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Abstract. The main objective of the course completion project presented here 

was the development of a system of teaching recommendations for students of 

higher education in Technology in Analysis and Systems Development of the 

Federal Institute of São Paulo, Hortolândia campus. The same was developed 

in web platform and that resulted in a system that returns recommendations of 

teaching materials to the students, from the difficulties of learning pointed by 

the same in the system, with the aim of making the search for learning materials 

more effective and consequently contribute to the improvement of knowledge 

acquisition.. 

 
Resumo. O projeto de conclusão de curso aqui apresentado teve como principal objetivo 

o desenvolvimento de um sistema de recomendações didáticas para os alunos do 

ensino superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do 

Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia. O mesmo foi desenvolvido 

em plataforma web e que resultou em um sistema que retorna recomendações 

de materiais didáticos aos alunos, a partir das dificuldades de aprendizado 

apontadas pelos mesmos no sistema, com a finalidade de tornar mais eficaz a 

busca de materiais didáticos de aprendizagem e consequentemente contribuir 

na melhoria de aquisição de conhecimento. 

 
1. Introdução 

A informação assume, hoje em dia, uma importância progressiva, o acesso às informações 

está cada vez mais presente, pois elas nos auxiliam nas buscas de novos conhecimentos. A 

informação tornou-se uma necessidade crescente para qualquer setor da atividade humana 

e é indispensável mesmo que a sua procura não seja ordenada ou sistemática, mas 

resultante apenas de decisões casuísticas e/ou intuitivas. 

Um exemplo disso seria a internet, que pode ser acessada em alguns dispositivos, 

como um exemplo, computadores ou celulares que nos fornecem uma gama de 

informações que ajudam nas tarefas do nosso cotidiano.  

E com isso a procura por sistemas que os auxiliem em suas tarefas está cada vez 

maior, como exemplo que vai de uma receita de bolo até como resolver cálculos 

matemáticos. 

  



Além de toda essas informações atuais, temos que ter em mente que o mundo está 

em evolução constante, e a sociedade necessita de novas tecnologias, porque cada 

problema novo que surge é necessário uma tecnologia que auxiliem essas pessoas, e os 

sistemas e aplicativos facilitam e otimizam o tempo, pois sabemos o quanto é ávido o 

cotidiano da população. Como citado por Sommerville (2011, p.01), “precisamos de 

novas tecnologias para nos ajudar a resolver esses problemas, e os softwares certamente 

terão um papel fundamental nessas tecnologias. 

E as aplicações web se enquadram neste quesito de evolução e auxílio nas tarefas, 

potencializando interações oportunizadas pelas diferentes aplicações disponíveis na web, 

como blogs, microblogs (ex. Twitter1), compartilhamento de arquivos, ajuda na tarefa 

doméstica, e-commerces entre outros. 

As aplicações web, que serão descritas na seção de fundamentação teórica, contam 

com vantagens frente a aplicações desktop, é a facilidade de acesso, em qualquer ambiente 

pode se acessar as informações contidas na aplicação sem a necessidade de instalar nada 

no computador, precisando somente de um navegador web. 

E estas vantagens se enquadram relativamente para o âmbito acadêmico, um 

exemplo seriam sites de pesquisas acadêmicas, bibliotecas virtuais, videoaulas, e muitas 

outras aplicações que auxiliam cada vez mais os alunos. 

O sistema de recomendação proposto, foi desenvolvido utilizando tecnologias para 

web, assim obtendo flexibilidade e a facilidade de acesso por diferentes meios  (celulares, 

computadores, tablets, etc.). A estrutura das aplicações web conta com diversas páginas de 

conteúdos, bem como arquivos de estilização (fontes, cores, layout de telas, etc.). Para 

hospedagem do site, bem como comunicação e transporte de dados foi utilizado um 

servidor. Já o armazenamento de dados emprega um banco de dados onde são 

armazenadas todas as informações, tais como: dados dos alunos, dados de acesso e dados 

acadêmicos. 

 

1.1. Justificativa 

Embora a tecnologia e inovação tenham abundantemente provido meios de se buscar 

conhecimento para melhoria da aprendizagem dos alunos, as buscas nem sempre trazem 

resultados que possam maximizar o aprendizado de tópicos em que os alunos têm mais 

dificuldade. 

Geralmente em sites de recomendação didática, como os que serão apresentados 

na seção 1.3,  há um grande volume de informações que necessitam ser cadastradas, como 

endereço, data de nascimento, nome dos pais, CPF e RG, etc. Isto gera uma frustação e 

desistência do aluno, pois o mesmo objetiva o auxílio rápido para a dificuldade em suas 

disciplinas. 

