Desenvolvimento de uma Integração do TelEduc ao Google Agenda
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Abstract. The purpose of this work is to integrate the open source e-learning
environment TelEduc with the Google Calendar, a virtual calendars’ application,
relating TelEduc’s courses external evaluations and portfolio activities to events in
the public calendar of Google Calendar users belonging to them. The development of
this integration is based on the construction of a library that communicates with the
Google Calendar API, which makes it possible to consume services offered by it. The
validation of the library behavior is based on functional tests performed in a
prototype/proof of concept application built with the purpose of imitating situations
applicable to TelEduc’s integration.
Resumo. O seguinte trabalho tem como objetivo integrar funcionalidades do
ambiente de e-learning de código aberto TelEduc à aplicação de calendários virtuais
Google Agenda, relacionando avaliações externas e atividades de portfólio de cursos
do TelEduc à eventos no calendário público de usuários do Google Agenda
pertencentes aos mesmos. O desenvolvimento dessa integração tem como base a
construção de uma biblioteca que se comunica com a API do Google Agenda, a qual
possibilita o consumo de serviços disponibilizados pela mesma. A validação do
funcionamento da biblioteca é fundamentada em testes funcionais realizados em uma
aplicação de protótipo/prova de conceito construída com o objetivo de simular
situações aplicáveis a integração do TelEduc.

1. Introdução
Desde meados do século XIX, o ensino a distância faz parte da grade de metodologias de
aprendizagem e ensino, utilizado por diversas instituições e organizações educacionais. Com
evoluções tecnológicas, principalmente relacionadas a Internet e a comunicação digital, surge
o e-learning ou eletronic learning, um ramo do ensino a distância onde cursos, informações e
conhecimentos podem ser disponibilizados e acessados virtualmente a qualquer momento e de
qualquer lugar através da web.
A plataforma de e-learning vem crescendo significativamente ao longo dos últimos
anos. De acordo com pesquisa realizada por site especializado na área (PAPPAS, 2015), a taxa
de crescimento de adoção do e-learning para o Brasil no ano de 2015 foi de 26%, o
caracterizando como o sétimo país com maior taxa de crescimento mundialmente, o que implica
a ascensão do e-learning como ferramenta de ensino e educação na sociedade brasileira.
Outro fator que se apresenta em um crescimento significativo é o desenvolvimento de
software baseado em APIs (Application Programming Interface, ou Interface de Programação
de Aplicações). Na edição da Revista iMaster de 2014, intitulada “A Era das APIs” destaca-se
a drástica adoção de empresas de pequeno a grande porte pelo desenvolvimento, exposição e
consumo de APIs, sendo a justificativa a capilarização e o aumento significativo do alcance de
soluções que aderem esse movimento.

Nesse contexto, espera-se que plataformas de e-learning também sigam essa tendência
pautada em integração através de APIs e, dado o crescente uso dessas plataformas no Brasil, a
proposta deste trabalho é desenvolver uma integração entre o ambiente de e-learning de código
aberto TelEduc (s.d.) e a aplicação de calendários e agendas digitais da Google, o Google
Agenda ou Google Calendar (GOOGLE, s.d.). Essa integração possibilita que atividades de
portfólio e avaliações externas que envolvem um usuário do perfil de aluno do TelEduc, como,
sejam incorporadas à agenda principal desse usuário no Google Agenda. Isso possibilita um
aprimoramento do TelEduc como plataforma de ensino e um aumento da visibilidade da mesma
aplicação a seus usuários, auxiliando na organização das atividades do estudante.
Pelo fato de a ferramenta Google Agenda possuir uma versão nativa aos aparelhos
móveis Android, que, segundo pesquisa realizada pelo International Data Corporation ou IDC
(2017), dominaram cerca de 85% do mercado mundial de aparelhos móveis em 2017, o Google
Agenda é uma aplicação amplamente conhecida. Para seu uso, é apenas necessário a posse de
uma conta Google: gratuita e comum a maioria das aplicações desenvolvidas pela mesma
empresa. Além disso, a versão móvel do Google Agenda possui uma integração direta com o
sistema de notificações do sistema operacional Android, o que favorece a divulgação de avisos
da adição e modificação de eventos na agenda de um usuário da aplicação.
Finalmente, pelo TelEduc se caracterizar como uma plataforma pública e de código
aberto, a integração desenvolvida ao término desse trabalho possibilita um acréscimo a
comunidade desenvolvedora da aplicação. O desenvolvimento deste trabalho, somado a um
projeto constituído da prestação de esforços de inúmeros outros envolvidos, qualifica-se como
uma colaboração e contribuição para além do cumprimento do trabalho de conclusão de curso.
O restante deste trabalho apresenta, na Seção 2, uma visão geral de e-learning, de APIs
e a integração por APIs, o Google Agenda e a metodologia ágil Scrum. Na Seção 3 é
apresentada a metodologia deste trabalho, baseada no Scrum, e o desenvolvimento apresentado
na Seção 4. Na Seção 5, discutimos as conclusões deste trabalho.

