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RESUMO 

No contexto atual existe a necessidade por sistemas de gerenciamento com desempenhos 

desejáveis, tornando-se uma tecnologia indispensável para atender os mais diversos 

ramos das atividades institucionais e empresariais. As organizações precisam estar atentas 

a este ponto para que seus setores possam operar efetivamente. Nesse contexto, a 

Comissão de Avaliação do Curso de Sistemas de Informação do Instituto de Ciências 

Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas para o gerenciamento dos 

processos referentes as atividades complementares dos discentes da instituição, que 

atualmente, utilizam uma planilha que limita a efetividade do controle das horas 

complementares. Devido a este fato, foi solicitado um sistema exclusivo para o 

gerenciamento de solicitações de atividades complementares que seria dito como ideal. 

Desse modo, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema digital 

destinada ao gerenciamento de controle de avaliação de atividades acadêmico-científico-

culturais dos alunos do Instituto de Ciência Exatas e Tecnologia/Universidade Federal do 

Amazonas. A metodologia consiste, primeiramente, em um estudo para compor a 

fundamentação teórica e definir a proposta inicial deste trabalho. A partir disso, foi 

realizada a construção do sistema, que inclui levantamento de requisitos, definição da 

documentação assim como a implementação. Por fim, foi realizado uma avaliação de 

usabilidade e de funcionalidade do sistema SCAC. Como resultado das avaliações, 

podemos citar que o sistema SCAC foi bem aceito e auxilia no gerenciamento de 

avaliação das atividades complementares. 

 

Palavras-Chave: Sistema de gerenciamento. Atividades Complementares. Instituto de 

Ciências Exatas e Tecnologia. Sistemas de Informação. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Contextualização 

Não é novidade que a área de Tecnologia de Informação (TI) está em alta, pois 

esta área otimiza processos de forma única, recebendo atenção por parte do meio 

acadêmico, da mídia e de empresas. Essa tecnologia é usada na maioria das vezes para 

tomada de decisões e como auxílio nas necessidades cotidianas e isso se deve por conta 

da praticidade e segurança, tornando-se uma ferramenta indispensável para uma 

variedade de finalidades (PRESSMAN e MAXIM, 2016).  

A crescente evolução da TI foi responsável pelo uso indispensável de recursos 

como organização de dados, informações ágeis, confiáveis e de qualidade para assim as 

empresas terem um panorama detalhado de processos envolvidos, pontos críticos, 

análises, controles, correções e planejamento aumentando a demanda repentina nas 

organizações para seus controles de dados (LADEIRA, 2018). 

Uma definição simplificada do objetivo de TI nas organizações pode ser descrita 

como sendo a otimização de processos, redução de custos e o aumento da produtividade 

onde permite que a gestão de projetos seja mais eficaz e ágil (CORREA, 2018). 

No seu sentindo amplo, é o conjunto de recursos de informação da empresa, tanto 

usuários como sua gerência, pois a TI engloba a sua infraestrutura e todos os sistemas de 

informação dentro das organizações (SCHIO, 2017). 

Várias limitações foram superadas com a implementação da TI nas organizações, 

por exemplo, parâmetros de distâncias e de tempo o que as deixou com um dinamismo 

acentuada e surgiram melhorias significativas em praticamente todos os seus setores 

desde recursos humanos até as vendas/serviços (LADEIRA, 2018). 

Uma outra perspectiva da importância dos recursos de TI é da necessidade das 

organizações lidas com uma enorme quantidade de dados diários. E a forma mais utilizada 

de lidar com todas está informação é a adoção de recursos apropriados de TI (SCHIO, 

2017). sendo estes essenciais na criação de sistemas de informação integrados e 

coordenados. A gestão da informação é uma função que conjuga a gestão do sistema de 

informação e do sistema informático de suporte com a concepção dinâmica da 

organização num determinado contexto envolvente (LACERDA, 2013). 
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A utilização de Sistema de Informação (SI) caracteriza-se como sendo toda 

ferramenta que manipula dados, transformando-os em informações. Na maioria dos casos, 

a entrada de dados é realizada manualmente e os dados processos são designados para 

pessoas ou atividades apropriadas (LACERDA, 2013). 

  Outro conceito de SI foi sugerido por Mendes (2009) sendo um conjunto 

organizado de pessoas, hardware, software, rede de comunicação e dados, que são 

coletados e transformados em informações dentro de um ambiente organizacional.  

A presença dos SI permite analisar como ocorre o impacto da adoção das 

tecnologias de informação nos processos de decisão gerenciais e administrativos das 

empresas, bem como auxiliar a lidar com um mercado competitivo, tornando um melhor 

direcionamento nas tomadas de decisões se dar por um sistema de informação eficiente 

(VIANNA, 2015).  

 Além do bom funcionamento da empresa, o SI merece uma atenção rigorosa 

devido a função de armazenamento das informações. Toda a informação recolhida e 

tratada, deverá estar bem armazenada, mas que permita o fluxo as pessoas que precisem 

dela. Torna-se fundamental avaliar as necessidades de cada empresa e criar várias bases 

de dados para que essa informação seja mais facilmente acedida (MESQUITA, 2019). 

A forma mais segura de lidar com tantas informações é por meio de um software. 

E por se tratar de diversos níveis de funcionalidade, voltado para o fornecimento de 

determinado tipo de informação. É evidente que esses softwares ajudam empresas a 

funcionarem de forma adequada levando a informação mais precisa aos gestores, que 

podem impactar na análise dos dados para tomada de decisões (MARQUES, 2017). 

Dentre os diversos níveis em que essa tecnologia se faz importante destaca-se aqui 

o sistema de informação gerencial (SIG), por prover a organização das informações que 

a empresa necessita de forma regular e precisa. É o sistema que transforma dados em 

informações, que serão usadas posteriormente para a formação do conhecimento 

(MANTOVANI, 2018). 

O papel do SIG nas empresas tem como objetivo fornecer aos tomadores de 

decisões, um feedback sobre o panorama da empresa, para que estes obtenham 

conhecimento importantes sobre pontos pertinentes de cada área, obtendo assim, meios 

de decisões seguras, aumentando a segurança dos executivos da empresa para identificar 

a necessidade de informações (VIANNA, 2015). 
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Desse modo, este trabalho propõe-se desenvolver um sistema de gerenciamento 

dos processos de solicitações das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC), 

que se refere as atividades complementares dos discentes, para uma instituição pública de 

nível superior que possibilite a otimização nos processos de organização, informação e 

auxilie nas tomadas de decisões.  

1.2 Justificativa 

Atualmente, o acesso à informação com rapidez se torna algo competitivo pois 

dispõe de metas a serem cumpridas. O diferencial das empresas que adotam sistemas 

informatizados está justamente no tempo que deixa de ser gasto com verificações e análise 

de dados, já que os relatórios são processados de forma rápida, prática e com uma menor 

possibilidade de erros (OLIVEIRA, 2015). 

As empresas digitais possuem funções como vendas, marketing, fabricação, 

produção, finanças, entre outras, todas interligadas por meios de tecnologia. O sucesso 

das organizações está diretamente relacionado a pessoas, composto por gerentes, 

trabalhadores do conhecimento, trabalhadores de dados e trabalhadores de produção ou 

de serviços, exigindo a presença deste componente, tornando-o fundamental no processo 

das tomadas de decisões. (OLIVEIRA, 2015). 

Nesse sentido, se faz necessário as organizações investirem, mesmo que resulte 

em significativos gastos, na disponibilidade e confiabilidade das informações que são 

emitidas pelos sistemas de informação. Não é uma tarefa fácil administrar esse tipo de 

sistema, porém sem ele muitos processos, principalmente os que demandam decisões 

seriam muito demorados (LACERDA, 2013). 

A qualidade e a necessidade de ferramentas digitais são um dos principais alvos 

das organizações atualmente, para que hoje a informação seja atingida rapidamente e 

mantida com sucesso. A implementação não deve apenas substituir atividades manuais, 

mas propor mudanças que somem a atividades obrigatórias. Assim, a produção de trabalhos 

associados ao entendimento das semelhanças e desigualdades são importantes (MOTA, 

2012). 

O diferencial das empresas que adotam sistemas informatizados está justamente 

no tempo que deixa de ser gasto com verificações e análise de dados, já que os relatórios 

são processados de forma rápida, prática e com uma menor possibilidade de erros 

(MESQUITA, 2019). 



15 

 

Vários tipos de organizações já adotam SI. No Brasil, o Sistema Único de Saúde 

(SUS) a incorporou para diferentes finalidades.  A atenção básica no SUS é feita por meio 

do registro eletrônico de dados em saúde, a qual aumenta a necessidade de incorporação 

de saberes aos profissionais, melhora as condições de trabalho, organiza a coleta de dados, 

aproxima os usos da informação por quem os registrou, e amplia a capacidade de gestão 

das políticas de saúde (JUNIOR, 2013). 

Sabemos que SI é uma vantagem competitiva muito grande. Possuir dados 

confiáveis e acessíveis é, certamente, uma garantia da otimização dos processos internos, 

auxiliando mais rapidamente na implementação de estratégias. Esse tipo de ação abre 

espaço para que a empresa desenvolva sua atividade final com mais foco e tenha menos 

preocupação com o descontrole da informação (MOTA, 2012). 

Existe uma grande necessidade das organizações em modernizar seus setores 

assim como o controle de suas informações. A utilização de SI por meio de um software 

é uma das formas mais bem vistas para esta finalidade. Por isso, este presente trabalho 

tem como finalidade o desenvolvimento de um software gerencial para controle de 

presença e ausências de servidores de uma instituição de ensino superior. 

No contexto da UFAM, as normativas para o curso de Sistemas de Informação 

que tratam das AACC estão presentes na Resolução nº 018/2007, que estabelece quais 

atividades são aceitas para o currículo acadêmico do discente fora da sala de aula e 

envolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nela atribui as responsabilidades da 

coordenação de curso em criar a comissão para julgar as AACC, e dentre outras 

exigências, estabelece as condições necessárias para AACC solicitada 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, 2018). 

Existe uma grande necessidade das organizações em modernizar seus setores 

assim como o controle de suas informações. A utilização de SI por meio de um software 

é uma das formas mais bem vistas para esta finalidade. Por isso, este presente trabalho 

tem como finalidade o desenvolvimento de um software gerencial para controle de 

atividades complementares de uma instituição de ensino superior. 
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1.3 Objetivos 

Geral  

Desenvolver um sistema que permita otimizar o processo de gerenciamento das 

atividades complementares dos discentes do curso de Sistemas de Informação do 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia 

Específicos 

• Definir os requisitos viáveis para o desenvolvimento do sistema e produzir os 

documentos necessários para a sua construção; 

• Construir o sistema de acordo com a documentação gerada e os indicativos de 

qualidade; 

• Avaliar o sistema proposto conforme a suas funcionalidades e usabilidade. 

 

1.4 Metodologia 

 

A metodologia adotada foi dividida em seis etapas, conforme o modelo apresentado 

na Figura 1. 

Figura 1- Fluxograma da metodologia 

 

       Fonte: O autor (2019). 

 

 

Levantamento Bibliográfico: Nessa etapa foi buscado os conceitos necessários para a 

composição da fundamentação teórica, fornecendo assim uma base para o 

desenvolvimento do sistema. Nesta fase, as pesquisas foram realizadas em livros, artigos 

científicos, sites e trabalhos de conclusão de curso relacionados com o tema. 
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Proposta Inicial: A partir dos resultados obtidos na primeira fase, foi definida a proposta 

do trabalho, que incluem os seguintes tópicos: SI, TI, SWEBOK, Modelos de 

Desenvolvimento e Tecnologias de Desenvolvimento. 

Construção: Na terceira etapa do projeto foi realizada a construção do sistema, baseado 

no Modelo Cascata. Seguindo essa metodologia, a construção seguiu as seguintes etapas: 

• Levantamento de Requisitos: Foram realizadas as coletas dos requisitos, sendo 

planejado, aplicado e analisado para gerar, posteriormente, a documentação 

necessária; 

• Modelagem: Documentação que detalha as funcionalidades do Sistema, conforme 

os requisitos coletados. Como ferramenta de apoio foi utilizado o software Astah 

Community, através da Linguagem Unificada de Modelagem (UML), para a 

elaboração dos seguintes diagramas: Caso de Uso, de Classe e de Sequência e 

Atividades; 

• Arquitetura: Para identificar os componentes estruturais das aplicações e os 

relacionamentos entre eles. Foi utilizado o CorelDraw para elaborar a figura da 

arquitetura; 

• Banco de Dados: Documentação que foi mapeado as tabelas, campos e 

relacionamentos. Foi utilizado o software MySQL Workbench para a elaboração 

do diagrama entidade relacionamento e o dicionário do banco de dados; 

• Implementação: Foram utilizadas algumas ferramentas como PhpStorm 2019.2, 

Apache 3.2.4, Linguagens de Programação PHP 7.2.5 e Javascript. Os seguintes 

testes do software que foram realizados: de sistema, de unidade, de funcionalidade 

e de instalação. 

Avaliação: Foram realizadas as avaliações de Usabilidade e Funcionalidade com 

avaliadores, e teve como objetivo verificar os critérios de usabilidade e funcionalidade do 

sistema. 