Além do grande volume de informação nos cadastros, há também o fato dos alunos 

também não terem o tempo hábil para solucionar suas dúvidas com seus professores. 

Diante do contexto, justificou-se a criação de um sistema de recomendação didática para 

os alunos do curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto 

Federal de São Paulo Campus Hortolândia, que têm por intuito prover meios de 

disseminar conhecimentos mais eficazes às dificuldades de aprendizagem. 

Com base nas informações que o próprio aluno cadastrar no sistema, como sua 

disciplina, semestre, notas, e principalmente sua nota final em relação a disciplina que 

apresenta um baixo desempenho, o sistema retornará livros e/ou artigos pertinentes a sua 

dificuldade na disciplina para auxiliá-lo futuramente ou até buscar conteúdos novos.  

                                                   
1 Twitter: www.twitter.com 



Com o conhecimento apresentado, o sistema conta com uma interface simplificada e 

contará com eliminação de filtros, como dados pessoais ou listas extensas de informações 

acadêmicas e cadastros extensos, buscando praticidade na usabilidade do sistema. 

Por meio do seu perfil, as suas informações serão disponibilizadas via e-mail,  ou 

seja, os livros e/ou artigos que o sistema retornou, sugeridos com base nas informações 

preenchidas pelo aluno. Com isso o mesmo terá mais comodidade e caso necessite 

relembrar quais livros foram recomendados, o sistema também manterá os livros e/ou 

artigos no próprio perfil do aluno. 

Embora os sistemas de recomendações didáticas tenham potencial em apoiar 

eficazmente os alunos em seus estudos, vale salientar que o professor tem papel 

fundamental na formação educacional do aluno. 

Assim como menciona Manacora (2008), pode-se dizer que, nas escolas, o nexo 

instrução-educação somente pode ser representado pelo trabalho vivo do professor, na 

medida em que o professor é consciente dos contrastes entre o tipo de sociedade e de 

cultura que ele representa, o tipo de sociedade e de cultura representados pelos alunos. 

1.2. Questionário 

No intuito de melhorar o sistema proposto foi realizado um questionário com a finalidade 

de gerar dados quantitativos e qualitativos, para o levantamento dos dados sobre a opinião 

dos alunos a respeito dos sistemas de recomendação didática. As subseções a seguir 

mostram o resultado da pesquisa realizada. O formulário obteve a resposta de 24 alunos, 

sendo que todos são da área de Análise e Desenvolvimento de sistemas. Abaixo estão as 

perguntas aplicadas: 

1. Nas pesquisas sobre algum assunto da disciplina de sua universidade, o que você 

acha mais importante? 

2. Nos cadastros de sites de recomendações, você leva em consideração o quão é 

demorado o preenchimento e a quantidade de informações necessárias? 

3. O que você acha mais importante nas recomendações didáticas? 

4. Os sites de recomendação voltados para área de ensino, principalmente nas áreas 

tecnológicas, auxiliam na hora dos estudos? 

5. Qual plataforma você qualificaria a melhor, Aplicação Web ou Aplicação Mobile? 

6. Você acredita ser interessante, além de recomendar livros para o auxílio nas 

disciplinas que tenha mais dificuldade, que os sites de recomendação poderiam 

também fomentar conteúdos novos, nas disciplinas que você teve um desempenho 

melhor, como, feiras de tecnologia, ferramentas tecnológicas atuais, cursos 

interdisciplinares, etc.? 

7. Em sua opinião qual o papel dos professores no auxílio aos estudos, e os mesmos 

podem ser substituídos por sites de recomendação? 
  



A questão 1 nos mostra a opinião sobre o que seria importante na hora de buscar 

algum conteúdo, que nos mostra que 87,5% dos alunos opinaram por conteúdo que 

realmente agrega nos estudos. 

 

Figura 1. Gráfico da Questão 1. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
A questão 2 nos mostra que 95,8% dos alunos levam muito em consideração a 

rapidez para realizar os cadastros nos sites de recomendação. 
 
 

 
Figura 2. Gráfico da Questão 2. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Na pergunta 3 foi levantada a questão em quais tipos de bibliografias os alunos 

acreditam ser importantes, bibliografias indicadas por professores ou que são pesquisadas 

nos sites de busca e 70,8% responderam que a indicação de um professor é importante   e 

29,2% dos alunos ainda opinaram por realizarem buscas das bibliografias em diversos 

sites. 
 