2. Referencial Teórico
A implementação de uma integração entre o TelEduc e o Google Agenda exige não somente
compreensão sobre e-learning e ambientes de aprendizagem virtual (AVA), como também
implica em conhecimento tácito e explícito sobre integrações entre sistemas e como estas
podem ser aplicadas através do Google Agenda. O projeto utilizou-se do desenvolvimento de
um protótipo como prova de conceito e seguiu a metodologia de desenvolvimento de software
Scrum. Estes conceitos serão apresentados a seguir, servindo como base teórica ao longo do
trabalho e facilitando o entendimento do desenvolvimento do mesmo.

2.1. E-Learning
De maneira geral, pode-se definir e-learning como “um tipo de aprendizagem na qual a
informação e o material de estudo se encontram disponíveis na Internet” (CAÇÃO; DIAS,
2003, p.24). Esse tipo de abordagem de ensino e aprendizagem se caracteriza por ser
consideravelmente flexível. Isso significa que um participante pode acessar o ambiente de
estudos de qualquer lugar e a qualquer momento por meio de um dispositivo conectado à
internet.
A flexibilidade do e-learning também implica em uma versatilidade do ambiente de
aprendizagem. Materiais como atividades e correções podem ser facilmente alteradas e
atualizadas pelo tutor, possibilitando que alunos possuam um respaldo das suas publicações de
forma mais rápida e dinâmica.

Dado o principal aspecto do e-learning, a flexibilidade, é interessante que os ambientes
de aprendizagem virtual possuam funcionalidades que explorem esse aspecto como forma de
aprimoramento e diversificação. Integrações com outras aplicações cotidianas a seus usuários
podem não somente ampliar a visibilidade do ambiente de ensino como também mantê-lo
versátil, motivando-nos a realizar este trabalho.

2.2. Integração de Aplicações e API
Atualmente é muito incomum sistemas computacionais desenvolvidos para operarem
individualmente, sem o compartilhamento de informações com outras aplicações. Isso se deve
ao fato que integrações entre aplicações através da disponibilização de APIs (Application
Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicações) se tornou um método
comum de comunicação entre sistemas que desejam compartilhar e acessar serviços e recursos.
De acordo com o Free On-line Dictionary of Computing (1995), API é a interface na
qual uma aplicação acessa recursos de sistemas operacionais ou outros serviços. De maneira
geral uma API é definida como um conjunto de métodos, funções ou rotinas para que um
software disponibilize suas funcionalidades para outras aplicações. Uma API atribui um nível
de abstração a sua utilização. Isso significa que uma aplicação que deseja utilizar as
funcionalidades de outra não necessitará ter ciência do comportamento interno ou de detalhes
de implementação dos serviços disponibilizados pela mesma.
Através de uma API tem-se uma interface entre e somente aplicações. Isso implica que
toda a comunicação é feita por meio de sistemas, fora do nível de visualização e conhecimento
do usuário. Esse conceito de abstração e comunicação entre aplicações por meio de APIs é
elucidado pela Figura 1.

Figura 1 - Diagrama conceitual sobre API

2.3. Google Agenda e Integrações
Google Calendar ou, em português, Google Agenda, é uma aplicação web de calendário e
agenda digital desenvolvida e ofertada pela empresa multinacional estadunidense Google.
Através dela um usuário é capaz de criar, organizar e compartilhar agendas e eventos de agenda
públicos e privados. O Google Agenda é um serviço gratuito, entretanto, para acessá-lo e
utilizá-lo é necessário possuir uma “conta Google”, como, por exemplo, um endereço de e-mail
nos serviços de correio eletrônico da Google, o Gmail ou Google Mail.

Por meio da API do Google Agenda, é possível integrar aplicações às funcionalidades
do Google Agenda e sincronizá-las a dados dessa mesma ferramenta. De maneira geral, o
Google Developers (s.d.) explica que a API do Google Agenda é uma API que segue o modelo
REST, um modelo utilizado no projeto de arquiteturas de software distribuído, baseadas em
comunicação via rede e tem como características o uso do protocolo HTTP (HyperText Transfer
Protocol ou, em português, Protocolo de Transferência de Hipertexto) e seus métodos: GET,
PUT, POST, DELETE, entre outros (FERREIRA, 2017). A API do Google Agenda pode ser
acessada através de chamadas HTTP explícitas ou bibliotecas de cliente Google. Ela
disponibiliza uma série de recursos que podem ser acessados, dentre eles, destacam-se: eventos,
calendários, lista de calendários, configuração, etc.
Além de usar a API do Google Agenda existem outras formas de integrar aplicações ao
serviço de agendas da Google. A primeira é por meio do Android Calendar Provider. Este é
um repositório para eventos de agenda de usuários do Google Agenda para a plataforma
Android que, juntamente com Calendar Provider API, pode-se consultar, inserir, atualizar e
excluir operações em agendas, eventos participantes, etc.
Também é possível usar as tecnologias JSON-LD e Microdata como forma de
integração ao Google Agenda. Com essas tecnologias, é possível marcar e incorporar dados em
e-mails do Gmail como resultados de pesquisas da própria plataforma da Google, permitindose enviar eventos a agendas de usuários do Google Agenda por meio de e-mails de sua aplicação
de correio eletrônico.
Por fim, existe a possibilidade de desenvolver integrações através do CalDAV. Este, por
sua vez, é uma extensão do WebDAV (extensão para transferência de arquivos do protocolo
HTTP) que fornece um padrão de comunicação para clientes acessarem informações do Google
Agenda estando em um servidor remoto. A Google oferece a API do CalDAV, uma interface
que proporciona o gerenciamento e visualização das agendas por meio do protocolo CalDAV.
Para o desenvolvimento desse projeto, o Android Calendar Provider e o JSON-LD e
Microdata não são tecnologias aplicáveis, pois o TelEduc não se trata de uma aplicação móvel
Android ou de correios eletrônicos. Já o CalDAV não possui tanta disponibilização de conteúdo
e informação para implementação de integrações, fazendo com que API do Google Agenda
fosse a melhor opção a se utilizar.