Ajustes: Após a avaliação foram feitos os ajustes finais das correções para entrega 

definitiva do software para ser utilizados no seu referido ambiente. 

 Implantação: Nessa última fase, a versão final do sistema foi implementada nos setores 

do ICET para ser utilizada pela coordenação de curso. 
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1.5 Organização do Trabalho 

O Capítulo 1 apresenta detalhes importantes deste trabalho, descrevendo a 

contextualização, justificativa, objetivos e metodologia. Além da Introdução, o trabalho 

contém outros quatro capítulos, organizados da seguinte forma: 

• CAPÍTULO 2 – Fundamentação Teórica: é apresentado todo o referencial teórico 

que fundamenta os conceitos de SI, TI, SWEBOK, Modelos de Desenvolvimento 

e Tecnologias de Desenvolvimento, e trabalhos relacionados. 

• CAPÍTULO 3 – Projeto do Software SCAC: apresenta o levantamento dos 

requisitos, os requisitos funcionais e não funcionais, além da modelagem dos 

diagramas e da arquitetura do sistema. 

• CAPÍTULO 4 – Implementação do Sistema SCAC: neste capítulo é apresentada 

as telas do sistema SCAC, além do planejamento da avaliação de usabilidade e 

funcionalidade, bem como os resultados obtidos. 

• CAPÍTULO  5 – Conclusão e Perspectivas Futuras: neste capítulo apresenta as 

considerações finais, as limitações e os trabalhos futuros. 

  



19 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Conceitos Relacionados  

2.1.1 Tecnologia da Informação 

Para Batista (2012), a década de 70 foi a época em que empresas pioneiras 

começaram a adotar recursos que agilizassem o trabalho por meio da tecnologia, visando 

como favorável para a evolução.  De Sordi (2005) afirma que a TI aplicada na transação 

comercial aconteceu efetivamente na década de 60, com a implantação de máquinas de 

grande porte, chamadas de mainframes. 

A TI surgiu com a necessidade de estabelecer estratégias e instrumentos de 

eficácia, organização, interpretação e uso das informações, o casamento com o ambiente 

organizacional foi um dos componentes fundamentais para alavancar seu sucesso 

(JUNIOR, 2013). 

O conceito TI é definida como todo e qualquer dispositivo que tenha capacidade 

para tratar dados ou informações, ou seja, é a soma de todos os sistemas de computação 

interligados usados por uma empresa, onde visam permitir a obtenção, o armazenamento, a 

proteção, o processamento, o acesso, o gerenciamento e o uso das informações  

(BATISTA, 2012). 

O termo TI serve para designar o conjunto de recursos tecnológicos e 

computacionais para geração e uso da informação. A TI está fundamentada nos seguintes 

componentes (PINOCHET, 2014): 

a. Hardware e seus dispositivos e periféricos 

b. Software e seus recursos 

c. Gestão de dados e informações 

Hardware é toda a parte física de um equipamento. É um conjunto de aparatos 

eletrônicos, peças e equipamentos que precisam de algum tipo de processamento 

computacional para fazer, por exemplo, um computador funcionar. As informações são 

processadas, armazenadas, gerando novas informações (BATISTA, 2012). 
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Os softwares são escritos em sistemas de códigos chamados linguagem de 

programação. Eles fornecem as instruções ao computador para que possa executar a 

atividade de processamento e realizar a atividade necessária para atingir o seu objetivo. 

De uma maneira simplificada, os softwares são conjuntos de comandos que recebem os 

dados fornecidos pelo usuário, organiza e as transforma em informações 

(SOMMERVILLE, 2016). 

O software é um bem com a especificidade de ser intangível, sendo assim, ele não 

possui partes físicas, sendo constituído por instruções e dados, que um equipamento irá 

processá-los. O software possui a característica de ser, ao mesmo tempo, um produto e 

um veículo para outros softwares, a exemplo dos sistemas operacionais (PRESSMAN e 

MAXIM, 2016). 

Em relação a gestão de dados e informações, os dados, quando a eles são 

atribuídos valores, transformam-se em informações. A gestão de dados e informações 

compreende as atividades de armazenamento e recuperação de dados, níveis e controle 

de acesso das informações (BEGSON, 2014). 

A gestão de dados é fundamental para o funcionamento correto dos Sistemas de 

Informação dentro de uma organização.  A maneira mais moderna e efetiva de gestão de 

dados na empresa é a utilização das ferramentas dos sistemas gerenciadores de banco de 

dados (SGBD). Eles são recursos tecnológicos para trabalhos em bancos de dados, 

transformando as bases de dados relacionais e únicas, como exemplo, Oracle, MySQL, 

SQLserver, entre outros (SILVA, 2015). 

 Para que a gestão de dados estejam completa dentro da organização, é necessário 

o uso dessas tecnologias, onde os dados são identificados, modelados, estruturados e 

armazenados (BEGSON, 2014). 

2.1.2 Sistemas de Informação  

A construção de sistemas tem como meta fornece um sistema completo, 

executável por meio da construção e pontos de ligação com componentes de sistema, 

biblioteca externas, arquivos de configuração etc. Tanto as ferramentas de construção de 

sistemas quanto gerenciamento de versão devem manter a comunicação no processo de 

desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2016).  
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De acordo com O’Brien (2004), sistema pode ser conceituado como um grupo de 

elementos inter-relacionados ou em interação que formam um todo unificado. Um SI pode 

ser definido como um conjunto de componentes interligados para trabalhar juntos para 

coletar, recuperar, processar, armazenar, e distribuir informações com finalidade de 

facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em 

organizações. 

Como qualquer outro sistema, SI possui três componentes ou funções básicas que 

interagem entre si conforme mostra a Figura 2 (O'BRIEN, 2004): 

• Entrada: Envolve a captação e reunião de elementos que ingressam no sistema 

para serem processados (dados, instruções) 

• Processamento: Envolve processos de transformação que convertem inputs 

(entradas) em produto (programas, equipamentos) 

• Saída: Envolve a transferência de elementos produzidos por um processo de 

transformação até seu destino final (relatórios, gráficos, cálculos) 

Figura 2 - Atividades dos Sistemas de Informação 

 

Fonte: Adaptado de O’Brien (2004). 

Segundo Marques (2017), os SI são sistemas socio técnicos, envolvendo a 

coordenação de tecnologia, organização e pessoas, já que todos estão interrelacionados 

na busca de ajudar mutuamente a otimizar o desempenho do sistema completo, 

modificando-se e ajudando-se ao longo do tempo. 

Os componentes básicos dos SI computadorizados, conforme mostra a Figura 3, 

são relacionados de acordo com Moretto (2018) por:  

• Hardware: Computadores e periféricos, como impressoras, processadores, 

monitores, teclado, dispositivo de leitura externos etc. Juntos, eles aceitam 

dados e informação, processam-nos e permitem sua visualização. 

• Software: É o conjunto de programas que permite que o hardware processe os 

dados, Exemplos: software utilitário (sistema operacional); software 

aplicativo (conjunto de programas que realizam as funções necessárias para 
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dar suporte às atividades empresárias, como gerar folha de pagamento, emitir 

nota fiscal etc.). 

• Pessoas: São aqueles indivíduos que trabalham com o sistema ou utilizam a 

sua saída (output). São usuários e operadores de hardware e software. 

• Banco de Dados: É a coleção de arquivos, tabelas e outros dados inter-

relacionados que armazenam dados e suas respectivas associações. 

• Redes: É um sistema de ligação que permite o compartilhamento de recursos 

entre diversos computadores. 

• Procedimentos: São um conjunto de instruções sobre como combinar os 

elementos mencionados de forma a processar as informações e gerar as saídas 

desejadas. Também podemos dizer que são as funções que o sistema deve 

executar. 

Figura 3 - Componentes de Sistemas de Informação 

 

                                     Fonte: Adaptado de O’Brien (2004). 
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Armelin et al (2016) tem outra forma de classificar SI de acordo com o tipo de 

suporte proporcionado, não importando a área funcional. Um SI pode dar suporte ao 

pessoal administrativo em praticamente qualquer área funcional. O gerente, seja qual for 

o seu local de trabalho, pode contar com o apoio de um sistema decisório baseado em TI. 

Os principais tipos de sistemas nesta categoria são: 

• Sistema de Processamento de Transação (SIT): Dá suporte a atividades 

funcionais e aos administradores. 

• Sistema de Informação Gerencial (SIG): Dá suporte a atividades funcionais e 

aos administradores. 

• Sistema de Apoio à Decisão (SAD): Dá suporte à tomada de decisões pelos 

administradores e analistas. 

• Sistema de Apoio ao Executivo (SIE): Suporta o principal executivo na 

tomada de decisão. 

Entre os 4 tipos de sistemas citados anteriormente, é importante destacar o SIG de 

forma geral, pois ele trata de aspectos que fortalecem a tomada de decisão e a garantia da 

qualidade da informação que são características que tornam produtos e serviços valiosos 

para uma organização (LAUDON e LAUDON, 2011). 

De acordo com Claro (2013), as informações que sustentam o processo de tomada 

de decisão dos executivos de uma organização, quando consolidadas em documentos de 

forma estruturada, dão origem aos conhecidos relatórios gerenciais. A interligação dos 

processos administrativos com os relatórios gerenciais é sustentada por um adequado 

SIG, que é o processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na 

estrutura decisória da empresa, bem como proporcionar a sustentação administrativa para 

otimizar os resultados esperados da empresa. 

Laudon e Laudon (2011) afirma que SIG tem como um método formal de tornar 

disponíveis para a administração, oportunamente, as informações precisas necessárias 

para facilitar o processo de tomada de decisão e para dar condições para que as funções 

de planejamento, controle e operação da organização sejam executadas eficazmente. 
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Salientam, ainda, que um SIG tem como propósito primário apoiar as empresas a 

atingir suas metas, fornecendo aos gerentes detalhes referentes às operações regulares 

dessas empresas, de maneira que eles possam planejar, controlar e organizar com mais 

efetividade e eficiência. O SIG tem a capacidade de prover a esses gerentes não só 

informação e suporte para uma tomada de decisão efetiva, mas também as respostas para 

as operações do dia a dia e dessa forma agregar valor aos processos da organização 

(LAUDON E LAUDON, 2011). 

Veras (2015), classifica os SIs como:  

• ERP (Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERPs)): Os ERPs 

têm foco operacional e na integração dos processos de negócio. São 

comercializados em módulos e a ideia central é a da integração da informação 

empresarial. Os ERPs podem ser considerados um avanço dos sistemas de 

processamento de transações e sistemas de informações gerenciais. 

• BI (Sistemas de Apoio a Inteligência Empresarial (Business Intelligence)): O 

BI tem foco no apoio a decisão nos níveis gerenciais e estratégico. O ERP 

pode ser considerado uma entrada do BI. Alguns fabricantes fornecem as duas 

opções conjuntamente. O BI é como se fosse o avanço dos SADs e do SIEs. 

2.1.3 Engenharia de Software 

O termo Engenharia de Software foi usado pela primeira vez como tema na 

conferência da OTAN no ano de 1968, evento esse que foi motivado pela crise no 

desenvolvimento de software. Nesta época, a demanda por métodos padronizados para a 

qualidade de software era muito grande, visto que a maioria das aplicações era produzida 

sem nenhuma padronização (MANZANO, 2017). 

Há décadas, aplicações de software participam da realização e controle de 

praticamente todas as atividades na nossa volta. O inesgotável avanço da tecnologia e o 

aumento constante da exigência dos usuários fazem com que sistemas computacionais se 

tornem cada vez mais complexos (SOMMERVILLE, 2016). 

Nesse contexto, o desenvolvimento e construção de sistemas que atendam a estas 

demandas se tornam um desafio cada vez mais difícil de ser alcançado. A Engenharia de 

Software (ES) é uma área da Ciência da Computação relativamente nova, que surgiu para 



25 

 

auxiliar neste processo, visando o desenvolvimento de produtos de software com uma boa 

relação entre custo e benefício (MANZANO, 2017).  

Segundo Parreira Júnior (2013), ES é uma derivação da engenharia de sistemas e 

de hardware. Ela abrange um conjunto de três elementos fundamentais - métodos, 

ferramentas e procedimentos - que possibilita ao gerente o controle do processo de 

desenvolvimento do software e oferece ao profissional uma base para a construção de 

software de alta qualidade produtivamente. 

Sommerville (2016) define ES como a criação e a utilização de sólidos princípios 

de engenharia a fim de obter software de maneira econômica, que seja confiável e que 

trabalhe eficientemente em máquinas reais.                                                        

Uma outra característica importante sobre ES compreende-se como um conjunto 

de etapas que envolve métodos, ferramentas e os procedimentos. Essas etapas muitas 

vezes são citadas como paradigmas da engenharia de software. Um paradigma de 

engenharia de software é escolhido tendo-se como base a natureza do projeto e da 

aplicação, os métodos e as ferramentas a serem usadas, os controles e os produtos que 

precisam ser entregues (PRESSMAN e MAXIN, 2016). 

