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RESUMO

Os sistemas de informação são componentes da tecnologia da informação essenciais para manter a competitividade entre empresas, inclusive organizações do meio rural. A

elaboração e desenvolvimento de um sistema colaborativo para profissionais e empresas do setor rural têm como objetivos principais auxiliar o trabalho em equipe, buscar

oportunidades, e propor efetividade e suporte no gerenciamento das informações, demonstrando ser essencial para alavancar o setor rural. Para alcançar os resultados

desejados no desenvolvimento desse projeto, em razão do pouco conhecimento teórico e técnico, foram feitos estudos sobre gestão rural que trouxeram conhecimento nos

assuntos colaborativos, administração rural e sistemas web. Esse estudo trouxe conhecimento para a realização, com mais efetividade, do questionário estruturado e das

entrevistas, apuração, enumeração e análise dos dados para realizar o levantamento de requisitos do sistema e assim iniciar o desenvolvimento do sistema e programar a

interface gráfica. Com a aplicação e análise dos dados dos questionários, e entrevistas com técnicos da área rural foram feitos o levantamento de requisitos e a modelagem para

o desenvolvimento do sistema.  A quantidade de funcionalidades solicitadas e identificadas junto aos futuros usuários é grande e para este projeto apenas algumas delas serão

desenvolvidas, como cadastros e acompanhamento de atendimento técnicos, divulgação de resultados de pesquisas e compartilhamento de conhecimentos, troca de mensagens,

entre outras. O desenvolvimento e a codificação foram inicializados, devendo ser concluídos em outubro. A interface gráfica possui fator essencial no projeto, a fim de tornar o

sistema interativo, trazendo praticidade no acesso as informações.
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