2.3.1 API do Google Agenda e OAuth 2.0
Assim como algumas outras APIs de aplicações da Google, as requisições feitas à API do
Google Agenda necessitam de autorização. Esta, por sua vez, é cedida por meio do protocolo
OAuth 2.0. De maneira geral, o OAuth 2.0 permite que aplicações tenham acesso limitado a
recursos de usuários de aplicações terceiras (ANDREY, 2017). Por meio do OAuth 2.0 não é
necessário a exposição de credenciais de um usuário para aplicações requerentes, as requisições
feitas são autorizadas por meio de um código de acesso ou access token.
Este token é adquirido por meio de uma requisição feita ao servidor de autorização
OAuth. Este processo de obtenção do token exige um consentimento do usuário sobre o uso de
seus dados. No caso de APIs da Google, incluindo o Google Agenda, é possível utilizar o
método do Google Sign-In para a aplicação requerente ser redirecionada a validação de entrada
da Google, que por sua vez utiliza o OAuth 2.0, retornando o token de acesso a essa aplicação
cliente após a entrada dos dados de acesso do usuário.

Após a obtenção do token, a aplicação cliente requerente pode utilizá-lo para obter os
recursos que deseja do determinado usuário. Isso é feito por meio de uma requisição direta ao
servidor que possui o recurso, no caso do projeto, o servidor do Google Agenda. O processo
completo é demonstrado no diagrama da Figura 2.

Figura 2 - Diagrama de sequência OAuth 2.0
É interessante mencionar que o token de acesso possui um tempo de expiração. Caso
esse tempo seja ultrapassado, o token obtido não será válido em novas requisições ao servidor
do recurso. Para solucionar esse problema é possível requerer um token de atualização ou
refresh token ao servidor OAuth, utilizando-se do mesmo processo de autorização mencionado
para o token de acesso. O token de atualização não possui data de expiração e é utilizado para
adquirir novos tokens de acesso caso o utilizado tenha expirado. O processo de obtenção de
novos tokens de acesso não exige consentimento ou ação do usuário, sendo imperceptível a
nível de uso da aplicação requerente.

2.3.2 Disponibilização da API do Google Agenda
A Google disponibiliza bibliotecas de cliente para diversos tipos de linguagem de programação
para utilização dos recursos da API do Google Agenda. Existe uma biblioteca que pode ser
utilizada para aplicações desenvolvidas em PHP, linguagem utilizada no servidor do TelEduc.
Entretanto diversas funcionalidades disponibilizadas por ela não são necessárias para o
desenvolvimento da integração, sendo que sua utilização seria além do necessário.
Por esse motivo, optou-se por desenvolver uma biblioteca autoral, mais reduzida e
especializada, utilizando chamadas HTTP explícitas em PHP para obter os recursos necessários
para implementação da integração. Esse desenvolvimento também possibilitou um estudo
prático mais aprofundado na linguagem e seus recursos, o que serviu de base para as
implementações necessárias no código fonte da aplicação TelEduc.

2.4. Prova de Conceito
O desenvolvimento da biblioteca responsável pela abstração do uso da API do Google Agenda
foi pautado na aplicação de uma prova de conceito. Quando referente ao desenvolvimento de
software, uma prova de conceito ou, do inglês, proof of concept, pode ser definida como um
material que atesta o funcionamento de uma solução computacional que se deseja desenvolver.

Esse material pode ser representado por um protótipo ou modelo de escopo reduzido ao do
objetivo computacional requerido.
Por meio de uma prova de conceito é possível averiguar o desenvolvimento de um
serviço ou software sem a necessidade de se construir a solução final para o mesmo. Uma prova
de conceito pode ser aplicada em diversos níveis, desde a averiguação de uma possível
arquitetura para uma aplicação, até a comprovação da viabilidade de um método para o
desenvolvimento de uma funcionalidade para uma aplicação.
Provas de conceito ajudam criadores e desenvolvedores a identificar possíveis falhas e
vulnerabilidades que possam interferir no resultado final daquilo que se é proposto. Isso
significa que problemas que poderiam ser somente percebidos tardiamente podem ser notados
antes que tomem implicações mais negativas devido a maturação do projeto a ser desenvolvido.
Um artigo publicado no site LinkedIn (CARVALHO, 2018) reitera a importância de provas de
conceito serem desenvolvidas para que recursos não sejam gastos em um projeto que seja
inviável.
A decisão de se desenvolver um protótipo como prova de conceito para a construção e
validação da biblioteca foi feita pois, além dos fatores positivos descritos acima, esse modelo
permite um paralelismo do desenvolvimento e teste da biblioteca. Isso possibilita a validação
da mesma sem a necessidade do ambiente de desenvolvimento do TelEduc, garantindo o
desacoplamento da biblioteca às aplicações que a possam utilizar.