2.1.4 SWEBOK 

 O constante aumento de processamento dos computadores trouxe novos 

horizontes na aptidão de se criar processos que orientassem e organizassem a realização 

de desenvolvimento de software, deixando de fazer parte somente das necessidades do 

hardware (SANTIAGO, 2011). 

Nesse sentindo surgiu o Guia de Conhecimento em Engenharia de Software 

(SWEBOK, em inglês Guide to the Software Engineering Body of Knowledge) 

(BOURQUE e FAIRLEY, 2014), como  um guia de melhores práticas da programação 

de sistemas computacionais, com a finalidade de servir de referência em assuntos 

considerados pertinentes à área de conhecimento de Engenharia de Software, no que se 

relaciona à especificação, desenvolvimento, manutenção e criação de sistemas de 

software, com aplicação de tecnologias e práticas de gerência de projetos e outras 

disciplinas, visando organização, produtividade e qualidade. 
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Seu principal objetivo foi estabelecer um conjunto apropriado de critérios e 

normas para práticas profissionais de engenharia de software. O padrão descreve a forma 

e conteúdo da taxonomia dos padrões de engenharia de software. Explicando vários tipos 

de padrões, seus relacionamentos funcionais e externos bem como o papel das várias 

funções participantes no ciclo de vida do software (SANTIAGO, 2011). 

O guia SWEBOK expõe 15 áreas de conhecimento, identificadas como: requisitos 

de software, design de software, construção de software, testes software, manutenção de 

software, gerenciamento de configurações de software, gerenciamento de engenharia de 

software, processo de engenharia software, modelos e métodos de engenharia de 

software, qualidade de software, prática profissional de Engenharia de Software, 

economia de engenharia software, fundamentos de computadores, fundamentos 

matemáticos e Fundamentos de Engenharia (BOURQUE e FAIRLEY, 2014). 

2.1.5 Modelos de Desenvolvimento 

É possível desenvolver um software de modo simples e sem nenhuma regra 

estabelecida e ainda assim atender às necessidades previstas, todavia, a garantia de 

qualidade e resultado poderá ser questionado. Idealmente, deve-se adotar uma prática 

metodológica com um caminho a ser seguido. E as premissas existentes devem ser 

consideradas para alcançar o resultado estipulado, sendo assim as possibilidades de o 

programa resultante alcançar seus objetivos aumentam em relação ao primeiro cenário 

(SOMMERVILLE, 2016). 

Existem diferentes metodologias para o desenvolvimento de software. Eles têm 

como objetivo principal descrever as necessidades para o desenvolvimento de um 

software, mas não lhe conferem a responsabilidades de dizer como fazer. Sua 

implementação é o trabalho de um framework de desenvolvimento, que muitas das vezes 

levam o mesmo nome do modelo em si.  Os modelos de desenvolvimento são divididos, 

principalmente, em três tipos de estruturas: cascata, iterativo e incremental. Essas três 

podem ser combinados e continuam a evoluir de acordo com a necessidade (PRESSMAN 

e MAXIN, 2016). 
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2.1.5.1 Modelo em Cascata 

O modelo clássico (cascata) foi proposto por Royce em 1970. O modelo derivou-

se de atividades da engenharia para estabelecer ordem aos softwares, por ser um dos mais 

importantes modelos de processo é dito como referência para muitos outros 

(SOMMERVILLE, 2016).  Dias (2019) define o modelo Cascata como sendo considerado 

o “modelo clássico de desenvolvimento”, e sua e sua ideia defende que “para uma fase 

iniciar, a anterior deve estar totalmente finalizada”. Comparado com os outros modelos 

de criação de software, se caracteriza por ser mais rígido e menos administrativo. 

Nesse modelo as atividades do processo de desenvolvimento são estruturadas em 

uma cascata onde a saída de uma etapa é a entrada para a próxima etapa. Na Figura 4 tem-

se um escopo do modelo em cascata. 

 

Figura 4 - Modelo em Cascata 

 

                                                Fonte: Adaptado de Sommerville (2016). 
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Os principais estágios do modelo em cascata refletem diretamente as atividades 

fundamentais do desenvolvimento que são (SOMMERVILLE, 2016): (i) Análise e 

especificação de Requisitos, (ii) Projeto de sistema e software, (iii) Implementação e teste 

unitário, (iv) Integração e teste de sistema e (v) Operação e manutenção Integração. 

Por causa de sua natureza separada em unidades, o modelo em cascata possibilita 

a implementação concorrente entre vários programadores, agilizando a entrega; é útil 

quando o pessoal envolvido no projeto é fraco tecnicamente. (McCONNEL, 1996); o 

modelo apresenta uma grande vantagem quando o escopo do trabalho é claramente 

definido. Se as especificações estiverem corretas (o que é muito difícil em projetos de 

médio e grande porte), um software pode ser desenvolvido rapidamente. 

Uma das vantagens da modelo cascata é de que suas tarefas são divididas em 

unidades, o que possibilita a implementação fragmentada entre vários programadores, 

rápida conclusão. E na sua aplicação pode-se aproveitar o pessoal e dividir de acordo com 

as habilidades pessoais.  Se as especificações estiverem corretas (o que é muito difícil em 

projetos de médio e grande porte), um software pode ser desenvolvido de forma muito 

rápida (DIAS, 2019). 

  O modelo cascata é criticado por ser linear, rígido e monolítico. É considerado 

monolítico por não introduzir a participação de clientes e usuário durante as atividades 

do desenvolvimento, mas apenas o software ter sido implementado e entregue. Não existe 

como o cliente verificar antecipadamente qual o produto para detectar eventuais 

problemas. Linear por argumentar que cada atividade apenas deve ser iniciada quando a 

outra estiver terminada e verificada (VIANNA, 2016). 

Um dos modelos que surgiu a partir do modelo Cascata foi o modelo em V é nada 

mais é do um modelo conceitual visto como melhoria ao problema de reatividade do 

modelo em cascata. Utilizados em gestão de projetos em 1980, com o surgimento da 

Engenharia de Software, se tornou um conceito padrão em todos os domínios da indústria 

de software (ROCHA, 2011). 

A principal ideia do modelo em V é testar sempre a mesma coisa, mas com focos 

diferentes. No âmbito de testes é detectar os defeitos precocemente, maior envolvimento 

do time de testes no início do projeto e aumento da qualidade do software resumindo, a 

verificação é fazer do jeito certo, ou seja, verificar se todo o processo foi realizado 
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corretamente enquanto a validação é garantir que estão sendo feitas as coisas certas e 

notificar se tudo está correto para prosseguir adiante (RUPARELIA, 2010). 

Esse modelo propõe que os testes de unidade e integração também podem ser 

utilizados para verificar o projeto de. Isto é, durante os testes de unidade e de integração, 

os programadores e a equipe de testes devem garantir que todos os aspectos do projeto 

foram implementados corretamente no código (RUPARELIA, 2010). 

2.1.5.2 Modelo Incremental  

Modelo criado de forma não tão simplicista quanto a modelo cascata. No modelo 

incremental, o projeto é dividido em múltiplas etapas. Esta divisão é feita em grupos 

menores com base em suas funcionalidades, sendo mais fáceis de gerenciar e 

implementar. Cada grupo passa pela fase de requisito, projeto, implementação e, 

finalmente, teste. Isto sugere o nome de incremental, devidos a agregação de projeto 

menores. Neste sentido, cada grupo resulta em uma versão trabalho de software, podendo 

testar todo o ciclo de funcionamento, nesse modelo pode notar que o objetivo é minimizar 

os riscos do projeto e maximizar a importância nos requisitos (SHIKLO, 2019). Na Figura 

5 tem-se o escopo do modelo incremental. 

Figura 5 - Modelo Incremental 

            Fonte: Adaptado de Sommerville (2016). 

Sua aplicabilidade depende de situações, sendo os mais comuns: que os requisitos 

do sistema estejam claramente definidos e compreendidos; no entanto, alguns detalhes 

podem evoluir com o tempo; no primeiro incremento muitos recursos complementares 

ainda não são entregues para os clientes. Após o término do primeiro incremento o cliente 
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utiliza e avalia esse incremento fornecendo posteriormente um resultado ou feedback. 

Com base nesse resultado fornecido pelo cliente o próximo incremento é planejado 

considerando a modificação do primeiro incremento, caso seja necessário, de acordo com 

o feedback do cliente. Após a liberação de cada incremento é realizado esse mesmo 

processo até que o produto esteja completo (ZULIANI, 2015). 

Algumas vantagens do modelo incremental já foram citadas (rápida execução do 

projeto, controle do ciclo de vida do software e divide o projeto em partes menores), mas 

se pensarmos em mercado ele reduz o custo de entrega, possibilita controle de risco 

(devido a identificação do local das falhas) e o cliente pode ser consultado durante as 

formulações das etapas (CAMARGO, 2018). 

As dificuldades desse modelo aparecem devido as necessidades de um bom 

planejamento e design; oscilação do escopo; precisa de uma definição clara e completa 

de todo o sistema antes que ele possa ser decomposto e construído de forma incremental; 

e por ser envolver mais etapa que a modelo cascata, acaba tendo custo maior 

(CAMARGO, 2018). 

2.1.5.3 Modelo Iterativo  

Um modelo iterativo não tenta iniciar com todas as especificações dos requisitos. 

Em vez disso, o desenvolvimento começa especificando e implementando apenas parte 

do o software, que pode ser revisado para identificar outros requisitos. Então o processo 

é repetido, originando uma nova versão do software para cada ciclo do modelo 

(GONÇALVES, 2018). 

A utilização deste modelo se aplica quando: os requisitos do sistema são 

claramente definidos e compreendidos; quando o projeto é grande; os principais requisitos 

devem ser definidos, no entanto, alguns detalhes podem evoluir com o tempo 

(BERNADO, 2015). 

Dentre as vantagens que devem ser destacadas ao modelo iterativo, encontram-se: 

somente pode-se criar um design de alto nível do aplicativo antecipadamente, inicia-se a 

criar o produto e a definir a solução de design para todo o produto; no modelo iterativo, 

estamos construindo e melhorando o produto passo a passo. Portanto, é possível 

identificar as falhas nos estágios iniciais, evitando o fluxo dos defeitos. Pode-se obter o 
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feedback confiável ao cliente, ele saberá como o produto funcionará. Em relação ao tempo 

de execução do projeto, o tempo é reduzido na documentação e mais tempo é dedicado 

ao design (ZULIANI, 2015). 

As críticas ao modelo se devem a cada fase de uma iteração é rígida, sem 

sobreposições; problemas de arquitetura ou design de sistema podem surgir porque nem 

todos os requisitos são reunidos antecipadamente durante todo o ciclo de vida (VIANNA, 

2016). 

2.1.6 Tecnologias de Desenvolvimento 

Ter domínio de uma linguagem de programação depende de dominar a lógica, um 

grupo de palavras reservadas e a sintaxe de determinada linguagem. Programar está 

interligado com o poder de solucionar problemas em que a resolução se encontra a partir 

da execução de um algoritmo computacional, procurando otimizar tempo e diminuir 

esforços. O homem, desde o início de sua existência, procura criar tecnologias que o 

ajudem em seus trabalhos (OLIVEIRA, 2017). Diante disso, para este trabalho serão 

utilizados, as tecnologias de desenvolvimento descritas nas próximas seções. 

2.1.6.1 Javascript 

A linguagem JavaScript foi criado e desenvolvido por Brendan Eich, da Netscape, 

com o objetivo de alcançar uma linguagem unificada de linguagem Java e o HTML. Desta 

forma, o JavaScript é uma linguagem de uso livre, de simples de desenvolver e adequada 

para conectar objetos e recursos da linguagem Java e HTML. O JavaScript pode ser 

utilizado por desenvolvedores de páginas HTML para gerenciar a interação e desempenho 

de suas páginas (ZAMPIERI, 2019). 

JavaScript é a linguagem de programação da Web. É uma linguagem de alto nível, 

dinâmica, interpretada e não tipada, conveniente para estilos de programação orientados 

a objetos e funcionais.  A ampla maioria dos sites modernos usa JavaScript e quase todos 

os navegadores modernos incluem interpretadores JavaScript. (FLANAGAN, 2013) 

O grande diferencial do Javascript é que este permite o desenvolvimento dos 

códigos dentro do código HTML. O programador está fazendo o site e basta colocar o 

código “<script>” e iniciar a programação em Javascript, permitindo também códigos 

em HTML dentro do código de Javascript. Para finalizar a programação em JavaScript, 
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basta digitar “</script>”. Para programar em JavaScript é necessário saber o básico de 

HTML e ter um editor de textos disponível (PACIEVITCH, 2012). 

O uso do JavaScript como a principal linguagem de programação da Web só é 

possível por conta da integração que o navegador oferece para o programador, a maneira 

com que conseguimos encontrar um elemento da página e alterar alguma característica 

dele pelo código JavaScript (NIXON, 2018). 

2.1.6.2 MySQL 

Um banco de dados é um conjunto de dados relacionados. Os dados são 

ocorrências que podem ser gravados e que têm uma definição implícita. Como exemplo, 

podemos levar em conta nomes, números telefônicos e valores financeiros. Esses dados 

possibilitam o armazenamento de uma agenda de telefones em papel na forma de base de 

dados ou em meio eletrônico em um computador. Esses dados são um conjunto de dados 

com uma definição implícita, consequentemente, um banco de dados (COSTA, 2011). 