 

 

 

Figura 3. Gráfico da Questão 3. Fonte: Elaborado pelo autor. 

  



Como o sistema deste presente trabalho é voltado para área de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, a questão 4 fomentou ainda mais no desenvolvimento do 

sistema de recomendação didática, pois 91,7% dos alunos da área acreditam que os 

sistemas de recomendação ajudam nos estudos. 
 
 

 
Figura 4. Gráfico da Questão 4. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Na questão 5 foi levantada a opinião de qual plataforma os alunos preferiam e 83,3% 

optaram na aplicação Web. 
 
 

 

 

 

Figura 5. Gráfico da Questão 5. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na pergunta 6 foi levantada uma questão muito importante também, e que auxiliou 

na criação de uma funcionalidade muito relevante para o sistema e para o usuário final. 

Se os alunos achariam interessante, se além dos sistemas de recomendações 

recomendassem bibliografias para alunos que estão com baixo desempenho em suas 

disciplinas, os sistemas tivessem mais uma funcionalidade, que seria o incentivo a 

tecnologias e conteúdos novos aos alunos que tiveram o desempenho melhor. E 83,3% dos 

alunos acreditaram ser interessante esta funcionalidade nos sistemas de recomendação 

didática,  



 

Figura 6. Gráfico da Questão 6. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
A questão 7 questionou os alunos da importância do papel dos professores no 

incentivo aos estudos e se eles poderiam ser substituídos pelos sites de recomendação.  

E foi quase unânime a opinião dos alunos, aonde responderam, que os professores 

têm o papel fundamental no auxílio ao aluno, pois direcionam a seleção dos melhores 

conteúdos para adquirir conhecimento, e que os sites de recomendação podem ser uma 

ferramenta alternativa que pode agregar ainda mais conteúdo e não a substituição dos  

professores. 
 

1.3. Trabalhos Correlatos 

Com a finalidade de aprimorar o sistema proposto, e acrescentar requisitos realmente 

relevantes, foram listados alguns sites correlatos ao presente sistema, com intuito de 

demostrar seus requisitos e funções que podem ou não agregarem nas recomendações 

didáticas. Os requisitos dos sites foram dispostos na Tabela 1, onde foram listados três 

sites de recomendação didática. 

 

Sites de Recomendação ReadGeek GoodReads LibraryThing 

Cadastro simples    

Fácil usabilidade do usuário    

Recomendação eficiente    

 
Tabela 1. Comparativo dos Sites de Recomendações. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Analisando a tabela ,  é possível observar que há três sistemas que atendem o 

requisito de fácil usabilidade do usuário, o sistema ReadGeek e o LibraryThing. E apenas 

dois sistemas atendem o requisito de cadastro simplificado, o LibraryThing, sendo que 

nenhum dos três atendeu ao requisito principal, a recomendação eficiente para aluno. 

Podemos ter como resultado que dois dos três sistemas cumprem a facilidade e a 

simplicidade, que agregam na hora das buscas, tendo menos impacto negativo ao aluno, 

porém ainda possuem a dificuldade na funcionalidade principal proposta, a 

recomendação.  

 

  



1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos Gerais 

 

Objetivando prover meios de disseminar conhecimentos mais eficazes às dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, esse projeto propõe o desenvolvimento de um sistema web de 

recomendações didáticas para os alunos do curso superior em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Baseando-se na implementação e na implantação do objetivo geral do projeto, os 

seguintes objetivos específicos listados são: 

 

a. Eliminação de Filtros, onde o aluno não precisará preencher as palavras-chaves para 

que retorne o conteúdo pertinente ao seus estudos. 

 

b. Ambiente de fácil acesso ao aluno. 
 

c. Retorno didático com eficiência, baseando em sua nota final semestral e suas 

disciplinas. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 
Nesta seção são abordados os principais conceitos que fundamentam os aspectos técnicos 

e todo o embasamento e planejamento para desenvolvimento do sistema. 

2.1. Engenharia de software 

Engenharia de software é uma abordagem sistemática e disciplinada para o 

desenvolvimento de software (PRESSMAN, 2006). 

A engenharia de software foca no software como produto. Não entra neste escopo 

os softwares construídos apenas para passarem o tempo dos programadores (Paula Filho, 

2009). Com isso teremos um incentivo e um conhecimento de como focar no 

desenvolvimento inteiramente para o aluno, um software que atenda aos seus requisitos. 

2.2. Aplicação web 

Umas das propostas deste projeto foi o desenvolvimento em plataforma web com intuito 

do usuário ter a disponibilidade de acessá-lo em qualquer ambiente onde tenha acesso à 

internet. 