2.5. Metodologia de Desenvolvimento Scrum
Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil criada por Jeff Sutherland no início de 1990.
A Scrum.org (2018) resume o Scrum como uma metodologia em que pessoas podem resolver
problemas adaptativos complexos, enquanto entregam produtos produtivamente e
criativamente do mais alto valor possível.
Os princípios do Scrum são consistentes com o manifesto ágil e são usados para orientar
as atividades de desenvolvimento dentro de um processo que incorpora as seguintes
atividades estruturais: requisitos, análise, projeto, evolução e entrega. Em cada
atividade metodológica ocorrem tarefas a realizar dentro de um padrão de processo
(discutido no parágrafo a seguir) chamado sprint. O trabalho realizado dentro de um
sprint (o número de sprints necessários para cada atividade metodológica varia
dependendo do tamanho e da complexidade do produto) é adaptado ao problema em
questão e definido, e muitas vezes modificado em tempo real, pela equipe Scrum.
(PRESSMAN, 2011, p. 95).

O Scrum, além do sprint, possui outros quatro eventos que ocorrem ao longo do
processo de desenvolvimento, estes são: sprint planning, daily scrum, sprint review e sprint
retrospective. Além destes eventos, o Scrum possui 3 artefatos fundamentais: product backlog,
sprint backlog e increment.
A sprint planning, ou planejamento da sprint, é uma reunião de planejamento que ocorre
ao início de toda sprint. Através dela, os requisitos definidos no início do projeto no product
backlog, ou backlog do produto, são escolhidos e estudados para serem implementados durante
o sprint, tendo como resultado o sprint backlog ou backlog do sprint. Diariamente, ao longo do
sprint, são realizadas reuniões chamadas daily scrum ou scrum diário. Essas reuniões servem
para acompanhamento dos integrantes da equipe e difundir a comunicação sobre as tarefas a
serem realizadas e seus possíveis impeditivos.

Ao final do sprint tem-se a sprint review ou revisão do sprint. Essa reunião proporciona
uma inspeção no increment ou incremento, que é somatório de todas as tarefas definidas no
backlog do sprint e que foram completadas até o final do sprint. Com essa revisão, é definido
se haverá necessidade de se alterar o backlog do produto devido a algum imprevisto ou situação
inesperada ocorrida durante o sprint.
Por fim, tem-se a sprint retrospective ou retrospectiva do sprint. Essa é uma reunião de
revisão que ocorre como o último evento do sprint e define quais foram os problemas e triunfos
que ocorreram no sprint e podem ou não ser considerados nos sprints seguintes.
Além dos artefatos e eventos, existe uma figura importante conhecida como Scrum
master. A pessoa que representa esse papel fica responsável por organizar os artefatos do
Scrum, bem como seus eventos. O Scrum master se encarrega de validar se a equipe de
desenvolvimento está trabalhando de acordo com os princípios do Scrum corretamente.
É possível notar que o Scrum segue um processo cíclico e incremental, onde ao final de
cada iteração (sprint), tem-se uma pequena entrega de requisitos desenvolvidos e validados.
Para a realização deste trabalho foi utilizado um modelo que imitasse a metodologia Scrum. A
proposta era que, por meio desse modelo, as entregas do projeto seriam compatíveis com seu
fluxo de trabalho cíclico e incremental.

3. Metodologia
Como já mencionado, o processo de implementação da integração foi dado a partir do modelo
baseado na metodologia ágil de desenvolvimento de software Scrum. Assim foram definidos
sprints para execução das tarefas necessárias para alcance do objetivo do trabalho e, ao início
e término de cada sprint, foram realizadas reuniões de planejamento e revisão respectivamente.
Também foi utilizado o Trello, uma ferramenta que possibilita a criação de quadros para
organização e controle das tarefas a serem executadas (TRELLO, 2019).
Foram utilizadas as ferramentas Git e GitHub para gerenciamento de controle de versão
do desenvolvimento do código fonte de todo o projeto (GITHUB, 2017). O Git serviu como
utilitário para criação e gerenciamento de um repositório local para cada uma das aplicações a
serem desenvolvidas (prova de conceito e TelEduc). Já o GitHub serviu como repositório
remoto dos projetos, além de uma forma de compartilhamento das soluções para a comunidade
de desenvolvimento.
Pelo TelEduc se tratar de uma aplicação web em PHP, foram necessários recursos da
mesma linguagem para utilização da API do Google Agenda. Era desejável que as rotinas para
essas requisições estivessem desacopladas doo código do TelEduc. Como justificado
anteriormente, optou-se então pela criação de uma biblioteca para abstrair a lógica referente às
requisições à API. Para a validação da biblioteca utilizou-se de uma prova de conceito. Esse
modelo possibilitou a criação de um ambiente propício à aprendizagem da tecnologia da API
do Google Agenda e que não exigisse conhecimento técnico da implementação TelEduc.
Além da linguagem PHP, a implementação do TelEduc se baseia na linguagem
JavaScript para lógicas referentes a interface de usuário da aplicação. Com relação ao sistema
de gerenciamento de banco de dados (ou SGBD), o TelEduc utiliza o MySQL, um SGBD que
segue o modelo relacional (FALEIRO, 2011) e é gratuito para utilização.