O MySQL foi criado na Suécia por dois suecos e um finlandês: David Axmark, 

Allan e Michael Monty, que têm trabalhado juntos desde a década de 1980. Hoje seu 

desenvolvimento e manutenção empregam aproximadamente 400 profissionais no mundo 

inteiro, e mais de mil contribuem testando o software, integrando-o a outros produtos, e 

escrevendo a respeito dele. nos dias de hoje, a MySQL AB desenvolve o programa. 

MySQL AB é a companhia dos fundadores e principais desenvolvedores do MySQL. Eles 

criaram-no porque precisavam de um banco de dados relacional que pudesse tratar 

grandes quantidades de dados em uma máquina de custo relativamente barata (O'KANE, 

2017). 

MySQL é a maneira desenvolvida pra quase todas as aplicações, com estabilidade 

do MySQL com seu baixo custo de propriedade e rapidamente se torna indispensável, 

além de oferecer o melhor cenário de todos SGBD, executa nas mais diversas plataformas 

possibilitando compatibilidade favorável, o servidor MySQL oferece hoje um rico 

proveitoso conjunto de funções. (O'KANE, 2017). 

Outra característica importe do MySQL é seu conjunto de declarações que são 

utilizados para acessar os dados utilizando gerenciadores de banco de dados. Apesar de 

nem todos gerenciadores utilizarem SQL a maior parte deles aceitam sua declaração, já 

que pode ser utilizada para todas as atividades relativas a um banco de dados, podendo 
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ser controlada pelo administrador de sistema, pelo DBA, por programadores, sistema de 

suporte à tomada de decisões e outros usuários finais (BOSCOLO, 2009) 

2.1.6.3 CSS  

A CSS é chamada de linguagem Cascading Style Sheet e é usado para estilizar 

elementos escritos em uma linguagem de marcação como HTML. O CSS separa o 

conteúdo da representação visual do site. Utilizando o CSS é possível alterar a cor do 

texto e do fundo, fonte e espaçamento entre parágrafos. Também pode criar tabelas, usar 

variações de layouts, ajustar imagens para suas respectivas telas e assim por diante 

(GUIMARÃES, 2007) 

O suporte a CSS pelos navegadores de hoje é bem sólido, mas teve um início 

tímido, sendo inicialmente suportado pelo navegador Netscape. A primeira versão da 

especificação foi lançada pelo W3C (World Wide Web Consortium) em 1996 e uma 

segunda versão publicada em 1998, mas até 2009 nem todos os navegadores em uso 

suportavam plenamente seus recursos, o CSS3 é a terceira mais nova versão das famosas 

CSS e atualmente é suportada em praticamente todos navegadores (GONÇALVES, 

2018). 

A forma certa de publicar um documento web é seguindo uma estrutura semântica. 

O CSS traz toda a informação do layout, isto é, cores, posicionamento, fontes, tamanhos 

e imagens de fundo, enquanto o HTML deve fornecer uma “arquitetura” para o conteúdo 

(GUIMARÃES, 2007). 

O HTML não foi planejado para trabalhar com tags que ajudariam a formatar a 

página. A sintaxe do CSS é muito simples de aprender. O seletor seleciona quais 

elementos em HTML receberão a propriedade. Pode ser p (parágrafo) ou o body (corpo 

da sua página). Já a propriedade pode ser a cor ou algo mais específico como cor do fundo 

(background). E por último o valor, que determina o valor da propriedade 

(GONÇALVES, 2018). 

CSS foi uma revolução para o desenvolvimento web. Seus benefícios mais 

concretos segundo (GONÇALVES, 2018) são: 

• Controle de interface em diferentes documentos em um único arquivo; 

• Controle de diferentes interfaces para diferentes dispositivos (responsivo design); 



34 

 

• Precisão para manter a interface para diferentes navegadores; 

• Melhorias na acessibilidade com a possibilidade de “esconder” elementos da tela 

para usuários sem problemas de visão, mas manter os elementos acessíveis para 

leitores de tela; 

• Formulários com olhar e sentir diferente do padrão do sistema operacional; 

• Menor consumo de banda para usuário e servidor; 

• Inúmeras técnicas dinâmicas que não poderiam ser utilizadas em tabelas; 

Com isto, as linguagens de marcação passaram novamente a exercer sua função 

de marcar e estruturar o conteúdo de uma página enquanto o CSS encarregou-se da 

aplicação dos estilos necessários para a aparência dela. Isto é feito por meio da criação de 

um arquivo externo que contém todas as regras aplicadas e, com isto, é possível fazer 

alterações de estilo em todas as páginas de um site de forma fácil e rápida. Para esse 

trabalho será utilizada a versão mais atual dessa linguagem, o CSS3 (RABELO, 2016). 

2.1.6.4 PHP 

PHP, em inglês Hyper text Preprocessor, foi originalmente chamado de Personal 

Home Page Tools (também conhecido como PHP Construction Kit), mas como se 

expandiu em escopo, um nome novo e mais apropriado foi escolhido por votação da 

comunidade. Você pode utilizar qualquer extensão que desejar para designar um arquivo 

PHP, mas os recomendados foram PHP e PHTML. (KLETTENBERG, 2018). 

PHP é uma linguagem de criação de scripts embutida em HTML no servidor. Os 

produtos patenteados nesse nicho do mercado são as Active Server Pages da Microsoft, o 

Coldfusion da Allaire e as Java Server Pages da Sun. PHP é às vezes chamado de “o ASP 

de código-fonte aberto” porque sua funcionabilidade é tão semelhante ao produto, ou o 

que quer que seja, da Microsoft (NIXON, 2018). 

Falando estritamente, o PHP tem pouca relação com layout, eventos ou qualquer 

coisa relacionada à aparência de uma página da Web. De fato, a maior parte do que o PHP 

realiza é invisível para o usuário final. Alguém visualizando uma página de PHP não será 

capaz de dizer que não foi escrita em HTML, porque o resultado do PHP é HTML 

(SILVA, 2018). 
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Assim sendo o PHP é uma linguagem de programação utilizada em servidores 

web para a execução de tarefas que geram páginas dinâmicas de dados de uma base de 

dados da aplicação, processando tarefas complexas, garantindo segurança da aplicação 

Web, entre outras funcionalidades (SILVA, 2018). 

2.1.6.5 HTML      

HTML, em inglês, Hyper Text Markup Language  é a linguagem de marcação de 

hipertexto, ou seja, é a linguagem na qual são escritas as páginas da Web, interpretada 

pelo navegador. As informações estão ligados na forma de página é tranfesferida de um 

computador remoto para o usuario, onde o browser faz o trabalho de interpretar os codigos 

naquele documento e mostra a página que o usuário vê (EIS, 2011). 

A linguagem HTML tem o objetivo de formatar textos através de marcações 

especiais denominadas tags, para que possam ser exibidos de forma conveniente pelos 

clientes Web, também denominados navegadores ou browsers. Além disso, esta 

linguagem possibilita a interligação entre páginas da Web, criando assim documentos 

com o conceito de hipertexto (HERTEL, 2018). 

O principal poder do HTML vem da capacidade de interligar partes de um texto, 

imagens a outros documentos. A interligação entre documentos não se restringe somente 

às ligações com outras páginas. Em páginas muito longas onde um assunto tem vários 

tópicos, podemos utilizar índices onde os links têm a função de interligar os tópicos de 

um texto e que com apenas um clique em um dos tópicos do índice, o item é exibido (EIS, 

2011). 

Para este trabalho foi utilizado a versão mais atual dessa linguagem, HTML 5 que, 

segundo a (HERTEL, 2018)  recebeu mudanças significativas no que se refere a criação 

de código semântico, com elementos novos e exibição de conteúdo multimídia com 

imagens, vídeos e áudios, com o intuito de melhorar a navegação do usuário, 

padronizando a distribuição de conteúdo multimídia e melhorando a indexação de páginas 

por mecanismos de busca.  

 

2.1.7 Atividades Complementares do Curso de Sistemas de Informação 

 

As AACCs são todas aquelas realizadas pelos discentes fora da sala de aula e 

envolvem atividades das seguintes modalidades: Ensino, Pesquisa e Extensão. No curso 

de Bacharel em Sistemas de Informação da UFAM são regulamentadas pela Resolução 
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Nº 018/2007 – CEG/CONSEPE de 01 de agosto de 2007 e pela Resolução - 

CEG/CONSEPE de 14 de agosto de 2018. 

As AACCs deverão contemplar um total de 100 horas e podem ser realizadas 

desde o primeiro semestre do curso de Bacharel em Sistemas de Informação. Todas as 

atividades complementares devem ser relacionadas à área do curso e pertencer à alguma 

categoria (veja as tabelas abaixo) (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, 

2018). 

 O prazo para o discente solicitar o cômputo dos créditos da atividade 

complementar para a coordenação de curso será de até 180 dias após a emissão do 

documento comprobatório expedido pelo órgão competente em formulário específico 

disponível na coordenação do curso, anexando cópia do documento comprobatório da 

atividade realizada (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, 2018). 

Cabe à coordenação de curso verificar se o aproveitamento da atividade 

complementar solicitada pelo aluno já não foi requerido em algum período anterior. 

Devido a este motivo, é importante ter um sistema de controle para que não ocorra o 

aproveitamento da mesma atividade. Além disso, as atividades aproveitadas como AACC 

não poderão ser aproveitadas como carga horária optativa, conforme descrito no Artigo 9 

da Resolução Nº 018/2007. 

 A Comissão de Avaliação das AACCs, designada pelo colegiado de curso, 

composta por até 4 (quatro) professores do curso, irá analisar a documentação e atribuirá 

carga horária conforme documento comprobatório e respeitando a “Carga Horária 

Máxima” de cada atividade estabelecida nas tabelas abaixo. No caso do documento 

comprobatório não especificar a carga horária da atividade, deverá ser computada a carga 

horária mínima estabelecida conforme definido no campo “Carga Horária Mínima” das 

tabelas abaixo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, 2018). 

Após avaliação dos documentos, por parte da Comissão de Avaliação, 

encaminhará para a Coordenação do Curso os formulários preenchidos contendo a carga 

horária atribuída para cada atividade. É de responsabilidade da coordenação de curso 

submeter para apreciação do Colegiado de Sistemas de Informação os documentos 

avaliados pela comissão. O colegiado apreciará e aprovará ou não o parecer do avaliador 

da comissão. Por fim, a Coordenação de Curso encaminhará a carga horária aprovada de 

cada atividade para a Coordenação Acadêmica a fim de ser registrada no histórico do 

discente (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, 2018). 
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A Tabela 1 mostra as categorias da modalidade “Ensino”, enquanto a Tabela 2 

mostra da modalidade “Pesquisa” e a Tabela 3 mostra da modalidade “Extensão”.  Todas 

essas categorias devem estar cadastradas no sistema de controle para que seja possível 

escolher uma delas para o devido registro da atividade complementar do aluno, 

respeitando o limite máximo de aproveitamento por categoria. 

Tabela 1 - Atividades complementares da modalidade Ensino 

 

MODALIDADE: ENSINO 

Código Categorias 

Carga 

Horária 

Mínima 

Carga 

Horária 

Máxima 

Aproveitamento 

Máximo 

Documento 

Comprobatório 

EN1 
Ministrante de 

curso/minicurso/treinamento 
6 20 50 

Certificado e/ou 

Declaração 

EN2 

Palestrante em congressos, 

seminários, simpósios, 

conferências, fóruns e 

outros similares 

4 10 30 
Certificado e/ou 

Declaração 

EN3 
Debatedor/Mediador em 

mesa redonda 
6 15 30 

Certificado e/ou 

Declaração 

EN4 

Atividade de monitoria 

desenvolvida em relação às 

disciplinas oferecidas na área 

e conhecimento 

60 60 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

EN5 

Participação em Programa 

Especial de Treinamento 

(PET) 

60 60 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

EN6 

Carga horária optativa 

excedente (carga horária 

total da disciplina) 

30 60 60 Histórico 

EN7 

Estágios não obrigatórios, 

vinculados ao Ensino de 

Graduação e à matriz 

curricular do curso em que o 

aluno se encontra matriculado 

(carga horária obrigatória 

especificada no contrato) 

30 60 60 Contrato 

EN8 

Participação em projetos de 

pesquisa aprovados e 

concluídos com bolsas do 

PIBID 

60 60 60 Certificado 

EN9 

Participação em projetos de 

pesquisa aprovados e 

concluídos na forma de 

voluntário/apoio técnico do 

PIBID 

60 60 60 Certificado 

EN10 

Discente de curso Técnico de 

Nível Médio na área de 

concentração do curso 

60 60 60 
Certificado e 

Histórico 

Fonte: Universidade Federal do Amazonas (2018). 