Aplicações Web são sistemas que são executados em ambientes distribuídos, onde 

as partes do sistema podem executar em máquinas diferentes, comunicando-se via 

protocolo HTTP ou HTTPS (Protocolo Seguro). A interface com o usuário é realizada 

pelos navegadores, como o Internet Explorer, o Firefox, entre outros. 

O cliente gera uma requisição para o servidor, que responde, ou seja, o cliente 

solicita para o servidor um recurso que pode ser como exemplo, uma imagem. Na figura 

7 é demonstrado o processo de solicitação e resposta. 



Figura 7. Arquitetura cliente/servidor. Fonte: Página do Devfuria2 

A vantagem do uso das aplicações web frente ao uso de aplicações desktop é a 

facilidade de acesso externo, sistemas via desktop são executados somente em estações 

locais, tendo acesso a bases de dados que podem ser encontradas em outra estação, mas 

seu processamento de dados ocorre localmente. Com este contexto a execução em 

sistemas web será mais flexível, pois podem ser acessados em servidores e gerar um 

conteúdo HTML, que é interpretado por navegadores, a interface inicia-se no cliente que 

será o navegador, o processamento de dados ocorrerá no servidor de aplicações e a sua 

base de dados pode estar em uma terceira  máquina. 

2.3. Linguagem de Modelagem Unificada UML 

A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem que define uma série de artefatos 

que auxiliam na tarefa de representar, através de documentos, os sistemas orientados a 

objetos ao longo do seu processo de Desenvolvimento, mas modelagem unificada não nos 

indica como desenvolver o software, como descreve Medeiros (2004), ela indica apenas 

as formas que podem ser utilizadas para representar um software em diversos estágios de 

Desenvolvimento.  

Além de fornecer a tecnologia necessária para apoiar a prática de 

engenharia de software orientada a objetos, a UML é a linguagem de 

modelagem padrão para modelar sistemas concorrentes e distribuídos. 

Utiliza-se de um conjunto de técnicas de notação gráfica para criar 

modelos visuais de software de sistemas intensivos, combinando as 

melhores técnicas de modelagem de dados, negócios, objetos e 

componentes (InfoEscola, 2006). 

 

3. Ferramentas de Desenvolvimento 

3.1. PHP 

PHP é uma linguagem para criação de scripts para a web do lado servidor, embutidos em 

HTML, cujo código fonte é aberto, e que é compatível com os mais importantes servidores 

web (especificamente o Apache). O PHP permite incorporar fragmentos de código em 

páginas HMTL normais – código esse que é interpretado à medida que suas páginas são 

oferecidas aos usuários. (Converse 2013, p. 27). Além do PHP conter essas vantagens de 

código aberto e a compatibilidade com servidores web, é de fácil instalação em qualquer 

plataforma, e se integra a quase todos os bancos de dados usados na atualidade. 

                                                   
2 DevFuria: www.devfuria.com.br 



 
3.2. HTML 

É a linguagem principal de quase todo o conteúdo da web e foi usada para a construção 

das páginas do sistema. Segundo Silva (2014, p. 22), “HTML é a sigla em inglês para 

HyperText Markup Language, que, em português significa linguagem para marcação de 

hipertexto”. Hipertexto é o conteúdo inserido em um documento para a web e que tem 

como principal característica a possibilidade de se interligar a outros documentos da web, 

o que tornará possível a construção da base de desenvolvimento deste projeto juntamente 

com a estilização citado logo a seguir. 

 

3.3. CSS 

O CSS Folhas de estilos em cascata — Cascading Style Sheet, formata a informação 

entregue pelo HTML. Essa informação pode ser qualquer coisa: imagem, texto, vídeo, 

áudio ou qualquer outro elemento criado, preparando essa informação para que ela seja 

consumida da melhor maneira possível pelo navegador, tendo como resultado uma 

agradável visualização da aplicação pelo usuário, tendo assim como objetivo, uma parte 

visual clara e de fácil acesso e interação do aluno com sistema. 

3.4. BootStrap 

Bootstrap é uma biblioteca de Estilização de páginas livre e de código aberto para a 

criação de sites e aplicações web. Ele contém HTML, que nos auxiliará na elaboração das 

páginas com ajuda do CSS para tipografia, formas, botões, navegação e outros 

componentes da interface, bem como extensões JavaScript opcionais. O Bootstrap 

destina-se a facilitar o desenvolvimento de sites dinâmicos e aplicações web. 