4. Desenvolvimento
Tendo como fundamento a metodologia Scrum e os requisitos do trabalho, foram definidas duas
entregas: a primeira seria a biblioteca utilizada para abstrair as requisições a API do Google
Agenda e a segunda a integração do TelEduc ao Google Agenda. Esses pacotes de entrega
podem ser visualizados na Figura 4.

Figura 4 - Representação das entregas do projeto
Para realização das entregas, foram feitos dois ciclos de desenvolvimento ou sprints.
Ao início de cada ciclo foram realizadas reuniões de planejamento da sprint para definição dos
requisitos e criação das tarefas a serem executadas. Cada uma das duas sprints durou em média
3 meses ou 12 semanas para ser finalizada. Esse tamanho se deve ao fato de o processo de
desenvolvimento não ser diário, mas sim semanal, o que comparativamente equivaleria entre
duas a quatro semanas de desenvolvimento diário, o padrão ideal definido pelo Scrum.
Como o desenvolvimento era semanal, o evento Scrum diário também passou a ser
semanal. Essa reunião foi fundamental ao longo das sprints para acompanhamento e
esclarecimento do status das tarefas que iam sendo desenvolvidas. Ao final de cada ciclo de
desenvolvimento, foram realizadas reuniões de retrospectiva da sprint. Através desse evento
foi possível definir os problemas e triunfos que ocorreram ao longo da sprint e que foram
considerados no decorrer do trabalho.
Por fim, pelo trabalho ser constituído de apenas duas pessoas, o papel de Scrum master
foi dado ao orientando, o encarregado do desenvolvimento das tarefas definidas para cada
sprint. Todo o processo de desenvolvimento baseado na metodologia Scrum utilizado no
projeto pode ser observado na Figura 4.

Figura 5 - Diagrama do processo de desenvolvimento do projeto

4.1. Desenvolvimento da Biblioteca e Prova de Conceito
Como já mencionado, a integração entre o TelEduc e o Google Agenda foi pautada na utilização
de uma biblioteca autoral desenvolvida na linguagem de programação PHP, linguagem usada
pelo TelEduc na programação do lado do servidor e responsável pela regra de negócio e acesso
direto ao banco de dados da aplicação.
A proposta para a construção da biblioteca era de implementar um CRUD, que por sua
vez representa as quatros funcionalidade principais de uma aplicação (criar, recuperar, atualizar
e remover) (CODECADEMY, s.d.). Essa proposta possibilitaria que qualquer aplicação PHP
que desejasse acessar os principais recursos e serviços da API do Google Agenda. Esse
desacoplamento seria um ponto interessante para caso essa mesma solução fosse usada em
trabalhos futuros e outras aplicações. Dessa forma optou-se por desenvolver o código fonte na
língua inglesa, para um alcance maior da biblioteca.

4.1.1. Processo e Fluxo de Desenvolvimento
Como forma de validar a biblioteca, a construção da mesma foi realizada em conjunto com o
desenvolvimento de uma prova de conceito que testaria suas funções. Dessa forma, as tarefas a
serem executadas ao longo da sprint foram definidas e divididas por funcionalidades da prova
de conceito. A proposta era que, para desenvolver as funcionalidades da prova de conceito,
seria necessário também desenvolver as funções da biblioteca que abstraíssem o acesso aos
serviços e recursos do Google Agenda.
Como já mencionado, para a organização das tarefas a serem executadas, utilizou-se a
ferramenta Trello. Por meio dela, criou-se um quadro de atividades com quatro colunas que
representam um estado no desenvolvimento de cada tarefa: novo, em trabalho, parado e feito.
Tarefas que ainda não tinham sido iniciadas ficariam na coluna “Novo”, já as que estivessem
sendo desenvolvidas no momento deveriam permanecer na coluna “Em Trabalho”. Caso
alguma tarefa tivesse algum impeditivo momentâneo, a mesma deveria ser colocada na coluna
“Parado”. Por fim, tarefas finalizadas seriam postas na coluna “Feito”, indicando que todo o
desenvolvimento e validação para aquela tarefa haviam sido finalizados.
Foi associado a cada tarefa um rótulo de priorização: tarefas prioritárias receberam um
rótulo vermelho, já tarefas com menos importância para o objetivo da sprint receberam rótulo
azul. De maneira geral, para essa sprint, as tarefas prioritárias foram aquelas que envolviam
diretamente o desenvolvimento das funções da biblioteca ou que eram bloqueantes para a
validação das funcionalidades que utilizavam as funções da biblioteca. Um exemplo desse caso
era o desenvolvimento das funcionalidades e interfaces de usuário para o “Login” e “Sign Up”
na aplicação da prova de conceito. A Figura 6 mostra o quadro e as tarefas definidas para a
primeira sprint.
Através das ferramentas Git e GitHub foi criado um repositório remoto para a prova de
conceito e um clone no ambiente de desenvolvimento local. Essas ferramentas possibilitaram
um processo para o fluxo de desenvolvimento de cada uma das tarefas. Ao iniciar uma tarefa o
desenvolvedor cria uma Branch para desenvolvimento da mesma. Após a conclusão do
desenvolvimento, seria aberto um Pull Request para a Branch principal do repositório. O Pull
Request passaria por uma revisão de código e a implementação seria validada. Caso houvesse
algum defeito o Pull Request seria rejeitado e o desenvolvimento seria continuado: caso ele
fosse aprovado, o código referente a implementação da tarefa seria fundido à Branch principal,

indicando que aquela tarefa havia sido desenvolvida. Esse processo pode ser observado na
Figura 7.

