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A.I"Jartir da necessidade de um mêtodo diferente de divul,acã'o das 
informacoes da PUCRS surgiu a idêia da criaça'o de um sistema 
"or.-1 ine" capaz de suportar este 9rande numero de informaço·es 
e nue fosse. ao mesmo temi"Jo, de f~cil acesso e atualização . 

Baseado nos atuais sistemas de BBS, o sistema de informaç&es da 
PUCRS oretende atender a usuãrios com rliferentes interesses e de 
todos ~s tioos. Atualmente estã implementado um ~rot8tii"Jo com 
dados do Instituto de Informática da PUCRS . Ele ]ã possui uma 
estrutura onde ê orevista a inclusão de dados referentes a todas 
as demais unidades acadêmi·ccs .. · O plano para a exoansâ'o do sisterra 
ê criar a cultura em toda a Universidad~ para consultar e atualizar 
os dados disponTveis. Uma vez alcançado esse objetivo, quer-se 
disponibilizar este serviço a comunidade em ~eral, onde nualquer 
usuãrio ~ue n~o seja li~ado a Universidade possa acessar o sistema 
de sua casa ou escritdrio . 

O sistema foi desenvolvi.do no com~utador IW1 3090 utilizando o 
sistema operacional MUSlC/SP (Multi User ~ystem for Interactive 
Computing) . 
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INTERFACEr :GRÁFICA PARA O GERENTE DE PROJETO E COOPERAÇÃO DO 
AMBIENTE STAR. E.C.S.Britto & L.L.Paim (Curso de Graduação em 
Ciências da Computação, UFRGS). 

Oambiente do projeto star é um "framework" aberto a integração de fer
ramentas de projeto que oferece recursos para a construção de diferen
tes ambientes de projeto. O star prevê facilidades para o suporte à co
operação entre projetista através de um mecanismo de gerencia de proje
to e cooperação, integrado ao sistema de gerência de banco de dados do 
ambiente. 
Para permitir a interação entre o usu~rio e o gerente d; projeto e co
operação foram projetadas telas que compÕem a interface gráfica do ge -
rente. Esta interface, a qual é uma parte deste projeto, está sendo fe~ 
ta com a ferramenta GUIDE, a qual permite a elaboração de telas num pa
drão Opentook. O desenvolvimento do projeto tem como plataforma o sis-
tema operacional Unix e a estação de trabalho Sun. Fazem,ainda, parte 
das atividades o desenvolvimento das rotinas de implementação do geren
te de projeto e cooperação. (CNPq) 


