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Introdução: O projeto tenta solucionar o problema no processo desenvolvimento de
software desordenado com a construição do \"Sistema Inteligente Colaborativo para
escolha de Ferramentas de Controle de Versão\" (SICE). O SICE será capaz de apoiar
programadores, pesquisadores ou usuários comuns a analisar requisitos para tomadas
de decisões na busca pela mais promissora ferramenta de controle de versão a ser
implantada. Escolhendo-se a melhor ferramenta, esta irá auxilar e controlar,
efetivamente de acordo com o cenário disposto. Este pode ser ajustado para sistemas:
empresarial, acadêmico presencial e de Ensino a Distância (EaD). Objetivo: Preparar o
aluno para um cenário no mercado de trabalho em que é necessário ferramentas para
auxiliar na tomada de decisão. Metodologia: A metodologia utilizada é o método
científico e tem como bases: (a) Revisão de literatura sobre ferramentas de controle de
versão e sistemas especialistas; (b) Levantamento das principais ferrramentas; (c)
Levantamento, documentação e análise de características e funcionalidades destas
ferramentas; (d) Testes com cada ferramenta para avaliação e construção da tabela
comparativa; (e) Desenvolvimento do SICE para diagnoticar as ferramentas; (f) Testes
para validação do SICE; (g) Construção da documentação do sistema; (i) Implantação
do sistema. Resultados: O auxílio ao desenvolvimento de módulos de uma arquitetura
inteligente - Decision System Support (DSS). Irá reduzir gastos com tempo e dinheiro,
com escolha de programas para gerenciar a versão de documentos em projetos, além
de melhorar a qualidade dos produtos e serviços disponibilizados pelas empresas.
Também impulsionará pesquisas na área de inteligência artificial direcionado ao
desenvolvimento de sistemas especialistas a outras áreas de conhecimento dentro do
UnilesteMG, além de contribuir nas áreas científicas e tecnológicas.
 Conclusão: Concluímos que além das contribuições na área científica com a
publicação de artigos, o projeto Sistema Inteligente Colaborativo para escolha de
ferramentas de Controle de Versão (SICE), dará aos profissionais uma ferramenta
poderosa para vencer as adversidades no desenvolvimento de software no mercado
competitivo.
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