 

3.5. MYSQL 

Para o armazenamento de dados dos livros e artigos com base nas disciplinas, será utilizado 

no sistema o banco de dados MYSQL, onde os dados serão gravados na base de dados do 

sistema que o próprio aluno fornecerá como entrada, os dados fornecidos serão, o seu 

cadastro de dados pessoais, disciplinas cursadas no semestre e notas finais. O MYSQL 

ajudará também no retorno de dados, ou seja, na consulta feita pelo banco e exibida na 

tela do usuário, tendo a vantagem de escalabilidade e confiabilidade, um número ilimitado 

de utilização por usuários simultâneos; capacidade de manipulação de tabelas com mais 

de 50.000.000 de registros; alta velocidade de execução de comandos. 

Segundo Milani (2006, p.24), além de ser extremamente rápido, por armazenar os 

dados em tabelas do modo ISAM (código de baixo nível), o MYSQL é altamente 

confiável. Por possuir essas características, a ferrramenta é indicada para uso em 

aplicações em todas as áreas de negócio independentemente do tamanho de sua aplicação. 

O modelo do banco de dados utilizará o MER (Modelo Entidade Relacionamento), 

para modelagem e documentação do banco, organizando assim as tabelas e entendendo o 

detalhamento total do armazenamento de dados, como mostrado na figura 8. A principal 

funcionalidade de recomendação iniciasse na tabela “Biblioteca” onde fica todo 

armazenamento dos livros e artigos que se relaciona com a tabela de  “Disciplina”  

obtendo a informação através de uma palavra-chave, retornando então a bibliografia 

pertinente a disciplina, semestre e nota final do aluno. 
 
 



 

Figura 8. Diagrama Entidade Relacionamento. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
3.6. JavaScript 

Para tornar mais dinâmico o sistema, contaremos com a aplicação do JavaScript, que é 

uma linguagem de programação criada em 1995 por Brendan Eich, com o propósito de 

oferecer os processos de páginas web mais dinâmicos, tornando seu uso mais agradável. 

Em tese precisaremos apenas de um navegador para realizar scripts. Como explicado por 

Preston (2016, p.02), o JavaScript por ser, uma linguagem de script,  não funciona por si 

só, na verdade ele funciona no navegador web, que é responsável por executar o 

JavaScript instalado e ativado por padrão. 

3.7. Servidor WEB – Apache 

O Servidor WEB é o programa responsável pela publicação de documentos, imagens ou 

qualquer outro objeto que venha a ser acessado por um cliente através de um navegador, 

ele pode ser configurado para ser acessado apenas em uma rede interna (Intranet) ou uma 

rede externa (Internet), cada qual com suas funcionalidades definidas pelas necessidades 

da publicação. Segundo o site Brasdo - Estatísticas de internet brasileira, em fevereiro 

de 2017, a adoção de Apache no Brasil, foi de 49,87% de todos os domínios, 58,57% m 

Portugal e 47,20% mundialmente, ficando na frente de outras grandes empresas como 

(Microsoft, Zeus e Sun). 

3.8. StarUML 

StarUML, é um modelador de diagramas de software livre. Ferramenta útil, simples, 

concebida conjuntamente com o Windows oferecendo por esta razão uma funcionalidade 

prática e viável a todos no setor de desenhos de fluxograma disponibilizando: uma caixa 

de diálogo, uma fácil manipulação do teclado e uma perfeita visualização geral do 

diagrama. Para o software proposto neste projeto, usaremos o StarUML versão 3.0.2 para 

modelar o casos uso demonstrado na figura 10 no documento na seção de metodologia. 

3.9. Google Chart 

Sem dúvida alguma, os gráficos são uma fonte importante de informação, sendo assim são 

imprescindíveis a boas partes dos sistemas.  

O Google Chart, é uma biblioteca, que permite a criação de gráficos de 

forma dinâmica e on-line, com ela é possível gerar gráficos em formato, 

Radar chart, Scatter plot, Venn diagram, Google-o-meter, Maps e QR-

Code. “O Google Charts fornece uma maneira perfeita de visualizar 

dados no seu site. De simples gráficos de linhas a complexos mapas 

hierárquicos em árvore, a galeria de gráficos fornece um grande número 

de tipos de gráficos prontos para uso. (Google Developers, 2019). 



4. Metodologia e Desenvolvimento 

O método de desenvolvimento do projeto contará com a entrega incremental, ou seja, em 

cada versão desenvolvida, o usuário fará uma avaliação satisfatória das funcionalidades do 

sistema. Caso não esteja de acordo com os requisitos apresentados, serão feitas alterações 

e a versão passará por um processo de melhoria até atingir o grau de satisfação do usuário. 