38 

 

Tabela 2 - Atividades complementares da modalidade Pesquisa 

MODALIDADE: PESQUISA 

Código Categorias 

Carga 

Horária 

Mínima 

Carga 

Horária 

Máxima 

Aproveitamento 

Máximo 

Documento 

Comprobatório 

PE1 

Participação em projetos de 

pesquisa aprovados e 

concluídos com bolsas do 

PIBIC/PIBIT 

60 60 60 Certificado 

PE2 

Participação em projetos de 

pesquisa aprovados e 

concluídos na forma de 

voluntário/apoio técnico do 

PIBIC/PIBIT 

60 60 60 Certificado 

PE3 

Participação em projetos de 

pesquisa aprovados em 

outros programas 

60 60 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

PE4 

Autor de artigo científico 

completo publicado em 

periódico com comissão 

editorial 

30 30 60 

Página do artigo 

que conste a 

referência do 

periódico 

PE5 

Coautor de artigo científico 

completo publicado em 

periódico com comissão 

editorial 

20 20 40 

Página do artigo 

que conste a 

referência do 

periódico 

PE6 

Autor de artigo científico 

completo publicado em 

a n a i s  d e  e v e n t o s  com 

comissão editorial/científica 

20 20 40 
Certificado e/ou 

Declaração 

PE7 

Coautor de artigo científico 

completo publicado em 

a n a i s  d e  e v e n t o s  com 

comissão editorial/científica 

10 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

PE8 

Autor de r e su m o  

expandido (artigo resumido) 

publicado em a n a i s  d e  

e v e n t o s  com comissão 

editorial/científica 

15 15 30 
Certificado e/ou 

Declaração 

PE9 

Coautor de r e su m o  

expandido (artigo resumido) 

publicado em a n a i s  d e  

e v e n t o s  com comissão 

editorial/científica 

7 7 14 
Certificado e/ou 

Declaração 

PE10 

Autor de r e su m o  

científico publicado em 

a n a i s  d e  e v e n t o s  com 

comissão editorial/científica 

10 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

PE11 

Coautor de r e su m o  

científico publicado em 

anais de e v e n t o s  com 

comissão editorial/científica 

5 5 10 
Certificado e/ou 

Declaração 

PE12 Autor de livros com ISBN 60 60 60 
Capa e Ficha 

Catalográfica 

PE13 
Organizador de livros com 

ISBN 
30 30 30 

Capa e Ficha 

Catalográfica 
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PE14 
Autor de capítulo de livro 

com ISBN 
20 20 40 

Capa, Ficha 

Catalográfica e 

Sumário 

PE15 
Premiação em trabalho 

acadêmico 
10 10 20 

Certificado e/ou 

Declaração 

PE16 

Apresentação, como autor, de 

artigo científico com 

comissão editorial/científica 

em eventos de âmbitos 

regionais e nacionais  

10 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

PE17 

Apresentação, como autor, de 

artigo científico com 

comissão editorial/científica 

em eventos de âmbitos 

internacionais 

20 20 40 
Certificado e/ou 

Declaração 

PE18 

Apresentação, como autor, de 

pôster ou painel em eventos 

científicos com comissão 

editorial/científica de âmbitos 

regionais e nacionais 

5 5 10 
Certificado e/ou 

Declaração 

PE19 

Apresentação, como autor, de 

pôster ou painel em eventos 

científicos com comissão 

editorial/científica de âmbitos 

internacionais 

10 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

Fonte: Universidade Federal do Amazonas (2018). 

Tabela 3 - Atividades complementares da modalidade Extensão 

MODALIDADE: EXTENSÃO 

Código Categorias 

Carga 

Horária 

Mínima 

Carga 

Horária 

Máxima 

Aproveitamento 

Máximo 

Documento 

Comprobatório 

EX1 

Participação em eventos 

científicos (congressos, 

seminários, simpósios, 

conferências, palestras, fóruns, 

workshops, etc.) 

10 20 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

EX2 

Participação em 

curso/minicurso/treinamento 

(presencial ou on-line) 

4 20 40 
Certificado e/ou 

Declaração 

EX3 

Participação como membro de 

comissão organizadora de 

eventos científicos 

10 30 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

EX4 

Participação em projetos de 

assessoria e/ou consultoria com 

anotação de responsabilidade 

técnica  

10 30 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

EX5 Participação no PACE 30 30 60 Certificado 

EX6 Participação no PIBEX 60 60 60 Certificado 

EX7 

Participação em outros projetos 

de extensão aprovados em 

outros programas 

30 30 60 
Certificado e/ou 

Declaração 
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EX8 

Representação discente 

comprovada no Colegiado de 

Cursos ou Conselhos 

Superiores (por mês) 

2 2 24 Declaração 

EX9 
Participação, como atleta, nos 

jogos universitários da UFAM 
5 10 20 

Certificado e/ou 

Declaração 

EX10 

Participação em 

Maratonas/Torneios/Olimpíada

s na área de concentração do 

curso 

5 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

EX11 
Visita técnica às organizações 

não associada a uma disciplina 
2 5 20 Declaração 

Fonte: Universidade Federal do Amazonas (2018). 

2.2 Trabalhos Relacionados 

Este tópico apresenta algumas publicações científicas que mostram resultados 

relevantes para o desenvolvimento deste trabalho. São apresentadas os estudos de Souza 

e Monteiro (2015), Santana (2015), Silva (2016), Silva (2017) e Kamida (2017), ao final    

é realizado um comparativo entre os estudos. 

2.2.1 Santana (2015) 

  O trabalho de Santana (2015) titulado como “Projeto e Construção de um Sistema 

de Resposta Pessoal para Ambientes de Ensino”, mostra uma maneira de diminuir 

interfaces entre professor-aluno e aluno-aluno como uma alternativa de melhoria de 

ensino no âmbito escolar. A busca se deu em melhorar a participação dos alunos em sala 

de aula, sendo que as primícias são baseadas no sucesso do uso de ferramentas 

tecnológicas na Europa que podem ser afirmativas no Brasil. Entretanto, a discussão sobre 

o ensino tradicional e as novas tendências pedagógicas não serão apresentadas aqui. Os 

Sistemas de Resposta Pessoal (SRP) são formas de tecnologia que permitem a um 

instrutor ou professor fazer perguntas, de múltipla escolha, com alternativas e questões 

objetivas em geral, para um grupo de alunos. 

O objetivo do trabalho foi a construção de um Sistema de Resposta Pessoal, cuja 

finalidade é tentar melhorar o processo de envio e recebimento de feedback em um 

ambiente de ensino. Destacam-se aqui a realização do levantamento de requisitos para o 

Sistema, projeção do Sistema e desenvolvimento do Sistema de Resposta Pessoal 

(SANTANA, 2015). 
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A metodologia foi estruturada por uma breve revisão bibliográfica sobre Sistemas 

de Resposta Pessoal que direcionaram para o levantamento de requisitos iniciais para uma 

primeira versão do Sistema. E finalmente, foi feito a escolha e estudo das tecnologias 

necessários para o projeto, consequentemente, projeção e desenvolvimento do Sistema 

(SANTANA, 2015). 

A Figura 6 mostra entrada no sistema pelo usuário (professor ou estudante). O 

professor, após efetuar o cadastro, tem algumas ferramentas disponíveis gerenciar e 

cadastrar suas turmas, adicionar as atividades, liberar/fechar e divulgar os resultados das 

atividades. Para o aluno ele pode responder as atividades e observar seus resultados 

(SANTANA, 2015). 

Figura 6 - Tela de login da aplicação 

 

Fonte: Santana (2015). 

A praticidade de melhoria do sistema poderia ser melhor desenvolvida se o 

sistema não necessitasse de acesso à internet por parte do usuário, visto a praticidade de 

versões mobile. As atividades extraclasse, que é um diferencial para nas novas tendências 

pedagógicas, fossem incluídas no sistema.  E no layout do site, já que o interesse é 

interação aluno-professor, poderia se pensar na possibilidade de imagens ou animações 

para os questionários além de levantamento de perguntas por parte do aluno.  

Segundo Santana (2015) o principal ponto positivo é a apresentação de alternativa 

de melhoria de ensino através de uma ferramenta digital pouco utilizada no Brasil. Devido 

a este motivo, outros trabalhos podem tomar esta como base.  O trabalho desenvolvido 

consegue, de certa forma, acabar com a falta de interatividade nas salas de aula, por meio 

de um Sistema de Resposta Pessoal.  
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2.2.2 Silva (2016)  

Seu trabalho foi titulado como “Sistema Web para Solicitação e Controle de 

Monitoria de Alunos’’, visando elaborar uma proposta mais ágil para a instituição 

educacional e para o aluno. Nessa problemática, que passa por necessidade de mudanças 

no Brasil, o Sistema Web possibilita um acesso mais rápido e direto e potencializa a 

qualidade e organização no processo de solicitação de bolsas de monitoria. Apesar de 

responder a uma questão que não seja ligada diretamente no ensino geral dos alunos, o 

aluno poderá acessar uma plataforma web e o professor acompanhar e avaliar as 

atividades (SILVA, 2016). 

Segunda Silva (2016) o principal objetivo do trabalho foi a modernização do 

controle de solicitações de bolsas de monitoria, pela necessidade de substituição de 

atividades documentais demoradas. Com a plataforma web o acesso à informação torna-

se mais ágeis tanto para aluno quanto para professor.  

A metodologia do trabalho realizado foi iniciada por estudos de sites de 

instituições universitárias, com similaridade de abordagem. Através do sistema proposto 

é possível uma administração mais segura e confiável a universidade, onde o professor e 

administrador do sistema podem gerenciar todos os alunos monitores e as disciplinas 

desenvolvidas na Universidade. Para geração deste sistema foi utilizado o MySQL 

Workbench, ferramenta para a criação e administração de modelos de banco de dados 

(MYSQL WORKBENCH 2016).  Com a plataforma, é possível cadastrar o aluno, 

listagem de aluno monitor (Figura 7) e acessar uma tela de avaliação do monitor (SILVA, 

2016). 

Figura 7 - Cadastro de aluno e lista de usuário 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Silva (2016). 
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Basicamente, há apenas três opções que compreendem o essencial de cadastro e 

acompanhamento, ainda não abrangendo o gerenciamento de disciplinas e cursos, mas o 

projeto foi de interesse da instituição por agilizar um processo que acontecera 

manualmente e agora possibilita uma praticidade.  

2.2.3 Silva (2017) 

Seu trabalho foi titulado como “Projeto e Desenvolvimento de um Sistema para 

Gerenciamento de Trabalhos de Conclusão de Curso”, no qual ocorreu o desenvolvimento 

de um sistema WEB, destinado ao gerenciamento de Trabalhos de Conclusão de Curso 

para a Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia (SILVA, 2017).  

          O principal propósito do trabalho foi o aperfeiçoamento do sistema de 

gerenciamento de TCCs já existente, por meio da criação de um novo sistema, 

implementando as funcionalidades básicas e, principalmente, algumas ainda não 

existentes, como por exemplo, a geração automática de atas de defesa e o gerenciamento 

de usuários cadastrados. 

Segundo Silva (2017) o sistema anterior havia reclamações dos usuários pela 

pouca funcionalidade. Basicamente, tanto aluno quanto professor têm acesso a mesma 

tela de login, mas o próprio sistema identifica-os quanto docente ou discente, 

direcionados para lugares diferente (Figura 8). No caso do aluno, ele era direcionado para 

a tela em que consegue visualizar todos os trabalhos cadastrados, em que na opção 

visualizar pode verificar detalhes dos trabalhos. Já o professor, é direcionado para a tela 

em que consegue visualizar apenas os próprios trabalhos, adicionar novos, editar 

informações ou excluir.  

Alternadamente, o trabalho desenvolveu um novo sistema para instituição, tendo 

as funcionalidades do anterior, com um design mais sofisticados e com possibilidade de 

recuperação de senha, Figura 9. Neste novo sistema, o coordenador possuía permissão 

para criar novos usuários, gerenciar os usuários cadastrados e gerar atas de defesa de TCC 

(SILVA, 2017). 

Figura 8 - Login e direcionamento do sistema da versão antiga 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Silva (2017). 
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Figura 9 - Login e direcionamento do sistema da versão nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2017). 

A proposta foi relevante para um novo modelo de sistema web para o 

gerenciamento de TCCs, e de certa forma, atendeu as necessidades da comunidade 

acadêmica da referida instituição, sendo a usabilidade o ponto fundamental do projeto. A 

falta de gráficos dos resultados dos TCCs é notável e praticamente nenhuma nova 

funcionalidade ao anterior foi apresentada. Poderiam ser de grande interesse a 

implementação das seis ideias propostas para trabalhos futuros, como envio automático 

de e-mails para membros da banca com detalhes sobre a defesa e com as atas geradas 

(SILVA, 2017). 

2.2.4 Kamida (2017) 

Segundo Kamida (2017), o principal objetivo do trabalho foi o desenvolvimento 

de uma aplicação web utilizando metodologias ágeis para gestão e planejamento de 

projetos de software com a finalidade de relacionar alunos que procuram temas de TCC 

com os professores da instituição (UTFPR-PG).  A Figura 10 mostra a tela inicial do 

sistema. Como resultado um sistema foi aplicado para atender algumas necessidades vista 

pelos alunos da instituição. 

 

aluno 

professor 
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Para o desenvolvimento do sistema desenvolvimento foi utilizado uma 

metodologia de gerenciamento Kanban para o projeto e a metodologia de 

desenvolvimento eXtreme Programming para a implementação do mesmo, além do 

Framework Django para a codificação, fazendo uso das linguagens de programação 

Python e JavaScript em conjunto com as linguagens de marcação HTML e CSS 

(KAMIDA, 2017).  