Figura 6 - Quadro de tarefas da sprint de desenvolvimento da biblioteca e prova de
conceito

Figura 7 - Diagrama do fluxo de desenvolvimento das tarefas

4.1.2. Arquitetura da Biblioteca
Como já mencionado, pelo fato de o TelEduc ser desenvolvido na linguagem de programação
PHP, o desenvolvimento da biblioteca autoral também conteve as funções para requisição aos
serviços do Google Agenda desenvolvidas em PHP.
A estrutura da biblioteca foi dividida da seguinte forma: dois diretórios com um arquivo
PHP em cada foram criados para diferenciar tipos de requisição; requisições para obtenção de
credenciais e configurações usadas pelas APIs do Google e requisições diretas aos serviços do
Google Agenda. Para o funcionamento da biblioteca, era necessário que um projeto fosse criado
no console do Google Cloud e esse devia ter permissão de acesso a API do Google Agenda.
Além disso, o arquivo de credenciais do projeto, que conteria informações como o segredo e
identificador do cliente, bem como o identificador do projeto, devia ser exportado e salvo com
o nome “project-credentials” no diretório de configurações da biblioteca. Essas credenciais e
configurações foram usadas no processo de autenticação do protocolo OAuth 2.0. A estrutura
da biblioteca pode ser observada na Figura 8.

Figura 8 - Diagrama de estrutura de arquivos e diretórios da biblioteca
Cada um dos dois arquivos PHP foi definido como uma classe. A classe de
configurações e credenciais (GoogleAPIProvider) possui métodos para obtenção de tokens de
acesso utilizados nas requisições a API do Google Agenda e atributos referentes às
configurações definidas no arquivo de credenciais do projeto. O processo era adquirir o refresh
token e access token a partir do código de acesso ganho depois do consentimento de usuário e
então usar o refresh token para adquirir outros access tokens caso o corrente token estiver
vencido.
A classe diretamente relacionada ao Google Agenda (GoogleCalendarAPI) possui
métodos que, em conjunto, formavam um CRUD para eventos de agenda. Além disso, possuía
métodos auxiliares como recuperação de fuso horário de um usuário e a lista de agendas de um
usuário. Ambas classes, seus métodos e atributos mais relevantes, podem ser observados no
diagrama de classes (Figura 9).

Figura 9 - Diagrama de classes da biblioteca
Para implementação dos métodos responsáveis pelas requisições necessárias, foi
utilizado a ferramenta cURL (PHP, 2019). Através dessa ferramenta, é possível criar
requisições em diversos protocolos, como HTTP, HTTPS e FTP, e obter conteúdo remoto. Por
questões acadêmicas e de complexidade do projeto, optou-se por desabilitar as checagens SSL,
utilizando o cURL apenas para requisições HTTP. Por se tratar de uma API REST, nas
requisições de cada um dos métodos do CRUD, foi utilizado um método HTTP diferente: POST
para inserções, GET para recuperações, PUT para atualizações e DELETE para remoções.

O código da Figura 10 foi retirado da classe responsável pelas requisições a API do
Google Agenda. O método mostrado era responsável por recuperar um evento de agenda a partir
de um identificador de agenda, um identificador de evento e um access token. Por meio desses
parâmetros, o método montava uma requisição do tipo GET a um endpoint da API do Google
Agenda, que fazia a requisição, tratava erros e retornava os dados do evento caso a requisição
fosse bem-sucedida.

Figura 10 - Método de obtenção de eventos de agenda extraído da biblioteca

4.1.3. Prova de Conceito
Como já explicado, o desenvolvimento da biblioteca foi realizado em conjunto com o
desenvolvimento de uma aplicação que serviu como prova de conceito e uma maneira de validar
o funcionamento da biblioteca. Com o intuito de ter um alcance maior, tanto o código fonte
quanto a interface de usuário da aplicação utilizaram o idioma inglês. A prova de conceito foi
nomeada como MyCal, abreviação para “My Calendar”, tradução de “Minha Agenda” para o
inglês.
A interface de usuário continha telas para login e sign up de usuários. A esses usuários
seria atrelado informações de consentimento do uso de seus dados do Google Agenda pelo
MyCal. Esse consentimento poderia ser estabelecido em uma tela de configuração do Google
Agenda. Caso um usuário tivesse consentido, ele poderia criar, listar, atualizar e remover
eventos atrelados a sua agenda principal no Google Agenda. A Figura 11 apresenta um
diagrama navegacional das telas contidas na prova de conceito.
Um usuário pode criar dois tipos de evento, um evento de duração de um dia e um
evento de duração de um período. Ambos podem ser criados isolados ou atrelados a agenda
principal de um usuário no Google Agenda. O processo é instantâneo e invisível para um
usuário depois que tenha autorizado o uso de seus dados do Google Agenda. Assim que o
usuário criar um evento, este será automaticamente criado no Google Agenda. Caso seja
removido ou atualizado, o evento atrelado no Google Agenda também será.
O atrelamento do evento no Google Agenda e do evento no MyCal é feito pelo
relacionamento dos identificadores do evento em ambas as aplicações. Essas informações são
salvas na base de dados do MyCal e consultadas caso haja alteração no evento (remoção ou
atualização).

