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RESUMO

O presente trabalho foi realizado ao longo do semestre com a turma da disciplina Requisitos de Sistemas. Os alunos realizaram um estudo e 
análise do Sistema de Emergência 911 dos EUA, onde buscavam compreender as tecnologias inovadoras utilizadas para auxiliar vítimas a serem 
rapidamente socorridas, seja por ambulâncias ou carros policiais. Ao ligar para 911, na Divisão de Comunicações da Polícia, uma luz pisca no 
monitor do computador de um operador do 911, indicando a entrada de um chamado. O sistema 911 consiste em um sistema de computador 
ligado em rede para compartilhar um banco de dados. O banco de dados armazena os dados relativos à localização de todos os endereços dentro 
daquele sistema 911 específico, como também informação relativa aos procedimentos seguidos para determinados códigos de emergência. Os 
alunos, ao analisar o cenário, levantaram os requisitos funcionais (requisitos que o produto a ser desenvolvido deve possuir) e também requisitos 
não funcionais, como confidencialidade, disponibilidade, precisão, eficiência, agilidade e integridade. Em seguida, fizeram a descrição do caso de 
uso e a elaboração do diagrama de casos de uso, mostrando como o sistema deveria se comportar quando estivesse pronto. Os alunos usaram a 
ferramenta Trello (aplicativo de celular usado para organizar tarefas) para se comunicar, trocar visões de seus entendimentos e discussões. E 
usaram o software Astah para montar os diagramas (de caso de uso e de classe). Os alunos compreenderam a tecnologia que o sistema 911 
utilizara e a partir daí elaboraram um Projeto de Interface Gráfica através de ferramentas que realizam prototipação do sistema, poderiam usar 
Moqups, Adobe XD ou MockFlow. Um dos grupos fez uso do MockFlow por sua simplicidade e código livre. Eles identificaram que para compor o 
Sistema 911, precisariam de um sistema de rádio despachante que ficaria dentro das viaturas policiais/ambulância e outro sistema na mesa do 
operador 911 propriamente dito. O rádio despachante responde a informação na sua tela, alertando a ambulância e o carro de polícia disponível 
mais próximo, dando-lhes detalhes relevantes.  Qual foi o impacto do sistema 911 sobre a urgência com que uma emergência deve ser 
respondida? Como exemplo, foi considerado que em 1980, um chamado por ambulância na cidade de Nova York poderia ser respondido em 18,8 
minutos; hoje é mais provável que a resposta venha em 8,5 minutos, graças ao sistema de resposta à emergência. É apenas mais uma forma como 
o Sistema de Informação está afetando nossas vidas. Os alunos após a análise e criação do Projeto de Interface perceberam a importância da 
tecnologia na vida atual.
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