Figura 10 - Página inicial do sistema 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Kamida (2017). 

Dentre as principais ferramentas, destacam-se a possibilidade de encontrar de 

maneira rápida alguns TCCs e a possibilidade de entrar em contato com o orientador para 

questionamentos. Nesse sentido, pode haver um interesse maior tanto por parte do aluno 

quanto do professor (KAMIDA, 2017). 

Analisando as possibilidades que ao sistema dispõe há muitas informações que o 

aluno já tem fácil acesso como as disciplinas que o professor leciona e o que representa a 

disciplina. Alternadamente, um comparativo entre os professores poderia ser uma melhor 

orientação para o aluno quando buscar o sistema. Não foi possível no trabalho algo 

relacionado ao acesso ao currículo lattes do professor (KAMIDA, 2017). 

Kamida (2017) ressalta que um dos pontos positivos do trabalho se têm a 

disponibilidade de uma ferramenta auxiliar para um dos momentos mais críticos da vida 

acadêmica, a escolha de orientador de TCC, por meio da utilização do sistema os alunos 

podem realizar consultas a informações de um determinado professor, áreas e disciplinas 

que lhe interessam. 
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2.2.5 Souza e Monteiro (2015) 

O artigo de Souza e Monteiro (2015) foi titulado como “Os docentes da 

Universidade Federal do Ceará e a utilização de alguns dos recursos do sistema integrado 

de gestão de atividades acadêmica (SIGAA)”, buscando estudar as modificações das 

instituições de ensino superior e a prática docente através de SIGAA.  Foi desenvolvido 

uma pesquisa exploratório descritiva na qual os dados principais foram coletados no 

banco de dados da instituição. 

O objetivo do trabalho foi de investigar alguns dos usos do SIGAA pelos docentes 

de graduação da UFC, mediante uma análise desse uso entre as diversas unidades 

acadêmicas da universidade. Para tanto, foi verificado as possibilidades de recursos do 

SIGA que é um conjunto de unidades e serviços para a comunidade acadêmica, com o 

propósito de diminuir o tempo de operação das atividades mediante automação de 

atividades acadêmicas, entre estas, unifica os processos intrínsecos às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, além de outras atividades acadêmicas (SOUZA e 

MONTEIRO, 2015). 

O SIGAA da referida universidade é composto por módulos, conforme visto na 

Figura 11. Como pode ser observado dentro da página Módulos do SIGAA, há o menu 

principal e os portais. Para acessar o portal, o usuário deverá optar por qual vínculo com 

a UFC (aluno, professor ou servidor técnico) pretende ter acesso. Os portais aos quais o 

usuário terá acesso dependerão do vínculo dele com a instituição (SOUZA E 

MONTEIRO, 2015). 

Foi apresentado dados sobre uso do sistema e o perfil do usuário docente.  Com 

os dados apresentados no trabalho, foi possível evidenciar que: o sistema SIGAA tem 

apresentado crescimento de uso por parte dos docentes de graduação da UFC a cada 

semestre, porém sua utilização ainda não é plena. Dentro das unidades acadêmicas é 

notável o uso em subunidades acadêmicas que utilizam o sistema assiduamente no 

referente aos arquivos postados por disciplinas ministradas. A pesquisa também acentua 

que não há qualquer correlação significativa entre a idade dos docentes e o uso efetivo do 

sistema SIGAA (SOUZA e MONTEIRO, 2015). 
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Figura 11 - Módulos do SIGAA (UFC) 

 
           Fonte:  Souza e Monteiro (2015). 

 

Segundo Souza e Monteiro (2015), este trabalho mostra que a relação de sistema 

de informação auxilia docentes da universidade pode auxiliar na interatividade do 

professor-aluno. Os benefícios são diversos:  preparar e reforçar os alunos para o 

conteúdo de aula; fazer chegar, via distância, o conteúdo de aula àqueles que não puderem 

comparecer ao campus de forma presencial; apresentar conteúdo diverso ao que será 

ministrado em sala de aula; e, com conhecimento prévio do conteúdo de aula pelos alunos, 

o tempo de aula poderá ser utilizado para maior participação e discussões em sala. E isso 

contribui para a melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem. O artigo limita-se a 

comenta e tratar somente alguns recursos utilizados pelo docente.  

2.2.6 Comparativo com os Trabalhos Relacionados 

 

A Tabela 4 mostra a comparação entre os trabalhos relacionados citados 

anteriormente e o trabalho proposto. 
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Tabela 4 - Comparativos com os trabalhos relacionados 

Trabalhos Relacionados Comparativo com a Proposta 

Santana 

(2015) 

O trabalho de Santana (2015) é a construção de um Sistema de Resposta 

Pessoal (SRP), a plataforma web pode ser usada tanto por professor quanto 

aluno e têm algumas funcionalidades como: gerenciar e cadastrar suas 

turmas, adicionar as atividades e divulgar os resultados das atividades, O 

presente trabalho diferencia-se deste, por utilizar tempo de aquisições de 

resposta com maior velocidade, além de mostrar ao usuário “status” da 

resposta enviada. Além disso, terá como foco auxiliar os avaliadores de 

um SI na solicitação das atividades complementares 

Silva 

(2016) 

O trabalho de Silva (2016) mostra a construção de um Sistema Web para 

solicitação e controle de monitoria de alunos, voltado para o controle no 

processo de solicitação. O presente trabalho diferencia-se deste, por ter o 

controle a mais nas informações podendo editar depois do envio, uma 

plataforma visual mais atrativa e pelo fato que neste trabalho o sistema 

visa a avaliação das atividades do discentes 

Silva 

(2017) 

O trabalho de Silva (2017) descreve o desenvolvimento de uma nova 

plataforma Web de Sistema para Gerenciamento de Trabalhos de 

Conclusão de Curso para uma universidade. Já o presente trabalho, 

diferencia-se, por ser destinado ao gerenciamento das atividades 

complementares dos discentes do curso de SI 

 

Kamida 

(2017) 

O trabalho de Kamida (2017) descreve o desenvolvimento de um sistema 

web para auxiliar os alunos na escolha se seu orientador de TCC. A 

plataforma web foi desenvolvida de maneira simples e o autor ressaltou 

que o desenvolvimento da aplicação com as ferramentas Kanban e UML 

foi sem o desperdício de esforços e de tempo. Apresentar aplicações que 

ajudem os alunos foi a principal ideia para construção do sistema. Já o 

presente trabalho, diferencia-se, por ser destinado ao gerenciamentos das 

atividades complementares dos discentes do curso de SI 

Souza e Monteiro 

(2015) 

 

O trabalho de Souza e Monteiro (2015) descreve o estudo de como o 

professor da Universidade Federal do Ceará utiliza alguns dos recursos do 

sistema integrado de gestão de atividades acadêmica (SIGAA). O 

professor consegue dar uma dinâmica em sua relação com aluno e os 

conteúdos ministrados. Já o presente trabalho, diferencia-se, por ser 

destinado ao gerenciamento das atividades complementares dos discentes 

do curso de SI 

Fonte: O autor (2019). 
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3 PROJETO DO SISTEMA SCAC 

3.1 Levantamento dos Requisitos 

O levantamento de requisitos é importante para a construção da aplicação SCAC. 

Ele é o processo de entendimento e determinação dos serviços requisitados do sistema, 

como também a assimilação das restrições referentes à operação e ao desenvolvimento 

do sistema. É a fase essencial do processo de desenvolvimento de um software, para que 

tanto usuários quanto os desenvolvedores possam ter a mesma visão do problema que 

será resolvido (SOMMERVILLE, 2016). 

Os resultados obtidos com o levantamento de requisitos serão o desenvolvimento 

de um sistema. Entender aquilo que o cliente deseja ou o que o cliente acredita que precisa 

e as regras do negócio ou processos do negócio. Isso é o fator determinante que move 

essa importante função que faz parte da Engenharia de Software (BALBÉ, 2011). 

Quando os requisitos definem as funcionalidades de sistemas eles são 

denominados de requisitos funcionais. Já os requisitos que declaram restrições ou 

características de qualidade que o sistema deve possuir e que estão relacionados às suas 

funcionalidades, eles são denominados de requisitos não-funcionais (SOMMERVILLE, 

2016). 

3.1.1 Planejamento do Levantamento de Requisitos 

1. Definição dos Participantes: A coleta de dados foi realizada com comissão de 

avaliação de atividades complementares do curso de Sistemas de Informação, através 

do presidente da comissão Prof. Dr. Rainer Xavier Amorim. 

2. Instrumentação da Pesquisa: Foi realizada uma entrevista com perguntas previamente 

elaboradas e após isso foram solicitados os requisitos funcionais que o sistema deve 

atender, conforme mostra a Tabela 5. 
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Tabela 5 - Instrumentação de pesquisa 

   Fonte: O autor (2019). 

 

 
 

Imagine uma ferramenta digital onde será possível organizar as horas complementares dos discentes 

do ICET/UFAM. Neste caso, o coordenador de curso, preenche o cadastro do discente. Após isso, 

preenche os dados referentes as horas complementares. Em relação a ferramenta digital, responda as 

questões abaixo: 

 

01. No sistema seria importante ter uma forma de rapidez nas aquisições para que o usuário 

continuasse usando? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Depende 

  Se marcou a opção "Depende", explique o porquê:______________________ 

 

02. Em questões de segurança, você acha que seria necessário ter uma tela de login e cadastro para 

o controle de usuários? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Depende 

Se marcou a opção "Depende", explique o porquê: 

__________________________________ 

 

03. Quais dados são necessários para identificar o aluno? 

[ ] Nome    [  ] Número de matrícula    [  ] Período    [  ] Outros  

Se marcou a opção "Outros", descreva: 

 

04. É importante o sistema informar as atividades de cada módulo e suas respectivas horas? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Depende 

Se marcou a opção "Depende", explique o porquê: 

 __________________________________ 

 

05. O sistema deve informar quando atingir o limite de horas que podem ser aproveitadas? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Depende 

Se marcou a opção "Depende", explique o porquê: 

 __________________________________ 

 

06. O sistema deve informar o total de horas atribuídas ao aluno para cada atividade? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Depende 

Se marcou a opção "Depende", explique o porquê:  

__________________________________ 

 

07. Uma funcionalidade para pesquisar os dados dos alunos se faz necessário?  

( ) Sim (  ) Não (  ) Depende 

Se marcou a opção "Depende", explique o porquê: 

__________________________________ 

 

08. No gerenciamento de horas e cadastro de aluno as opções de editar e excluir são necessárias? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Depende 

Se marcou a opção "Depende", explique o porquê: 

__________________________________ 

 

09. O Sistema deve ser padronizado em relação à sua estética, levando em consideração cores, 

botões ou ícones? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Um pouco 

 

10. Indique as funcionalidades do sistema que você acha necessário caso não tenha sido citada. 
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3.1.2 Resultado do Levantamento de Requisitos 

O presidente da comissão de avaliação do curso de Sistema de Informação, Prof. 

Dr. Rainer Xavier Amorim, como o único usuário do sistema, além do coordenador do 

curso de SI, foi quem participou do levantamento de requisitos.  A Tabelas 6 apresenta 

os resultados da aplicação do questionário. 

Tabela 6 - Resultado da aplicação do questionário  

Questões Respostas 

1 Sim 

2 Sim 

3 Sim 

4 Nome, Número de Matrícula, E-mail, Período e Telefone 

5 Sim  

6 Sim 

7 Sim 

8 Sim 

9 Sim 

10 

Gerar um gráfico de barras mostrando a quantidade de horas de cada aluno 

Em cadastro de alunos, um checkbox para quem estiver cadastrando/editando os 

dados, de forma que seja possível identificar se o aluno é egresso ou aluno ativo 

Limitar carga horária máxima atingida de cada modalidade 

     Fonte: O autor (2019). 

 

Como resultado, pode-se observar que a ferramenta digital deve apresentar as 

seguintes características de acordo com as funcionalidades do presidente da comissão de 

SI: 

• Aquisições: O tempo de resposta para solicitações deve ter um mecanismo de 

reposta rápida; 

• Autenticação de usuário: deve possuir um controle dos usuários para que 

possam se cadastrar e realizar o login, preferencialmente, deve dispor de um 

banco de dados onde contenha informações de todos docentes do ICET; 

• Informações na tela inicial: deve possuir pelo menos o número de matrícula, 

seguido do seu nome; 

• Consultas: Campo de consulta para: Aluno, Atividade e Categoria.  

• Estética: cores, botões, ícones padronizados como uma interface amigável;  

• Ajuda: descrições orientando o usuário a possíveis dúvidas; 

• Descrição de categoria: terá um campo com opções para gerenciar tais 

informações; 
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•  Descrição de horas aproveitadas: Tabela no sistema informando horas 

aproveitadas; 

• Descrição do Aluno: terá um campo informando dados do aluno seguido de 

botões de gerenciamento. 

3.1.3 Requisitos Funcionais e Não-Funcionais 

Os requisitos funcionais são as descrições sobre o que o sistema deve realizar. 

