Cronograma das Atividades de Desenvolvimento
Atividades

Responsável

Data de
Finalização

Estudo da Integração e Migração dos
Dados do AGHU / HU-Florianópolis

Bruno

06/09

Estudo do algoritmo de Fonética do AGHU

Fabiano

06/09

Reutilização do código AGHU

Felipe

06/09

Consultor

Lapa

Tempo
Integral

Webservices

Marcus

06/09

Migração do Paciente

Nelson

21/09

Infraestrutura AGHU

Renato

Tempo
Integral

Infraestrutura AGHU

Magnos

Tempo
Integral

Situação

Reunião dia : 04/09/2012
Assunto:
1 - Resposta do email enviado ao HCPA;
2 - Andamento das atividades de migração dos dados;

Resumo:
Atualizar o Banco.
Resolver a situação das disposições nas salas
Consultando o Banco do Sybase e tentando gravar no Post. Prob
FabianoleOtendimento no algoritmo de fonemas.

Ok. -

Atividades:
a) Felipe Cruz e Marcus: Trabalhar na integração/Migração dos Colaboradores
(profissionais);
b) Filipe Ferreira e Fabiano: Trabalhar na Integração/Migração dos Pacientes;
c) Lapa e Magnos: Desenvolvimento das questões para envio ao HCPA;

________________________________________________________________________

Reunião dia : 27/08/2012
Assunto:
1 - Definição do Cronograma das atividades;
1.1 - Etapas para concluir as atividades
2 - Frequência das reuniões da equipe;
3 - Resumo das Atividades;
4 - Relação de Dúvidas sobre a Implantação;

Resumo:
Atualizar o Banco.
Resolver a situação das disposições nas salas
Consultando o Banco do Sybase e tentando gravar no Post. Prob
FabianoleOtendimento no algoritmo de fonemas.

Ok. -

Atividades:
a) Felipe Cruz e Marcus: Trabalhar na integração/Migração dos Colaboradores
(profissionais);
b) Filipe Ferreira e Fabiano: Trabalhar na Integração/Migração dos Pacientes;
c) Lapa e Magnos: Desenvolvimento das questões para envio ao HCPA;

________________________________________________________________________

Ata de Reuniões da Equipe de Implantação/Migração AGHU
____________________________________________________________________
Reunião dia : 21/08/2012
Assunto:
1 - Definição do Cronograma das atividades;
1.1 - Etapas para concluir as atividades
2 - Frequência das reuniões da equipe;

3 - Resumo das Atividades;
4 - Relação das Dúvidas sobre a Implantação;

Resumo:
Atualizar o Banco.
Resolver a situação das disposições nas salas
Consultando o Banco do Sybase e tentando gravar no Post. Problemas de entendimento
no algoritmo de fonemas.

Obs:
Atividades Marcus:
Ficou definido a necessidade de apresentar um exemplo de webservice em cima
do anteriormente apresentado(Sybase -> PostgreSQL) que fosse capaz de de incluir
um paciente no banco sybase. Após conversa com o Nelson e com o Lapa chegamos
a definição de chamada da seguinte procedure para validação e inserção de um novo
paciente:
“exec agpp..frm1_pac_1insert null , null , 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA' , '27
Jan 1953 12:00:00 AM' , null , 101 , 6 , 'F' , 5 ,
77315 , 'AAAAAAAAAAAA' , 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA' , 'JULIO VIEIRA' , null , null ,
36379 , 76414 , 88030310 , 222 , 222 , 'ASASASASAS' , 'O Mesmo ' , null , null , 76414 ,
0 , null , null , null , 'SSP' , '20/08/2012' , 'S' , '20/08/2012' , 64526 , null , null , null , 1 , 4 ,
null , null , 1 , null , null , null , 0 , '200260' , null , null , '20/08/2012' , 'SN' , 1,3 , 'S' , 'JOAO
PAULO',4 , '434343' , null , null , 'AAA' , '\\\\\' , 'AAA' , null , 102 , null , null”
Cabe lembrar que por ser um exemplo esses dados foram inseridos manualmente de
forma estática na aplicação e não refletem a maneira exata que os dados venham a ser
recuperados do banco AGHU.
Paralelo a isso, hoje (20/08), iniciei os estudos referente a melhor maneira de recuperar
os dados do banco do AGHU para atualização do Sybase em tempo hábil. O estudo
envolve o uso de ferramentas, triggers e o desenvolvimento de rotinas.
Para quaisquer dúvidas me disponho a discutí-las.

_____________________________________________________________
Reunião dia : 14/08/2012

Assunto:
- Esclarecimento das atividades desenvolvidas por cada membro da equipe;
- Apresentação de ferramentas para integração e migraçaõ dos bancos (Sybase e
Post)

Resumo:
- Nelson / Fabiano = Fazer a migração sysbase para post
tabelas: paciente_pac e emergência_eme
- Marcus = Geração da base para Webservice para inserção no Sybase;
- Felipe = Documentação dos processos de migração e integração entre os bancos
Membros Presentes:
Lapa (laparaulino@hu)
Fabiano (fabianosouza@hu)
Nelson (nelsonsilveira@hu)
Felipe (felipecruz@hu)
Marcus (marcus.duty@gmail)
Magnos (magnospizzoni@)

_________________________________________________________________________
Reunião dia : 07/08/2012

Assunto:
- Acertado horários de trabalho (trabalho presencial);
- Organização da equipe técnica;

- Divisão das Tarefas (cada um faz uma parte);
- Elaboração das Questões para enviar ao HCPA;

Resumo:
- Ficou definido que as faltas deverão ser avisadas com antecedência e o trabalho será
presencial, predominando o horário matutino;
- Alocar novos colaboradores na equipe de integração (HU)
nomes:
Felipe - entra como desenvolvedor;
- Criação de um grupo de email para a equipe AGHU
(aghu@hu.ufsc.br)

- Tarefa de infra: criar ambiente da aplicação para acesso de desenvolvimento

- Intalar em cada computador da equipe acesso ao sistema de desenvolvimento do lapa

Membros Presentes:
Lapa (laparaulino@hu)
Fabiano (fabianosouza@hu)
Nelson (nelsonsilveira@hu)
Felipe (felipecruz@hu)
Marcus (marcus.duty@gmail)
Renato (leal@hu)
Magnos (magnospizzoni@)

___________________________________________________________
Reunião dia : 02/08/2012

Assunto:
- Início das Atividades;
- Apresentação da Equipe Técnica;
- Divisão das Tarefas;
- Projeção dos Prazos;

Resumo:

- Descobrir quem é o canal de comunicação com Porto Alegre (Equipe de apoio para
integração do HCPA);
- Solicitar uma webconferência ou lista de questões para enviar por email;
- Alocar novos colaboradores na equipe de integração (HU)
Possíveis nomes:
Bruno - Responsável pela documentação;
Andressa - Teste e Treinamento dos usuários;
Resumo de idéia de integração entre bancos (imagem 1)

Imagem 1 - Integração entre Bancos.
Membros Presentes:
Lapa
Fabiano
Nelson
Felipe
Marcus
Renato
Magnos

