção de uma nova scene chamada TESTE_LISTA contendo uma lista. 

o Definir o id da lista no CGI como o valor declarado na constante 

ID_LISTA_TESTE_LISTA.  

• Programação no Model de métodos para gerenciamento de listas. 

o Declaração de um dataProvider e um dataProviderBuilder. 

o Instanciação de um método de construção de listas.  
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As declaração nos Contracts, view e constante, permitem que a view da lista seja 

manipulada pelo Controller; e, quanto a constante, ela é usada para que a View e o Model 

identifiquem uma mesma lista. Sendo assim, no CGI é necessário fazer tudo aquilo 

executado na primeira transição no que se refere ao desenvolvimento da view, contudo, 

também adicionando uma lista inserindo a propriedade do LIST_ID_LIST_TEST declarado 

nos Contracts. 

1.2.1. Model 

Para programar a inserção de novos itens na view é necessário: 

• Registrar a lista no Model. 

• Instanciar um método criaListaDataProvider() que será chamado internamente 

pelo Model quando for requisitado a construção da lista. 

o Definir parâmetro de entrada como a mensagem InfoLista (objeto com 

informação enviada da View sobre uma lista). 

o Comparar o valor InfoLista do com o ID_LISTA_TESTE_LISTA para 

que os itens nesse método não sejam adicionados cada vez para que uma 

lista é renderizada na View. 

▪ Declara um objeto do tipo dataProvider. 

▪ Invocar o método .adicionaItem(String) para cada item que se 

for adicionar. 

▪ Habilitar um dataProvider para a lista com o método 

.defineDataProvider(inteiro). 

o Atualize a lista. 
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Figura 8 - Pseudocódigo da classe TesteLista 

Fonte: Elaborado pelo estagiário 

1.3. Popup 

O terceiro exercício do Ramp Up, trata-se de fazer com que ao pressionar um item da 

lista, é exibido um popup (janela com uma caixa de texto exibida na frente de todos os outros 

componentes da interface). Para tal é necessário: 

• Declarar duas mensagens nos Contracts, para a saída e entrada do popup. 

• Adicionar no Controller um gatilho para a entrada e outro para a saída do popup. 

• Adicionar uma chamada para o popup na classe da lista. 
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2. Documentação UML 

Após tendo desenvolvido o documento de treinamento, foi produzido um conjunto de 

diagramas para introdução e execução do Ramp Up.  

2.1. Ramp Up Application Statechart 

O diagrama de estados da Figura 14 serve para demonstrar a execução da aplicação 

requerida pelo Ramp Up. 

 
Figura 9 -  Ramp Up Application Statechart 

Fonte: Elaborado pelo estagiário 
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2.2. Activity Diagram of the Ramp Up ButtonTest Development 

O diagrama de  Figura 15 exibe os fluxos de tarefas ao desenvolver o primeiro exercício 

do Ramp Up. 

 

Figura 10 - Activity Diagram of the Ramp Up ButtonTest Development 

Fonte: Elaborado pelo estagiário 
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2.3. Package Diagram of the Ramp Up Application 

Diagrama de Pacotes, Figura 16, demonstra os fluxos de dependências necessárias de 

ser introduzidas pelo programador ao executar o Ramp Up. 

 

Figura 11 - Package Diagram of the Ramp Up Application 
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Fonte: Elaborado pelo estagiário  
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2.4. User Interaction with the MVC Structure 

Diagrama de Sequencias, Figura 17, demonstra os processos executados pela aplicação 

do Ramp Up entre seus elementos MVC; este diagrama considera somente até os processos 

de exibição de itens da lista. 

 

Figura 12 - User Interaction with the MVC Structure 

Fonte: Elaborado pelo estagiário 
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2.5. Use Case of Ramp Up Button Screen Development & Build  

Use Case, Figura 18, com os processos da execução do primeiro exercício do Ramp 

Up; demonstra as relações do DEV, Scripts e Compiler no processo de desenvolvimento. 

 

Figura 13 - Use Case of Ramp Up Button Screen Development & Build 

Fonte: Elaborado pelo estagiário 

 

  



  

50  

  

 

 

Capítulo VII 
Conclusão 
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Este documento foi o trabalho acadêmico que mais me retirou tempo, energia e 

dinheiro, contudo, construí-lo me acrescentou muito mais do que custou. A oportunidade 

que crescer nesse campo social e profissional foi a mais notável oportunidade de me 

desenvolver que já recebi. 

No começo não faltavam desafios, fato que até me levavam a acreditar que a conclusão 

do estágio não era possível. A todo o momento eu era bombardeado com complexas 

informações necessárias para se trabalhar no projeto, o computador cedido para se 

desenvolver no projeto não suportava o ambiente de virtualização e minha aplicação nunca 

parecia dar resultado. 

Com o tempo, um camarada do projeto desenvolveu uma versão leve do ambiente de 

desenvolvimento do projeto, outros explicaram-me em detalhes o procedimento de trabalho, 

a persistência fez minha aplicação funcionar de maneira bem-sucedida, e eu aprendi que a 

camaradagem e cooperação é capaz de produzir até mesmo os mais complexos sistemas.  

Depois desse estágio o conceito de Padrão de Arquitetura não mais se apresenta como 

coisa dos doutos em desenvolvimento de software, e eu já me vejo codificando programas 

que não são um simples programa. Também tive a oportunidade de reavivar minha 

inclinação à documentação UML, prática de que tenho interesse, mas a muito não tenho a 

motivação necessária.   
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