Esses requisitos estão relacionados diretamente com o tipo de software a ser 

desenvolvido, dependem dos objetivos dos usuários com o sistema e da forma que os 

desenvolvedores adotam para obter os requisitos. Enquanto, os requisitos não-funcionais 

são aqueles que não possuem relação direta com as funcionalidades do sistema, assim 

especificam ou restringem apenas características próprias do sistema (SOMMERVILLE, 

2016). Desta forma, foram definidos os requisitos funcionais (Tabela 7) e requisitos não-

funcionais (Tabela 8). 

Tabela 7 - Requisitos funcionais 

Identificador Descrição Prioridade 
Requisitos 

Relacionados 

[RF01] 
O sistema permitirá o acesso do usuário 

através do email e senha 
Importante - 

[RF02] 
O software deve manter os dados cadastrados 

dos alunos (Cadastrar, Excluir e Editar) 
Importante - 

[RF03] O software deve permitir pesquisar alunos Importante [RF02] 

[RF04] 

O software deve manter um controle para 

avaliar a entrada de atividades 

complementares 

Essencial [RF02] 

[RF05] 

O software deve possuir um botão onde  

permita a visualização das atividades do aluno 

em modo geral 

Essencial [RF02] e [RF04] 

[RF06] 
O software deve mostrar mensagem de 

confirmação para atividades cadastradas 
Essencial [RF02] 

[RF07] 
O software deve manter os dados cadastrados 

das modalidades (Cadastrar, Excluir e Editar) 
Essencial - 

[RF08] 
O software deve possuir um botão que ao ser 

clicado torne o sistema com tema escuro 
Desejável [RF01] 

[RF09] 

O software deve possuir um botão como opção 

para visuzalizar das atividades cadastradas em 

gráfico 

Desejável 
 

[RF02] e [RF05] 

[RF10] O software deve permitir pesquisar categorias Essencial [RF07] 

[RF11] 
O software deve gerenciar e calcular as horas 

aproveitadas por cada aluno 
Desejável [RF02] e [RF05] 

[RF12] 
software deve permitir pesquisar atividades do 

aluno 
Desejável [RF04] 

Fonte: O autor (2020). 
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Tabela 8 - Requisitos não-funcionais 

ID Descrição Categoria Escopo Prioridade 
Requisitos 

Relacionados 

[RNF01] 

O software será 

desenvolvido na 

plataforma Visual Code 

utilizando a linguagem de 

programação PHP 

Manutenabilidade 

Sistema e   

funcionali 

dade 

Essencial - 

[RNF02] 
O software funcionará em 

navegadores 
Portabilidade Sistema Essencial [RNF01] 

[RNF03] 

A veracidade das 

informações geradas pelo 

software serão de         

responsabilidade do        

desenvolvedor 

Segurança Sistema Essencial [RNF01] 

[RNF04] 

A veracidade das 

informações geradas pelos 

avaliadores serão de         

responsabilidade dos 

mesmos 

Segurança Sistema Essencial 
[RNF01] e  

[RNF03] 

[RNF05] 
O software terá um tempo 

de respota rápido 
Tempo Sistema Essencial [RNF01] 

[RNF06] 

Ao clicar no botão sair o 

software mostrará uma 

mensagem ao usuário que 

deverá responder se 

realmente deseja sair ou 

Usabilidade Sistema Essencial - 

Fonte: O autor (2020) 

 

3.2 Modelagem 

Dentro da realidade de desenvolvimento de sistemas, por mais simples que o 

mesmo seja, a modelagem pode ajudar a diminuir a complexidade de muitos problemas. 

Pressman (2016) afirma que modelagem é uma fase na qual os engenheiros de software 

esboçam modelos para entender melhor as necessidades do software. Dessa forma, 

modelar um sistema é uma forma de documentar e visualizar como um todo o que deve 

ser implementado. 

Nesse contexto surge a UML que se trata de uma linguagem visual unificada 

para modelagem de sistemas computacionais por meio do paradigma de orientação a 

objetos. Na comunidade da engenharia de software está linguagem foi adotada 

internacionalmente como padrão na modelagem de softwares. Ela permite que 
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desenvolvedores visualizem os produtos de seu trabalho em diagramas padronizados, e é 

muito usada para criar modelos de sistemas de software (GUEDES, 2011). 

Com a utilização da modelagem é possível obter vantagens em relação ao 

desenvolvimento sem um padrão de modelagem. Assim, como vantagem tem-se o 

gerenciamento de complexidade em que diminui diretamente o desperdício de 

entendimento confuso, comunicação entre pessoas envolvidas, redução de custos no 

desenvolvimento, previsão do comportamento futuro do sistema entre outros (GUEDES, 

2011). 

3.2.1 Diagrama de Caso de Uso 

O Diagrama de caso de uso é um diagrama UML onde busca-se demonstrar de 

maneira clara, simples e objetiva as interações de um usuário com as funcionalidades de 

um sistema. É utilizado como geralmente nas fases de levantamento e análise de 

requisitos do sistema fornecendo uma linguagem simples facilitando a interpretação 

(WAZLAWICK, 2015). 

O objetivo principal é documentar as funcionalidades do sistema do ponto de vista 

do usuário através de estruturas gráficas, delimitando o contexto de um sistema, 

documentando e descrevendo seus requisitos para auxiliar na confecção dos casos de 

teste. São definidos perfis de usuários que farão uso do sistema, quais papéis cada um terá 

na interação com o sistema e quais funcionalidades serão especificas dos usuários 

(UNHELKAR, 2018). 

Pode-se elaborar este tipo de diagrama de diversas maneiras, seja através de 

simples esboços feitos a mão até os mais completos feitos através de ferramentas UML, 

composto por casos de uso, atores e relacionamentos que são representados por balões, 

bonecos e setas com ou sem orientação (WAZLAWICK, 2015). Assim sendo, a Figura 

12 mostra o Diagrama de Caso de Uso modelado conforme os requisitos. 
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Figura 12 - Diagrama de caso de uso 

 

               Fonte: O autor (2020). 

3.2.2 Diagrama de Classe 

Guedes (2011) afirma que de todos os diagramas da UML, esse diagrama é o mais 

rico em termos de notação, tanto que ele é usado desde o nível de análise até o nível de 

especificação. Segundo Wazlawick (2015), além de definir como as classes serão 

estruturadas, esse diagrama define também quais serão os métodos e os atributos que cada 

classe deverá possuir. 

Em diagramas de classes, as classes são representadas por uma forma retangular 

dividida em três partes. A parte superior exibe o nome da classe, a do meio seus atributos 

e a inferior suas operações ou métodos. Usando linhas para representar associações, 

heranças, multiplicidades e outros tipos de relação entre classes e subclasses. Assim sendo 

uma representação estática apresentando suas classes, e a relação entre os objetos 

(GUEDES, 2011). 

Esse tipo de representação é bastante útil, pois serve no desenvolvimento de 

sistemas, com isso, os desenvolvedores do sistema podem ter um modelo a seguir em 

relação ao código, tendo suas classes e atributos pré-definidos, bem como o 
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comportamento dentro do sistema (GUEDES, 2011). A figura do diagrama de classe 

encontra-se no Apêndice A. 

3.2.3 Diagrama de Sequência  

Os Diagramas de Sequência apresentam especificações comportamentais do 

sistema, preocupando-se com a ordem temporal das trocas de mensagens entre os objetos, 

identificando, geralmente em forma de atores, os eventos responsáveis por gerar os 

processos modelados, desempenhando uma função antes do término da linha da vida 

(UNHELKAR, 2018). 

Este diagrama tem como objetivo mostrar como as mensagens entre os objetos são 

trocadas no decorrer do tempo para a realização de uma operação. Dessa forma, é definido 

a ordem em que os eventos devem ser acontecer, as mensagens que são enviadas, os 

métodos que são chamados e como acontece a interação entre os objetos (GUEDES, 

2011). Assim sendo, foram modelados os Diagramas de Sequência “Cadastro Categoria”, 

“Cadastro Aluno” e “Cadastro Atividade”, que devido aos seus tamanhos encontram-se 

no Apêndice A. 

3.2.4 Diagrama de Atividade 

Um diagrama de atividades mostra um fluxo de trabalho, um ponto de partida, 

ações, decisões, divisões e junções para mostrar atividades simultâneas e pontos finais. É 

essencialmente um fluxograma para um processo ou fluxo de trabalho, geralmente escrito 

usando termos específicos do domínio. Ele não exibe classes, objetos ou chamadas para 

funções. Esse diagrama apresenta as entradas e as saídas de atividades do fluxo de 

trabalho. (UNHELKAR, 2018). Assim, foi modelado os Diagramas de Atividades: 

“Aluno” (Figura 13), “Categoria” (Figura 14) e “Atividade” (Figura 15). 
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Figura 13 - Diagrama de atividade – aluno 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

Figura 14 - Diagrama de atividade – categoria 

 

Fonte: O autor (2020). 
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Figura 15 - Diagrama de atividade – atividade 

     

   Fonte: O autor (2020). 

 

3.2.5 Diagrama do Banco de Dados 

A Figura 16 apresenta o diagrama de banco de dados que foi desenvolvida de 

acordo com as funcionalidades do sistema. A tabela “Avaliador” obtém informações do 

Avaliador para que o mesmo tenha acesso ao sistema, são requeridas informações 

referentes ao e-mail e senha. 

A tabela “Aluno” refere-se ao cadastro de um Aluno do qual está relacionada a 

tabela “Atividade” que obtém as informações das atividades complementares, referentes 

a data, horas, descrição e semestre, seguido da tabela “Horas_Aproveitadas” com 

informações do aproveitamento de horas. A tabela “Modalidade” indica os tipos de 

modalidades como ensino, extensão e pesquisa, que está relacionada a tabela “Categoria” 

onde será armazenado as informações referentes as categorias seguidas do código, 

descrição, carga horaria mínima, carga horaria máxima e aproveitamento máximo. 
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Figura 16 - Diagrama do banco de dados do sistema 

 

Fonte: O autor (2020). 

3.2.6 Arquitetura 

A atividade de identificar, em que consiste subsistemas para representar um 

sistema inteiro estabelecendo a forma de comunicação entre os componentes e controle 

dos mesmos, é denominado como projeto de arquitetura. A arquitetura é o primeiro 

estágio no processo de projeto e tem significativa importância atuando como fator de 

ligação entre o projeto e requisitos (SOMMERVILLE, 2016). 
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Rabelo (2019) ressalta que além de ser importante para a implementação e os 

testes do sistema, uma arquitetura completa pode influenciar na rapidez e na eficiência 

da realização de possíveis alterações e manutenções no mesmo. Para Pressman (2016), 

a arquitetura de software é uma estrutura que apresenta os componentes do software, as 

propriedades externamente visíveis e o relacionamento entre eles. 

Dentro do contexto de arquitetura, surgiu o padrão arquitetural conhecido como 

MVC (Model-View-Controller), que se tornou reconhecido na criação de aplicações 

web. Sua dinâmica é simples, todas as requisições da aplicação são direcionadas para o 

controller, que acessa a camada model para trabalhar a requisição feita, assim tendo um 

resultado e apresentando na camada view (MASSARI, 2017). 

Considerando o uso do MVC como uma boa prática lógica para o 

desenvolvimento, esse padrão foi adotado para explicar as principais estruturas do 

SCAC. A arquitetura de software que, segundo Pressman (2016) faz parte do modelo 

de projeto, foi desenhado com embasamento no padrão MVC, conforme mostrado na 

Figura 17. 

Figura 17 - Arquitetura do sistema 

     Fonte: O autor (2020). 
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• Model: É onde estão os arquivos responsáveis pela lógica do sistema, a 

implementação dos requisitos funcionais e não funcionais e regras de negócio. É 

nessa camada que guarda os arquivos de geração de código das classes, CRUDs e 

banco de dados. 

• View: É a camada onde estão todas as interfaces do framework, desde a interface 

que possibilita a modelagem de diagramas de classes, até a interface que apresenta 

as telas do sistema gerado a partir do diagrama. 

• Controller: É onde estão os métodos responsáveis pela interação entre as 

camadas View e Model. Nesta camada, os eventos ou ações dos usuários são 

processados. Por exemplo, quando o usuário cadastra um aluno, modalidade, 

Atividade, definindo visibilidades e tipos na camada View, o Controller pega 

esses dados, processa e envia para a camada Model, que aplica a lógica definida, 

devolve ao Controller, que, consequentemente, envia os dados processados ao 

usuário pela camada View. 
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4  IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SCAC 

 

A codificação do SCAC foi feita utilizando o Visual Studio Code 2020 utilizando 

a linguagem de programação PHP Orientado a Objetos na versão 7.2.5, por existir 

diversas documentações disponíveis no levantamento bibliográfico, além de possuir uma 

diversos tutoriais e instruções na comunidade PHP e também por ser muito simples no 

desenvolvimento de aplicações utilizando os conceitos de orientação a objetos. 

O Visual Studio Code apresenta uma interface simples, além agregar grande 

suporte para outros tipos de linguagens fundamentais para o desenvolvimento de 

Aplicações Web, tais como Javascript, CSS e HTML. O Visual Studio Code é gratuito 

desenvolvido pela Microsoft para Windows. 