Figura 11 - Diagrama das interfaces de usuário da prova de conceito
As Figuras 12 e 13 mostram dois eventos de tipos diferentes (evento de duração de um
dia e evento de duração de um período) salvos no MyCal e os mesmos eventos salvos no Google
Agenda.

Figura 12 - Eventos salvos na aplicação prova de conceito

Figura 13 - Eventos salvos no Google Agenda

4.2. Integração com o TelEduc
Após a implementação da biblioteca, foi possível desenvolver a integração entre o TelEduc e o
Google Agenda. Foi necessário alterar o esquema já existente da base de dados do TelEduc,
além de implementar novas funções e interfaces que serviriam como conexão entre o TelEduc
e as funções da biblioteca.
Por motivos de tempo e escopo do projeto, foram integradas as funcionalidades de
CRUD de avaliações externas e atividades de portfólio associadas a avaliações. Entretanto, para
atingir tal objetivo, foi necessário implementar a autorização de usuários ao Google Agenda.
Essas funcionalidades são representadas pelo diagrama de caso de uso da Figura 14.

Figura 14 - Diagrama de caso de uso das funcionalidades desenvolvidas para a
integração
Nesse diagrama de caso de uso demonstra-se que tanto, tanto usuários do tipo Aluno
quanto de Formador podem autorizar suas contas do Google Agenda de serem acessadas pelo
TelEduc. Já os casos de uso representados por “Integrar Avaliação” e “Integrar Atividade”
correspondem a associação e atualização das entidades Avaliação e Atividade ao Google
Agenda (agenda principal do usuário), algo disponível tanto para usuários do tipo Aluno quanto
Formador. Por fim, para remover a associação de uma atividade ou avaliação, seria necessário
remover as mesmas do TelEduc, algo restringido a usuários do tipo Formador.

4.2.1. Processo e Fluxo de Desenvolvimento
O processo de desenvolvimento da integração deu-se da mesma forma como explicado no
desenvolvimento da biblioteca. Foi-se utilizado a ferramenta Trello para criação de um quadro
referente às tarefas dessa sprint. Foi-se associado um rótulo de priorização a cada tarefa, sendo
vermelho as de maior importância e azul as de menor importância.
Foram criadas três atividades de desenvolvimento na sprint: desenvolvimento da
funcionalidade de autorização de usuários ao Google Agenda, desenvolvimento da integração
de avaliações externas e desenvolvimento da integração de atividades de portfólio. Também foi
criada uma atividade de configuração do ambiente de desenvolvimento do TelEduc, algo
necessário para o início das demais tarefas. Isso pode ser observado na Figura 15, que representa
o quadro de tarefas da sprint.

Figura 15 - Quadro de tarefas da sprint de desenvolvimento da integração entre o
TelEduc e o Google Agenda

4.2.2. Banco de Dados e a Integração entre o TelEduc e o Google Agenda
Para implementação das funcionalidades foi necessário alteração do esquema da base de dados
do TelEduc, que como já mencionado utiliza o modelo relacional. Entretanto, era pertinente
que houvesse o mínimo de alterações nas tabelas já existentes da base de dados. Para tal feito
foram criadas outras duas tabelas/entidades referentes às informações necessárias para a
integração: usuario_google_calendar e avaliacao_evento_google_calendar.
A entidade usuario_google_calendar representa as informações necessárias para as
integrações com o Google Agenda de um usuário específico, por exemplo o access token, o
refresh token e o tempo de expiração do access token em uso. Essa entidade estaria atrelada a
entidade usuario. Já a entidade usuario_curso representaria uma tabela intermediária originada
do relacionamento do tipo muitos para muitos entre a entidade usuario e curso (nomeada cursos
na base de dados original).
A entidade avaliacao_evento_google_calendar representaria as informações de eventos
do Google Agenda associados a avaliações, por exemplo o título do evento, o identificador do
evento e da agenda onde esse evento está no Google Agenda. Essa entidade estaria atrelada a
entidade usuario_curso, sendo uma forma de associar o evento ao usuário que o estivesse
integrando. Além disso avaliacao_evento_google_calendar estaria relacionada a entidade
avaliacao, responsável por conter e associar informações de diversos tipos de avaliações como
avaliações externas oriundas de atividades ou atividades de portfólio (entidades
avaliacao_externa e atividade_itens respectivamente). A entidade avaliacao teria um
relacionamento com usuario_curso que representaria o usuário de determinado curso que criou
a avaliação. Todas as entidades mencionadas e seus relacionamentos podem ser observados no
diagrama entidade relacionamento na Figura 16.
Esse diagrama simplifica a arquitetura original por omitir o restante das entidades da
base de dados e por apenas apresentar os atributos das entidades criadas para a integração
(usuario_google_calendar e avaliacao_evento_google_calendar). Além disso, o TelEduc
divide-se em uma base de dados principal, que contém informações gerais como as de usuário,
e bases de dados para cada curso criado, o que no diagrama acima foi simplificado,
considerando-se que todas as entidades estariam associadas em uma única base de dados.

