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CONTEXTO/MOTIVAÇÃO OBJETIVO

ARQUITETURA

RESULTADOS PRÓXIMOS PASSOS

O Amigos da Poli, que é o primeiro e maior fundo patrimonial 
ligado a uma universidade do país, tem planos de ampliação do 
espectro de atuação e de mudar sua forma de gestão para ser 
mais baseada em dados nos próximos anos. Além disso, será 
preciso se adequar à nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
Esse cenário possui alguns entraves, que são: os dados atuais 
estão descentralizados, dificultando acesso e análises; os 
processos de manipulação e consolidação de dados são manuais, 
que resultam em maior tempo gasto para execução dos mesmos e 
maior chance de erros; e a governança e proteção de dados é 
dificultada por causa desses processos e dados descentralizados.

O objetivo do trabalho é projetar e implementar uma 
infraestrutura de dados em nuvem que garanta centralização, 
integração, governança, expansibilidade e automatização de fluxos 
de dados da diretoria do Centro de Carreira do Fundo Patrimonial 
Amigos da Poli.

Mais especificamente, essa infraestrutura em nuvem visa à 
automatização da extração, tratamento e consolidação de dados 
de uma parte do ciclo de um produto do Centro de Carreira do 
Amigos da Poli em um ambiente de nuvem, além de permitir a 
expansão desses fluxos para o resto do ciclo ou para outros 
programas de forma simples.

A arquitetura desenvolvida é dividida em camadas, cada uma com tecnologias específicas dependendo de suas responsabilidades. Todos 
os componentes da nuvem foram desenvolvidos em Terraform, que é uma linguagem de Infraestrutura como Código, facilitando a alteração, 
replicação e versionamento da mesma.

A maioria dos dados encontram-se em planilhas do Google, portanto existe uma Camada de Orquestração que é responsável por ativar a 
Camada de Ingestão, que irá extrair e armazenar esses dados na primeira Camada de Armazenamento, e então será ativada a Camada de 
Processamento, que armazenará os dados já tratados na segunda Camada de Armazenamento, tudo isso com periodicidades 
pré-determinadas. Com isso, os dados poderão ser consultados através da Camada de Consulta ou através da Camada de visualização.

Para garantir a governança desses dados, a Camada de Segurança limita os acessos dos usuários às outras camadas dependendo de 
quem for o usuário (exemplo, o usuário pode ser um novo voluntário ou pode ser o presidente do Amigos da Poli).

Com essa arquitetura, cada novo dado será processado e consolidado de forma automática, agendada e rápida, sem depender de 
trabalhos manuais, que são passíveis de erro. E, já que a infraestrutura está em código, a ampliação do fluxo para mais programas também 
não demanda muito trabalho manual para os voluntários que darão suporte a ferramenta.

O projeto resultou numa plataforma robusta pronta para 
receber automatizações de fluxos de dados, centralizar e controlar 
acesso aos principais dados de alunos e voluntários. Dessa forma, 
dados que eram consolidados apenas após o término dos 
programas do Centro de Carreira, podem ser processados e 
obtidos diariamente.

Outro ponto importante é que, por utilizar majoritariamente 
Python e por existirem abstrações de complexidade pelo Terraform 
através do uso de módulos, a curva de aprendizado para outros 
voluntários contribuírem no uso, implementação e suporte de 
elementos da plataforma é pequena. 

O projeto atual terá continuidade na organização do Amigos da 
Poli uma vez que os membros do grupo são voluntários da ONG e 
pretendem implementar regras de negócio específicas juntamente 
com outros voluntários, que devem ser treinados para conseguir 
auxiliar.

Outra forma de ampliar o projeto é através da inclusão de 
outras diretorias e suas fontes de dados no escopo de 
desenvolvimento e treinamento dos membros para serem 
consumidores desses dados.