Foram utilizadas outras tecnologias, como o servidor web Apache versão 3.2.2 e 

o SGBD phpMyAdmin versão 4.8.0, além do framework Bootstrap 4.5, que auxiliam na 

construção de interfaces amigáveis por intermédios de arquivos CSS e Javascripts 

prontos. A aplicação Web gerada pelo Jungle possui um padrão de interface totalmente 

baseada no Bootstrap 4.5. 

4.1 Telas do Sistema SCAC 

4.1.1 Telas de Início  

O Sistema SCAC foi desenvolvido de acordo com o levantamento de requisitos. 

O usuário ao abrir o sistema SCAC se depara com a logomarca e a tela de login (Figura 

18), sendo necessário o e-mail e senha de usuário. Após a autenticação, ele é 

redirecionado para página inicial do sistema, conforme a Figura 19, onde terá a 

visualização geral caso existam alunos cadastrados. 
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Figura 18 - Tela de login do sistema SCAC 

 

 Fonte: O autor (2020). 

Figura 19 - Página inicial do sistema SCAC 

 

Fonte: O autor (2020). 

Após o processo de autenticação do avaliador no sistema, o mesmo terá acesso a 

barra de menu que se encontra do lado esquerdo da tela, conforme mostra a Figura 20. 

Esse menu contém as opções disponíveis para o avaliador, que oferece as seguintes 

funcionalidades: (i) Aluno, (ii) Modalidade, (iii) Sobre e (iv) Sair. 
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Figura 20 - Tela de menu do sistema SCAC 

 

Fonte: O autor (2020). 

4.1.2 Tela de “Aluno” 

Na tela de Aluno, conforme a Figura 21, para utilizar o gerenciamento das 

atividades complementares dele, é necessário, primeiramente fazer o seu cadastro. Para 

isso, o avaliador deverá clicar na opção “Cadastrar Discente” que será aberto uma janela 

( Figura 25) para o usuário cadastrar as informações do aluno: (i) Nome (ii) E-mail, (iii) 

Telefone e (iv) Número de Matrícula. Além disso, após o cadastro estarão disponíveis a 

opção de “Visualizar”, onde o avaliador será direcionado para tela “Atividades do 

Discente” que será explicado posteriormente. Caso o usuário precise alterar as 

informações do aluno, ele poderá clicar na opção “Editar” para atualizar as informações 

e “Excluir” caso necessite deletar o aluno. O avaliador também poderá consultar um aluno 

através do campo “Pesquisar”. 
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Figura 21 - Formulário de cadastro do aluno 

 

Fonte: O autor (2020). 

4.1.3 Tela de “Atividades” 

Na tela de Atividades do Discente, conforme a Figura 22, caso haja atividades 

cadastradas, essa é automaticamente carregada, caso contrário, os campos ficam vazios 

aguardando o cadastramento de informações sobre as atividades complementares do 

aluno. 

Para cadastrar uma nova atividade complementar, Figura 23, o avaliador deverá 

clicar na opção “Inserir Atividade” que logo será aberto uma nova tela para inserir os 

seguintes dados: (i) Código (da categoria), (ii) Descrição da Atividade, (iii) Semestre, (iv) 

Ano e (v) Carga Horária. Além disso, após o cadastro, o avaliador poderá “Editar” e 

“Excluir” a atividade complementar caso seja necessário. 
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Figura 22 - Tela de atividades do discente 

 

Fonte: O autor (2020). 

Figura 23 - Formulário de cadastro de atividade 

 

Fonte: O autor (2020). 

Logo acima da tabela da atividade, o avaliador poderá clicar no botão “Horas 

Aproveitadas”, no qual é possível ver as horas aproveitadas, conforme mostra a Figura 

24, onde mostra o histórico das atividades aproveitadas a partir da soma do total de cada 

categoria. 
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Figura 24 - Horas aproveitadas 

 

Fonte: O autor (2020). 

4.1.4 Tela de “Modalidade” 

Na tela de Modalidade, conforme a Figura 25, é necessário escolher a modalidade 

na qual deseja cadastrar as categorias, divididas em: (i) Ensino, (ii) Pesquisa e (iii) 

Extensão. Logo abaixo de cada imagem da modalidade, o avaliador poderá clicar no botão 

“Gerenciar”, no qual é possível visualizar e gerenciar as categorias. 

Figura 25 – Tela de modalidade 

 

Fonte: O autor (2020). 
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4.1.5 Tela de “Categoria” 

Na tela de Categoria, conforme a Figura 26, caso existam categorias cadastradas, 

essa é automaticamente carregada, caso contrário, os campos ficam vazios aguardando o 

cadastramento das categorias. Para isso, o avaliador deverá clicar na opção “Inserir 

Categoria” onde deverá preencher as seguintes informações de acordo com a Figura 27: 

(i) Código, (ii) Descrição, (iii) Carga Horária Mínima , (iv) Carga Horária Máxima e (v) 

Aproveitamento Máximo. Após o cadastro, o avaliador poderá “Editar” e “Excluir” a 

categoria caso seja necessário. 

Figura 26 - Tela de categoria 

 

Fonte: O autor (2020). 
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Figura 27 - Formulário de cadastro da categoria 

 

           Fonte: O autor (2020). 

4.1.6 Tela de “Sobre” 

Nesta tela contém informações sobre o objetivo do SCAC, quem desenvolveu e 

orientou sobre a sua funcionalidade. 

4.2 Avaliação de Funcionalidade e Usabilidade 

A avaliação de funcionalidade de software se faz necessário para garantir que ele 

esteja funcionando adequadamente conforme os requisitos definidos. Essa avaliação é 

realizada de forma rápida e eficiente, por meio de um conjunto de atividades de testes. 

Isso é essencial para o aumento da confiança sobre o software, além de poder garantir a 

qualidade do produto, principalmente se as funcionalidades estiverem de acordo com 

especificações e requisitos do sistema (SANTANA, 2019). 

A avaliação de usabilidade foca na experiência do usuário e na sua interação com 

o sistema, tendo em vista a obtenção de indícios que demostrem o grau de satisfação do 

usuário, identificando também possíveis problemas de usabilidade, tudo isso ajuda a 

prevenir erros e a indicar soluções para que a interface seja limpa, intuitiva e agradável 

de usar (SANTANA, 2019). 
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4.2.1 Planejamento da Avaliação 

• Definição dos Participantes 

Docentes da Comissão de Avaliação do Curso de Sistema de Informação foram 

convidados para avaliar o sistema SCAC. Esses profissionais atuam no Instituto de 

Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

• Definição da Instrumentação 

Primeiramente, os participantes tiveram que assinar um termo de consentimento 

livre e esclarecido, conforme mostra a Figura 28. Após o seu preenchimento, foi utilizado 

um questionário de avaliação dividido em duas etapas: (i) Lista de Atividades das 

Funcionalidades e (ii) Questionário de Usabilidade, conforma apresentando na Figura 29.  
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Figura 28 -  Termo de consentimento livre e esclarecido 

  Fonte: O autor (2020). 
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Figura 29 - Questionário de avaliação  
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        Fonte: O autor (2020) 

 

 

4.2.2 Resultado da Avaliação 

 O Sistema SCAC foi instalado em um notebook, onde foi avaliado por dois 

docentes com o perfil apropriado. Após as configurações necessárias, o participante 

recebeu o questionário de avaliação com a Lista de Atividades que ele deveria realizar 

utilizando o sistema.  
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 Foram reportados alguns erros como no cadastro de atividade do discente não 

aparecer algumas categorias e o sistema não validar o limite máximo de aproveitamento 

das atividades do discente. Esses erros foram corrigidos para que o sistema funcionasse 

corretamente.  A Tabela 9 mostra o resultado obtido na Avaliação de Usabilidade seguido 

do número de respostas por questões. 

Tabela 9 - Resultados obtidos da avaliação de usabilidade 

Questões 1 2 3 4 5 

A interface do SCAC é amigável - - - - 2 

O SCAC é bem sucedido na realização das funções que se propõe 

a realizar 
- - - 2 - 

O SCAC  pode auxiliar o avaliador na otimização dos processos 

de controle das atividades complementares 
- - - - 2 

O SCAC consegue ter clareza nos comandos facilitando sua 

utilização 
- - - - 2 

Foi fácil encontrar a informação que eu precisava - - - - 2 

A organização de informações na tela do software é clara - - - 1 1 

Não senti dificuldades de encontrar o caminho das atividades - - - 1 1 

Foi fácil entender as mensagens - - - - 2 

Foi fácil compreender os botões - - - - 2 

Eu me senti confortável com este software - - - - 2 

É fácil aprender a usar o SCAC - - - - 2 

     Legenda: 1 - Discordo Totalmente, 2 - Discordo, 3 - Neutro, 4 - Concordo e 5 - Concordo Totalmente     

     Fonte: O autor (2020). 

     

Pode-se perceber que todos os avaliadores consideram a interface amigável e com 

clareza nos comandos. Além disso, eles concordam que o SCAC permite auxiliar o 

avaliador na otimização dos processos de controle das atividades complementares. Como 

resultado geral, pode-se concluir que a primeira versão do SCAC possui um bom 

desempenho e possui as seguintes características: 

• Interface amigável 

• Cumprir as funções a que se propõe 

• Facilidade em usar 

• Organização das informações na tela 

• Confortável e de fácil aprendizado utilizar o SCAC 
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Os avaliadores sugeriram algumas melhorias no SCAC, descritas a seguir, que 

serão realizadas antes da entrega do sistema para a Coordenação do Curso de Sistemas de 

Informação: 

• Adicionar a logo do curso de SI 

• Padronização das cores do sistema com a logo de SI 

• Revisão das logos de “Modalidades” 

• Função de relatório das atividades do discente 

• Função de verificação se a carga horaria total é maior do que o permitido 
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

5.1 Considerações Finais 

Desde que se iniciou a era tecnológica são utilizadas aplicações de sistemas 

gerenciais para melhorar e aprimorar o desempenho da absolvição de informações no 

processo de tomada de decisões. A tecnologia se tornou uma alternativa adequada para 

manter um formato diferente dos métodos de gestões tradicionais, fornecendo opções 

diversificadas para cada área administrativa buscar a melhor forma de otimizar suas 

atividades. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema denominado 

SCAC, com foco de otimizar os processos de cadastro das atividades complementares 

dos discentes do curso de Sistemas de Informação do Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia. 

Para se ter uma base do que deveria ser implementado foi realizado um 

levantamento de requisitos com a comissão de avaliação, designada pelo colegiado de 

curso composta por docentes do curso, onde puderam opinar sobre a concepção do 

sistema. 

No sistema SCAC é possível gerenciar informações das atividades 

complementares dos discentes tornando o processo de avaliação mais eficientes. O 

cadastro de alunos, atividades e categorias de cada modalidade são realizadas por meio 

de telas com formulários. Alinhando as informações da categoria com atividades do aluno 

cadastradas, foi possível ter uma visão através de uma tabela das horas já aproveitadas. 

Após a construção do sistema, foram realizados testes de funcionalidade e 

usabilidade com a finalidade de verificar o seu desempenho. Por meio do questionário de 

avaliação aplicado com alguns avaliadores da comissão do curso de Sistemas de 

Informação, os mesmos puderam verificar e opinar sobre as funcionalidades do sistema, 

relatar erros e apresentar sugestões de melhorias. 

 

 



77 

 

 

 

 

 

Dessa maneira, podemos concluir que o cadastro das atividades complementares, 

do curso de Sistemas de Informação, pode ser beneficiado por meio da utilização do 

sistema SCAC, agregando valores como produtividade, portabilidade, manutenibilidade 

e tomada de decisão. 

 

5.2 Limitações 

As limitações deste trabalho estão relacionadas, principalmente, a dois itens: (i) 

ao número funcionalidades nessa primeira versão do sistema, por exemplo, a falta de uma 

verificação dinâmica do sistema para a mesma atividade não ser aceita através de 

descrições diferentes. Além disso, a geração de relatórios das atividades complementares 

do aluno se tornaria essencial e (ii) a avaliação de usabilidade poderia ter sido realizada 

com um número maior de participantes, para obter um número maior de resultados e 

assim ter uma maior precisão acerca do desempenho do sistema. 

5.3 Trabalhos Futuros 

 Como trabalhos futuros, pretende-se desenvolver funcionalidades mais robustas 

ao sistema no que tange à fase controle de atividades complementares do aluno, por 

exemplo, gerar relatórios de atividades especificas do aluno, com informações de horas 

aproveitadas e categorias que atingiram seu limite máximo. 

 Uma possibilidade também é trazer informações tanto de atividades quanto 

categorias cadastradas, através de gráficos, assim possibilitando um resumo de fácil 

entendimento para o avaliador ter uma visão ampla das atividades do aluno e das 

categorias. 

 Outro aspecto a ser trabalhado é o tornar o sistema mais apto para versão mobile, 

visto que o a plataforma será online, e o avaliador poderá acessar as informações em 

qualquer lugar, gerenciando o controle das atividades. 
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Diagrama de sequência – Cadastro categoria 
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Diagrama de sequência - Cadastro aluno 
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Diagrama de sequência – Cadastro atividade 
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