As versões iniciais costumam incluir as mais importantes e urgentes 

funcionalidades, sendo comum as fases de: Requisitos, Projeto, Implementação, Verificação, 

Implantação e Manutenção. 

De modo que no Modelo Incremental seja possível fazer uma avaliação do sistema 

para encontrar erros e verificar quais as funcionalidades faltantes ou as que necessitam de 

melhorias, assim obterá uma rápida manutenção preventiva na primeira versão, evitando 

custos e retrabalho nas próximas versões do projeto. A Figura 9 mostra a Modelagem e as 

fases do Modelo Incremental. 

 

Figura 9. Modelagem e fases do método incremental. Fonte: Página do Startup Sorocaba3 

 

4.1. Especificação de Requisitos 

Para termos uma visão mais detalhada do software implementado, a melhor alternativa  é 

as especificações dos requisitos como um todo.  

“Fazer um bom levantamento e uma especificação de requisitos é algo 

primordial para quem trabalha com desenvolvimento de sistemas. Esse 

levantamento pode não garantir que o software contemple todas as reais 

necessidades dos usuários, mas tende a antecipar o surgimento dos erros 

de entendimento e inconsistências, aprimorando o processo de 

desenvolvimento de produtos de softwares.” (Machado, 2016, p.06). 

                                                   
3Startup Sorocaba: www.startupsorocaba.com 



4.1.1. Requisitos Funcionais 

 

Os requisitos funcionais são requisitos de sistema de software que especifica uma função 

que o sistema ou componente deve ser capaz de realizar, ou seja, os requisitos que definem 

o comportamento do sistema, eles capturam as funcionalidades sob o ponto de vista do 

usuário. A tabela 2 mostra os requisitos funcionais do software SPE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Tabela dos Requisitos Funcionais. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
4.1.2. Requisitos Não Funcionais 

 

Requisitos não funcionais são aqueles que não estão diretamente relacionados a 

funcionalidades de um sistema. Segundo Sommerville (2007, p.82), os requisitos não 

funcionais podem estar relacionados às propriedades emergentes dos sistemas, como 

funcionalidade, tempo de resposta e espaço de armazenamento.  

Como alternativa, eles podem definir restrições, como a capacidade dos 

dispositivos de entrada e saída e as representações de dados usadas nas interfaces do 

sistema. A tabela 3 mostra os requisitos funcionais do software SPE. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Tabela dos Requisitos Não Funcionais. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
  

RF01 – Efetuar cadastro 
Funcionalidade desempenhada pelo aluno para ter acesso ao login. 

 

RF02 – Efetuar Login 
Funcionalidade desempenhada pelo aluno para acessar o sistema. 

 

RF03 – Efetuar cadastro dos dados pessoais 

Funcionalidade desempenhada pelo aluno para incluir, deletar ou editar os 
dados pessoais do aluno. 

 

RF04 – Efetuar cadastro de Notas e Disciplinas 
Funcionalidades desempenhadas pelo aluno para gerar relatório de livros e 

artigos que o auxiliará nos estudos. 

 

RF05 – Gerar recomendação 

Funcionalidade desempenhada pelo sistema para indicar todos os conteúdos 

pertinentes as informações preenchidas inicialmente pelo aluno. 
 

RF06 – Enviar E-mail 

Funcionalidade desempenhada pelo sistema para enviar o relatório de 
recomendações de livros via e-mail para aluno. 

 

 O software dever ser aplicação web. 
 

 O cadastro do aluno deve ser simplificado. 

 

 O sistema deve ser de fácil acesso. 
 



4.1.3. Casos de uso 

 
Referem-se aos serviços, tarefas ou funções que podem ser utilizados pelos usuários do 

sistema. A tabela 4 mostra o caso de uso de forma detalhada do cadastro de notas dos 

alunos, nota-se que o mesmo modelo poderá ser utilizado para especificar o caso de uso 

para editar ou incluir o novo aluno, incluindo em conjunto a tabela de cadastros de notas 

dos alunos. 

 

Cadastro de notas 

 
Ator: Alunos 

 

Objetivo:  Cadastrar as notas dos alunos. 
 

Pré-condições: 

 
O aluno deve ter acessado a página de cadastro de aluno do sistema e estar logado. 

 

Fluxo Principal: 

 O aluno deverá selecionar a página de cadastro. 

 A página contará com campo de notas. 

 O aluno deverá escrever neste campo sua média final do semestre 

atual ou anterior. 