Figura 16 - Diagrama entidade relacionamento representando as principais entidades da
base de dados do TelEduc relacionadas a implementação da integração

4.2.3. Funcionalidades da Integração
De maneira geral foram alterados os arquivos de interfaces do TelEduc para ser criada uma tela
de autorização do Google Agenda (semelhante ao feito na prova de conceito) e serem alteradas
telas associadas a avaliações externas e avaliações originadas de atividades (atividades de
portfólio) para que os usuários pudessem associar essas entidades a eventos no Google Agenda.
A partir dessas telas, foram criadas funções responsáveis pela regra de negócio que
chamariam as funções da biblioteca e alterariam ou consultariam a base de dados do TelEduc,
possibilitando a integração entre o TelEduc e o Google Agenda. Por motivos de extensão do
artigo serão mostrados apenas algumas imagens referentes as funcionalidades desenvolvidas.
Na imagem da Figura 17 é possível ver uma tela que lista dois tipos de avaliações, externas e
de atividades (atividades de portfólio).

Figura 17 - Avaliações do tipo externa e de atividades (atividades de portfólio) listadas
no TelEduc
Um usuário pode associar essas avaliações ao seu Google Agenda caso tenha autorizado
o TelEduc acessar sua conta do Google Agenda de ser acessada pelo TelEduc. Essa ação é
mostrada na Figura 18.

Figura 18 - Integração de uma avaliação externa ao Google Agenda pelo TelEduc
Após a associação desses dessas avaliações, o usuário poderá visualizar os eventos
relacionados em sua agenda principal no Google Agenda. Caso desejasse atualizá-los, bastaria
realizar a mesma ação de integrar as avaliações. Esses eventos por sua vez poderiam ser
removidos da agenda através da remoção das respectivas avaliações do TelEduc, o que poderia
ser feito pelo usuário do tipo Formador que criou a atividade ou avaliação externa. A avaliação
externa e avaliação de atividade integradas a Google Agenda podem ser visualizadas na Figura
19.

Figura 19 - Avaliações externa e de atividade do TelEduc integradas ao Google Agenda

5. Conclusões
Ao final do trabalho foi possível alcançar o objetivo de integrar a aplicação TelEduc ao Google
Agenda e consequentemente contribuir com a comunidade de desenvolvedores da aplicação. A
integração deu-se por meio da criação de uma biblioteca que seria responsável por fazer
chamadas à API do Google Agenda. Esta por sua vez foi validada por uma prova de conceito,
desenvolvida na mesma linguagem da aplicação do TelEduc. Essa prova de conceito foi

essencial para diminuir o escopo da validação quando fosse feito a integração do TelEduc, já
que a biblioteca e as requisições a API do Google Agenda já teriam sido validadas. Assim
sendo, em conjunto com a utilização da biblioteca, foram feitas alterações no código do TelEduc
e em suas bases de dados de forma que a aplicação comportaria as funcionalidades de integração
ao Google Agenda propostas pelo projeto.
De maneira geral houveram algumas limitações em relação ao desenvolvimento do
projeto. As chamadas feitas pelas funções da biblioteca a API do Google Agenda utilizaram o
protocolo HTTP, o que de certa forma poderia ser melhorado em critérios de segurança usando
o protocolo HTTPS, porém, exigiria mais tempo o que não era possível para o escopo do
projeto. Além disso, os eventos criados no Google Agenda eram incorporados à agenda
principal dos usuários, porém seria interessante que usuários do TelEduc pudessem definir uma
agenda específica ou fosse criada uma agenda privada do TelEduc onde esses eventos seriam
criados, porém, novamente, isso exigiria mais tempo já que essa funcionalidade estaria fora do
escopo do projeto.
Dois tipos de entidades do TelEduc foram integrados ao Google Agenda: avaliações que
estavam associadas a avaliações externas e as atividades de portfólio que estavam associadas a
avaliações de atividades. Por motivos de tempo e escopo do projeto esses foram os únicos tipos
de entidades associadas as funcionalidades de integração ao Google Agenda. Seria interessante
que em trabalhos futuros outros tipos de entidades fossem integrados, como por exemplo
enquetes criadas em cursos por formadores e respondidas por alunos, o que possibilitaria um
aprimoramento ainda maior da aplicação TelEduc para seus usuários, algo que esse projeto
possuía como objetivo.
Além disso a integração (criação e atualização) de eventos no Google Agenda
associados à avaliações externas e atividades de portfólio foi dada a partir de uma ação manual
dos usuários do TelEduc (alunos e formadores). Um possível aprimoramento poderia ser o da
implementação de uma funcionalidade de integração automática dessas entidades através de
eventos no TelEduc.
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