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INTRODUÇÃO

❏ O objetivo principal de um CMS (Content Management System) é 

gerir páginas integrando ferramentas necessárias para criar, editar, 

compartilhar e excluir conteúdo em tempo real sem a necessidade 

de programação de códigos.

❏ Possibilidade de centralização do conteúdo, compartilhamento de 

recursos e rapidez na divulgação de informações.



2004 - Criação da Equipe Web no antigo CPD da UFG.

2005 - Iniciou-se a contrução de uma ferramenta para gerir sites.

2006 - Percebe-se a necessidade de melhorar a ferramenta.

2009 - Nova versão e muita adesão.

2010 - Análise de CMS’s e início do Weby.

2011 - Ataque e migração do This p/ Weby.

HISTÓRICO



HISTÓRICO

Alguns problemas do THIS:

❏ falta de planejamento para a evolução do sistema a 

médio e longo prazos;;

❏ desenvolvimento sem metodologia adequada;

❏ código-fonte sem padronização;

❏ banco de dados sem normatização;;

❏ pouca documentação técnica para usuários.



HISTÓRICO

Conclusões após análise:

1) Umas com funcionalidades em demasia outras em escassez;

2) Padrões para evolução limitados ou necessitavam alta curva 

de aprendizagem;

3) Nossa equipe era pequena e com alto índice de rotatividade.



HISTÓRICO

O Weby busca alcançar os seguintes objetivos:

a) liberdade;

b) padronização;

c) inovação;

d) oportunidade.



HISTÓRICO

Liberdade
❏ Implementar exatamente o necessário utilizando 

tecnologias inovadoras.

❏ Adotar metodologias mais ágeis para o desenvolvimento.



HISTÓRICO

Padronização
❏ Adotar padrões de projeto e documentação adequada que 

atenue a curva de aprendizado ao longo do tempo para o 

ingresso de novos membros com menos dificuldades.



HISTÓRICO

Inovação
❏ Promover a UFG como produtora de conhecimento prático e 

não somente teórico.



HISTÓRICO

Oportunidade
❏ Permitir parcerias e colaboração com outras instituições ou 

com pessoas que tenham os mesmos objetivos, interesses e 

necessidades.



HISTÓRICO
Escolha das ferramentas: Linguagem Ruby

❏ Esteve entre as 10 mais utilizadas no ranking Tiobe.

❏ Matz disse, “I wante da scripting language that was more 

powerful than Perl, and more object-oriented than Python.”

❏ Ruby é uma linguagem cuidadosamente balanceada. Mescla 

partes de Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada e Lisp).

❏ Altamente legível, portável e extensível.



HISTÓRICO
Escolha das ferramentas: Framework Rails

❏ Criado em 2003 por David H. Hansson.

❏ Código aberto e focado em produtividade.

❏ Mais de 3.400 contribuidores.

❏ Arquitetura em camadas (ex. MVC).

❏ Filosofia DRY (Don’t Repeat Yourself).

❏ Convenção sobre configuração.

❏ Adoção de padrões usados na Web em sua base.

❏ Agnóstico...



HISTÓRICO

O Weby (pronuncia-se web-i) segue três princípios:

❏ Simples.

❏ Flexível.

❏ Extensível.



HISTÓRICO

Simples:
❏ Através da usabilidade, com características de dinamismo e 

interatividade, permitir uma fácil experiência para os usuários 

iniciantes.
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Flexível:
❏ Na medida que os usuários ganham experiência, opções 

avançadas são necessárias. Sem perder o foco na 

simplicidade, promover mecanismos de suporte às 

configurações avançadas, possibilitando aumentar as 

características do sistema deixando-o mais versátil.
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Extensível:
❏ Um sistema extensível pode prover funcionalidades além das 

comuns que fazem parte do seu núcleo. A forma mais 

tradicional de disponibilizar essas funcionalidades como 

extensões (plugins) de fácil aderência (acoplagem).



Serviços/App THIS v1.0 This v2.0 Weby

Linguagem PHP PHP Ruby

Balanceador N.A N.A Sim

Proxy Reverso N.A N.A Sim

Clusterização Inexistente Inexistente Existente

Implantação FTP FTP Docker

Multiportal Não Sim Sim

Contingência Inexistente Inexistente Alta disponibilidade

Pontos únicos de 
falha

Aplicação
Armazenamento

SGBD
Codificação

Aplicação
Armazenamento

SGBD

Balanceador
Armazenamento

SGBD

Framework N.A N.A Rails
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FUNCIONALIDADES 
DO WEBY

❏ gerenciamento de vários sites;

❏ sistema de autenticação com permissões e papéis dinâmicos;

❏ gerenciamento de menus e páginas;

❏ repositório de arquivos;

❏ layout e estilos dinâmicos;

❏ componente de fale conosco, banners, notícias;

❏ suporte a internacionalização (i18n), etc.



 https://portais.ufg.br











NOVAS FUNCIONALIDADES 
DO WEBY

❏ Implementar módulos de visualização de informações.

❏ Implementar integração institucional (de dados acadêmicos e 

administrativos).

❏ Divulgar documentação para construção de extensões.

❏ Implementar extensão para gerenciamento de eventos.

❏ Outros...



O FUTURO:

❏ Desenvolver novas extensões.

❏ Fazer uma avaliação de usabilidade.

❏ Desenvolver comparativos com outros CMS’s (Wordpress, Drupal, 

Joomla).

❏ Atender requisitos indicados pelo Governo Federal para atender a 

administração pública.

❏ Outros...