 Ao cadastrar, o aluno deverá clicar no botão de cadastro. 

 O sistema incluirá na tabela de notas do banco de dados. 

 O sistema retornará à recomendação pertinente a nota cadastrada 

anteriormente. 
Fluxo Alternativo: Não há. 
 

 

Tabela 4. Tabela Caso de Uso. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
O diagrama de casos de usos irá descrever os requisitos funcionais do sistema de 

maneira consensual entre o usuário e o sistema. “É necessário frisar aqui, que um 

diagrama de caso de uso não tem reflexo direto em codificação. Ele é um instrumento de 

visualização de complexidade, é a abstração da complexidade”. (Medeiros, p.28). Os seus 

elementos principais são nome do caso de uso e os autores envolvidos no sistema. A figura 

10 nos mostra o diagrama de casos de uso do sistema proposto desenvolvido com auxílio 

da ferramenta StarUML. 



 

Figura 10. Diagrama de Casos de Uso do S.P.E. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

4.1.4. Arquitetura do Sistema 

 
Com a arquitetura de software, é possível entender as diferenças entre as linguagens de 

programação, sistemas operacionais, servidores e banco de dados, ou seja, qualquer 

componente tecnológico pode ser usado para integrar uma solução arquitetural. A figura 

11 mostra a Arquitetura do Sistema S.P.E. 

 

Figura 11. Arquitetura do Sistema S.P.E. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
  



5. Resultados 

O software desenvolvido, sistema para auxílio acadêmico, tem como objetivo ajudar os 

alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas a terem um retorno didático com base 

em seu desempenho nas disciplinas que enfrentam dificuldades ou até mesmo aqueles que 

procuram melhorar seus estudos e buscar conhecimentos novos. O projeto é constituído 

apenas do módulo do usuário, por tanto o aluno terá total domínio sobre o sistema. 

5.1. Módulo do Usuário 

5.1.1. Tela Inicial do Sistema 

 

Como mostra na figura 12, quando o aluno acessa o sistema, ele é direcionado para tela 

inicial do S.P.E, aonde será possível se cadastrar ou realizar o login, caso já tenha um 

usuário cadastrado. 
 

Figura 12. Tela inicial do sistema S.P.E. Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

  



5.1.2. Login do Aluno 

 

Na tela de login, como apresentado na próxima figura, o aluno digitará seu e-mail e sua 

senha, aonde a mesma é criptografada para manter a segurança de dados do aluno. 
 

 
Figura 13. Tela de login do do Aluno. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.1.3. Cadastro do Aluno 

 

Caso o aluno acesse pela primeira vez o SPE, ele será redirecionado para uma página de 

cadastro, aonde ele preencherá seus dados, como,  (Nome, Usuário, E-mail e Senha) e 

assim criará o seu usúario. 
 

Figura 14. Tela de Cadastro do Aluno. Fonte: Elaborado pelo autor. 
  



 

5.1.4. Perfil do Aluno 

 

Na figura 15, é mostrada a tela de perfil do aluno, logo após realização do login como 

mostrado na figura 13. 
 

 
Figura 15. Tela de Perfil do Aluno. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.1.5. Cadastro para Recomendação Didática 

 

Para que o aluno tenha acesso as recomendações didáticas, ele acessará a opção 

"Recomendar Livros” na tela de "Tela de Perfil do Aluno" como mostra na figura 16, 

aonde o aluno preencherá com os dados acadêmicos (Disciplina, Semestre, Média 

Semestral e Nome do Aluno), baseando-se na média Semestral do Instituto Federal de 

  São Paulo Campus Hortolândia. 

Figura 16. Tela de Cadastro de Disciplinas e Notas. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



5.1.6. Resultado da Recomendação Didática 

 

E logo em seguida mostrará sua recomendação com base em suas informações preenchidas 

anteriormente. 

 

Figura 17. Tela do Resultado da Recomendação Didática. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
5.1.7. Envio das Recomendações via E-mail 

 

Enviando automaticamente as recomendações via e-mail do aluno, para visualizações 

futuras como mostra na figura a seguir. 

       Figura 18. Tela Envio das Recomendações via E-mail. Fonte: Elaborado pelo autor. 

   

5.1.8.  Desempenho Acadêmico 

  

Na página “Desempenho Acadêmico”, como mostra na figura a seguir, além dos alunos 

obterem as recomendações para seus estudos, ele contará também, com um gráfico para 

acompanhar o seu desempenho em suas disciplinas, para que possam melhorar nas 

disciplinas que estejam com alguma dificuldade ou até mesmo se aperfeiçoar nas disciplinas 

que tenham um bom desempenho. A figura 19 mostra também o código fonte na linguagem  

PHP, de toda implentação para resultar nos gráficos de desempenho do aluno. 

 



 

Figura 19. Tela do gráfico e código fonte em PHP do desempenho do aluno.Fonte: 
Elaborado pelo autor. 

 

5.1.9. Recomendação Didática – Bônus 

Caso o aluno tenha obtido uma nota maior que a média semestral do Instituto Federal de 

São Paulo Campus Hortolândia, basta o aluno preencher sua nota na “Tela de Cadastro 

para Recomendação Didática”, como mostra a figura 16, e o sistema retornará sites atuais 

de tecnologias, eventos, entre outros, para fomentar ainda mais os estudos do aluno. 



Figura 20. Tela de Recomendação Didática - Bônus. Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

6. Teste de Usabilidade 

Para obter uma melhor avaliação sobre um produto ou serviço, em termos de facilidade e 

intuição, para melhores resultados desta técnica, foram realizados com usuários que 

representam personas, para quem o produto é destinado, ou seja, o teste foi realizado com 

três alunos do Instituto Federal de São Paulo campus Hortolândia do curso superior em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que deram notas de 1 a 10, para que pudéssemos 

observar algum eventual problema ou possibilidade de melhorias. 



 

Figura 21. Resultado do Teste de Usabilidade. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

7. Conclusões 

Com  base  no  que  foi  apresentado  inicialmente,   o  desenvolvimento  do  sistema   de 

recomendação didática que auxiliará os alunos do curso superior em Análise e 

Desenvolvimento  de  Sistemas  a  melhorarem  seu  desempenho  acadêmico, teve seus  

resultados  alcançados.  Todas  as   etapas   planejadas   foram   concluídas, a cada fase 

do sistema  foram feitos  testes  e  avaliações  com  o  usuário  final  e  conforme houvesse 

alguma insatisfação com os requisitos apresentados, foram realizados os ajustes 

necessários,  conforme  o  que  é  proposto  na  metodologia  incremental. E conforme 

mostrado na tabela 1 em trabalhos correlatos, o sistema S.P.E é o que mais se enquadra 

nos três principais requisitos e propostas para melhor auxiliar os alunos, gerando assim 

menos frustações nas buscas por auxílio acadêmico, comparado as três sistemas citados 

anteriomente. 
O sistema SPE, demandou conhecimentos em diversas áreas e disciplinas, como 

a linguagem de programação PHP que foi responsável pela geração dos códigos fontes e 

de toda parte lógica da recomendação didática, na engenharia de software, foi possível 

compreender todas as funcionalidades e planejamento do projeto e empregar o uso da 

metodologia incremental e em seguida, todo conhecimento em banco de dados do sistema, 

para o armazenamento das informações dos alunos e seu retorno didático, um dos desafios 

foi a utilização de algumas tecnologias como BootStrap, JavaScript e a biblioteca Google 

Charts, que foram aprendidas em conjunto ao desenvolvimento do sistema. 

A composição de todos esses conhecimentos obtidos ao longo do 

desenvolvimento, resultou na finalização com êxito do projeto, portanto, em recomendar 

as bibliografias com base nas informações do aluno. 

  



8. Trabalhos Futuros 

Em termos de trabalho futuro, existem dois caminhos a serem seguidos: 

1. A migração do sistema desenvolvido na linguagem de programação PHP para 

a linguagem de programação C#, na linguagem C#, existem várias características 

positivas, porém de todas estas características as que agregariam para o sistema de 

recomendação didática seriam, a segurança dos dados dos alunos, a facilidade para captura 

dos livros na base de dados, usando assim algumas funcionalidades como, LINQ 

(Language Integrated Query), que fornece recursos de consulta interna, entre uma 

variedade de fontes de dados. 
2. O segundo caminho a ser desenvolvido, será a criação de uma API (Application 

Programming Interface), as APIs, consistem em um conjunto de rotinas e padrões de 

programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na Web, a 

mesma pode se ligar em diversas funções em um site de maneira que possam ser utilizadas 

em outras aplicações. Com base nesta funcionalidade, outras aplicações poderão agregar a 

API do sistema de recomendação em sua plataforma de ensino, sem se preocuparem com 

o desenvolvimento do sistema completo, será necessário apenas um instalador. Além de 

algumas vantagens como, redução a manutenção do código, melhoria do desempenho dos 

alunos e facilidade na hora de realizar as buscas didáticas para os estudos. 
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